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احلمد هلل عىل ما أنعم ،وصىل اهلل عىل نبينا ٍ
حممد وآله وس َّلم ،أما بعد:

فهذا جمموع يف «األذكار واألدعية املطلقة» ،مجعته ليكون بيانًا عمل ًّيا يطبق

فيه املك َّلف فكرة «الورد الشخيص» التي رشحتها يف توأمه «طاقة ورد يف فقه

الورد» ،و َب َّين ُْت فيه أنواع «األوراد السلفية» املقتبسة من كتاب اهلل تعاىل ومن
َهدْ ي خري الربية .G

س�ميتُه بذل�ك مقابل�ة ل�ـ«األوراد الصوفي�ة» الت�ي تزخ�ر بالبدع
وإنما َّ

واملخالفات هلدي َمن َهدْ ُيه خري اهلدي .(((H

إن ما جاء يف الكتاب والسنة من أذكار وأدعية مطلقة فيها ال ُغنْية عام أحدثه

املبتدعون ،وقد قال ابن مسعود « :Iاتبعوا ،وال تبتدعوا ،فقد كُفيتم»(((.

وهذا هو الواقع فقد كفانا الوحيان الرشيفان يف باب الذكر والدعاء -بل
املحدثني ،وابتداع ِ
ِ
املبتد ِعني.
يف كل باب من الدين -بام يغنينا عن اخرتاع
َعوا َّ
حممد
قول
دُ
ٍ
قول عند ِ
كل ٍ

خاط ِر
آم� � ٌ�ن يف دي �ن��ه ُ
كم ِ
ف�م��ا ِ

( )1انظر :مظاهر اعتداء الصوفية يف أورادهم املخرتعة وغلوهم فيها يف «طاقة ورد» ط .دار اخللفاء
1442هـ (ص.)218-198
( )2رواه الدارمي يف «مسنده» ( ،)288/1والطرباين يف «الكبري» رقم ( ،)8770وأخرجه أبو خثيمة
يف «العلم» رقم ( ،)45وصحح إسناده األلباين يف «حتقيقه».
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية �« :ومن اعتاد الدعاء املرشوع يف

أوقاته :كاألسحار ،وأدبار الصلوات ،والسجود ونحو ذلك ،أغناه عن كل
دعاء مبتدَ ع يف ذاته أو يف بعض صفاته.

ويعتاض عن
فعىل العاقل أن جيتهد يف اتباع السنة يف كل يشء من ذلك،
َ

اخلري ُي ْع َطه ،ومن
كل ما يظن من البدع أنه خري بنوعه من السنن ،فإنه من َيت ََح َّر َ

َّ
الرش ُي َو َّقه»(((.
يتوق َّ

ومن أقوى الدواعي إىل إحياء فكرة «الورد الشخيص» ِهجران أكثر الناس

لألذكار واألدعية املطلقة ،نعم كثري منهم حيافظ عىل األذكار املوظفة ويكررها
غري املرتبطة بوظيفة ،فيحرم نفسه
عند وظيفتها ،لكنه هيمل
َ
األذكار املطلقة َ

من ثواهبا العظيم الذي ثبت يف الوحيني الرشيفني ،وال يتم ذلك إال بأن ينشئ

كل مسلم ومسلمة لنفسه «ور ًدا شخص ًّيا» حيدد صيغته ،ووقته ،وعدد مرات
تكراره بام يالئم ظروفه الشخصية(((.

وخيصص وقتًا خللوته يناجي فيه ربه ،ويذكره هبذه األوراد الرشيفة كام

كان شأن السلف الصالح رمحهم اهلل أمجعني(((.

ضمنتُها فضائل هذه األذكار ألن العلم بفضيلة العمل حافز عىل
وقد َّ
وحتريت ِصيغ هذه األذكار من ألفاظ القرآن الكريم وحديث
بعث اهلمة،
ُ
(« )1اقتضاء الرصاط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم» (ص.)523
( )2انظر« :الورد الشخيص» يف «طاقة ورد» (ص ،)111وما بعدها.
( )3انظر« :من أحوال السلف يف الورد الشخيص» (ص ،)133وما بعدها.
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رسول اهلل  ،Hمما ورد مطل ًقا ،أو موظ ًفا لكن تصلح صيغته ألن ُيدعى
به مطل ًقا.

انتخاب
إن التعبد هبذه األوراد يتسم بقدر وافِر من املرونة من حيث
ُ
نوعها ِ
وص َيغها ،وحتديدُ وقتها ،وعد ُد تكرارها.
على أن ملمارسة هذه األوراد ضوابط:

أوهلا :أن ال يأيت هبا العبد إال بعد اإلتيان باألذكار املوظفة املرتبطة بوظيفة

أو وقت أو حال.

ثانيها :مراعاة التوازن بني وظائف احلياة الدينية والدنيوية املختلفة وبني
وظيفة ِ
فأعط َّ
كل ذي
الورد ،يف ضوء قول الصادق املصدوق ِ « :H

حق َّ
حقه» ،بدون غلو وال جفاء.
ٍّ

والصيغ املندرجة حتته((( ،فيأيت ببعضها تارة،
ثالثها :التنقل بني النوع
ِّ

وبسائرها تارة أخرى ،بطريقة دورية بحيث يصري يف كل دورة عاملاً هبا ك ِّلها،
ٍ
هاجر لبعضها.
غري
َ
( )1ويمكن أن خيص بعض األنواع بوقت معني ،مثل:
 «الصالة عىل النبي  »Hليلة اجلمعة ويومها ،انظر( :ص.)36الس�حر بع�د الف�راغ من قي�ام اللي�ل .انظر« :فق�ه االس�تغفار» للمؤلف
 «االس�تغفار» وق�ت َّ(.)80-78
 األدعية املطلقة يف أوقات اإلجابة مثل :يوم اجلمعة قبل الغروب ،والثلث األخري من الليل.« -الباقيات الصاحلات» أثناء مشيك يف الطريق -مثلاً  -انظر( :ص.)55
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الزل�ل والتقصير ،وأبته�ل إلي�ه أن جيبر الكرس،
ه�ذا وأب�رأ إىل اهلل م�ن َّ

وال حيرمن�ا األجر ،وأن حيس�ن لنا العاقبة يف األمور كله�ا ،وصىل اهلل عىل نبينا

حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

حممد بن أمحد إمساعيل املقدم
اإلسكندرية يف

اإلثنني  14من رمضان 1442هـ
املوافق  26من أبريل 2021م

كام يمكنه أن حيدد وقتًا يأيت فيه بكل األنواع م ًعا يف جملس واحد ،ويقترص من كل نوع عىل بعض
ِص َيغه يف مرة ،وسائرها يف مرة تالية ،وهكذا.

وص َيغ األوراد السلفية
أنواع ِ
األول :ورد القرآن الكريم.
الثاني :ورد التهليل (ص.)21
الثالث :ورد الصالة والسالم على سيد األنام ( Hص.)38
الرابع :ورد االستغفار (ص.)41
اخلامس :ورد الباقيات الصاحلات.
السادس :ورد التسبيح (ص.)60
السابع :ورد التحميد (ص.)81
الثامن :ورد التكبري (ص.)98
التاسع :ورد احلولقة.
العاشر :ورد الدعاء بالعافية (ص.)106
احلادي عشر :ورد احلسبلة (ص.)135
الثاني عشر :ورد الدعاء للوالدين (ص.)136
الثالث عشر :أدعية القرآن الكريم والسنة الصحيحة (ص.)177
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النوع األول :ورد القرآن الكرمي
ت من كال ِم اهلل»
«لو َط ُه َر ْت قلو ُبنا ملا َشبِ َع ْ

عثامن بن عفان I

خصوصا بنعمة إنزال
قال اهلل تعاىل ممتنًّا عىل البرشية عمو ًما وعىل املؤمنني
ً

القرآن املجيد[ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

ﮚ] [يونس.]58 ،57:
قال ابن عباس « :Lفضل اهلل :اإلسالم ،ورمحته :أن جعلكم من

أهل القرآن».

وقال [ :Eﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ] [اإلرساء.]82:

وقال سبحانه[ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ] [فصلت.]44:

وقال [ :Cﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ
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ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑﮒﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ] [املائدة.]16 ،15:

وقال اهلل [ :Dﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ]

[النمل.]92 ،91:

وقال سبحانه[ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ] [الفرقان.]30:

إن تالوة القرآن آكد األذكار ،وأفضلها عىل اإلطالق ،فال يوجد ذكر

يوازيه ،فضلاً عن أن يكون أفضل منه ،فينبغي املداومة عليها يف كل حال :من
ليل وهنارَ ،س ٍ
فر أو َح ٍ
ٍ
رض ،فال يخُ يِّل عنها يو ًما وليلة.
وقد ثبت بالكتاب والسنة فضائل عظيمة لتالوة القرآن مطل ًقا.

قال تعاىل[ :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ] [فاطر.]30 ،29:

أم��ا السنة الشريفة فقد حفلت ب��األح��ادي��ث ال�تي توصي بالقرآن
الكريم:

 -عن زيد بن أرقم  Iقال :قام رسول اهلل  Hيو ًما فينا خطي ًبا

فحمد اهلل وأثنى عليه ووعظ وذكَّر ،ثم قال« :أما بعد :أال أيها الناس فإمنا
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ُ
رسول ربي فأجيب .وأنا ٌ
تارك فيكم َّ
الث َقلَينْ ِ  :أوهلما
وشك أن يأتيين
أنا بشرُ ،ي ِ

كتاب اهلل ،فيه اهلدى والنور ،فخذوا بكتاب اهلل ،واستمسكوا به» ،فحث عىل
كتاب اهلل ور َّغب فيه ،ثم قال« :وأهل بييت ،أذكركم اهلل يف أهل بييت» قاهلا

ثال ًثا.

ويف رواية أخرى« :أال وإني ٌ
تارك فيكم َث َقلني :أحدهما كتاب اهلل ،D

هو ُ
حبل اهلل ،من اتبعه كان على اهلدى ،ومن تركه كان على ضاللة»(((.

وعن جابر بن عبد اهلل  Lقال :قال رسول اهلل « :Hقد تركت

فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به :كتاب اهلل» احلديث(((.
ويف حديث عياض بن محار املجاشعي

I

عن النبي

H

ُ
وأنزلت عليك كتا ًبا
وأبتلي بك،
أن اهلل تعاىل قال له« :إمنا بعث ُتك ألبتل َيك،
َ

نائما ويقظان» احلديث(((.
يغس ُله املاء((( ،تقرؤه ً
ال ِ

َ
رسول اهلل  Hأوصاه ،فقال:
وعن أيب سعيد اخلدري  Iأن

«أوصيك بتقوى اهلل؛ فإنه رأس كل شيء ،وعليك باجلهاد؛ فإنه رهبانية اإلسالم،

وعليك بذكر اهلل وتالوة القرآن ،فإنه روحك يف السماء ،وذكرك يف األرض»(((.
()1
()2
()3
()4
()5

رواه مسلم (.)2408
رواه مسلم (.)1218
ال يغسله املاء :أي حمفوظ يف الصدور ،ال يتطرق إليه الذهاب ،بل يبقى عىل ممَ َ ِّر األزمان.
رواه مسلم (.)2865
رواه اإلمام أمحد ( ،)82/3وحسنه األلباين يف «الصحيحة» (.)555

14

األوراد السلفية

 -وعن ابن مسعود  Iقال :قال رسول اهلل « :Hمن قرأ

حر ًفا((( من كتاب اهلل فله حسنة ،واحلسنة بعشر أمثاهلا ،ال أقول[ :ﭑ]

حرف ،ولكن ألف حرف ،والم حرف ،وميم حرف»(((.

هلل
 -وعن أنس بن مالك  Iقال :قال رسول اهلل « :Hإن ِ

القرآن ،هم ُ
ني من الناس» ،فقيل :من أهل اهلل منهم؟ قالُ « :
أهل َ
أهل اهلل
أهل
ِ

وخاص ُته»(((.
َّ

( )1املتأخرون من النحاة ُيطلقون احلرف عىل الواحد من حروف املباين (التهجي) التي تركب منها
اللفظة ،فهؤالء فرسوا احلديث بأن من قرأ [ﭚ] مثلاً فله ثالثون حسنة؛ ألهنا مكونة من
ثالثة أحرف.

وقد بينَّ شيخ اإلسالم ابن تيمية  Vأن هذا اصطالح حادث مل يعرفه الذين خاطبهم النبي
 ،Hوال جيوز تفسري نصوص الوحيني به ،وقول النبي « :Hألِ ٌ
ف حرف» إلخ،
مل يقصد به حرف التهجي ،وإنام هو اسم حرف اهلجاء املكون من ثالثة من أحرف التهجي،

«وكثريا ما يوجد يف كالم املتقدمني :هذا (حرف من الغريب) يعربون بذلك عن
وقال :V
ً
االسم التام ،فقوله « :Hفله بكل حرف» َم َّثله بقوله« :ولكن ألف حرف ،والم حرف،
وميم حرف» ،وعىل هنج ذلك« :وذلك :حرف ،والكتاب :حرف» ،ونحو ذلك» .انظر« :جمموع

الفتاوى» (.)449 ،448/12( ،)110-103/12
( )2رواه الرتمذي ( ،)3087وقال« :حسن صحيح» ،والدارمي ( ،)429/2وصححه األلباين يف
«صحيح الرتمذي» (.)2327
( )3رواه اإلمام أمحد ( ،)12279والطياليس ( ،)2124وابن ماجه ( ،)215والنسائي يف «الكربى»
( ،)8031وصححه األلباين يف «صحيح ابن ماجه» ( ،)178وقال حمققو «املسند»« :حسن»،
وانظر« :فيض القدير» ( ،)87/3و«أخالق محلة القرآن» لآلجري (ص.)27
وأهل القرآنَ :ح َف َظ ُة القرآن الذين يقرؤونه آناء الليل وأطراف النهار ،العاملون به.
وأهل اهلل :أولياؤه املختصون به.
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ور ِو َي عن ابن مسعود  Iقال :قال رسول اهلل َ « :Hمن
ُ -

ي َّب اهلل ورسو َله ،فليقرأ يف املصحف»(((.
َّ
سره أن حُ ِ

ور ِو َي عن أيب ذر  Iمرفو ًعا« :إنكم ال َت ْر ِجعون إىل اهلل بشي ٍء
ُ -

َ
أفضل مما خرج منه» يعني :القرآن(((.

 -وعن عمر بن اخلطاب  Iأن النبي  Hقال« :إن اهلل يرف ُع

أقواما ،و َي َض ُع به آخرين»(((.
بهذا
الكتاب ً
ِ
 -وعن عثامن بن عفان

I

ق��ال :قال رس��ول اهلل :H

وعلمه»((( ،ويف رواية« :إن أفضلكم من َّ
القرآن َّ
َ
تعلم القرآن
«خريكم من َت َع َّل َم

َّ
وعلمه»(((.

 وعن أيب هريرة  Iقال :قال رسول اهلل « :Hما اجتمعقوم يف بيت من بيوت اهلل ،يتلون كتاب اهلل ،ويتدارسونه بينهم ،إال نزلت عليهم
السكينةَ ،
وغ ِش َي ْتهم الرمحةَّ ،
وحف ْت ُه ُم املالئك ُة ،و َذ َ
ك َرهم اهلل فيمن عنده»(((.
()1
()2
()3
()4
()5
()6

وحسنه.
عزاه األلباين يف «الصحيحة» رقم ( )2342إىل ابن شاهني ،وابن عدي ،وأيب نعيم،
َّ
رواه احلاكم يف «املستدرك» ( ،)2083وض َّعفه األلباين يف «ضعيف الرتغيب» (.)866
رواه مسلم (.)817
رواه البخاري ( ،)5027وأبو داود ( ،)1452والرتمذي (.)2909
رواه البخاري (.)5028
رواه مسلم (.)2699
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 -وعن أم املؤمنني عائشة  Jقالت :قال رسول اهلل :H

َ
القرآن
البر ِة ،والذي يقرأ
الس َف َر ِة
الكرام رَ َ
«الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به((( مع َّ
ِ

ويتتعتع فيه وهو عليه ٌّ
شاق له أجران»(((.

 -وعن ابن عمر  Lعن النبي  Hقال« :ال حسد((( إال يف

َ
القرآن ،فهو يقوم به آناء الليل((( وآناء النهار ،ورج ٌل آتاه
اثنتني :رج ٌل آتاه اهلل

اهلل مالاً  ،فهو ُينفقه آناء الليل ،وآناء النهار»(((.
 -وعن أيب موس�ى األش�عري  Iقال :قال رس�ول اهلل :H

« َم َث ُل املؤمن الذي يقرأ القرآن مثل ُ
وطعمها طيب ،ومثل
رحيها طيب
رج ِةُ :
األ ْت َّ
ُ

املؤم ��ن ال ��ذي ال يق ��رأ القرآن كمث ��ل التمرة :ال ري ��ح هلا وطعمه ��ا ُح ْلو ،ومثل
املناف ��ق ال ��ذي يقرأ الق ��رآن كمثل الرحيان ��ة :رحيها طيب وطعمه ��ا ُم ٌّر ،ومثل

املنافق الذي ال يقرأ القرآن كمثل َ
وطعمها ُم ّر»(((.
ريح
احل ْن َظلة :ليس هلا ٌ
ُ
()1
()2
()3
()4
()5
()6

ماهر به ،أي :جميدٌ لف َظه عىل ما ينبغي بحيث ال يتشابه وال يقف يف قراءته ،مع السفرة :املالئكة
الرسل إىل الرسل صلوات اهلل وسالمه عليهم .والربرة ،أي :املطيعني ،أي :معهم يف منازهلم يف
اآلخرة .وقوله« :يتتعتع فيه» ،أي :يرتدد يف قراءته.
رواه البخاري ( ،)4937ومسلم ( ،)798واللفظ له.
ال حسد :أي :ال غبطة ،والغبطة :أن يتمنى مثل النعمة التي أوتيها غريه دون أن يتمنى زواهلا عن
صاحبها.
اآلناء :الساعات.
رواه البخاري ( ،)5025ومسلم (.)815
رواه البخاري ( ،)5020ومسلم ( ،)797وأبو داود ( ،)4830والرتمذي ( ،)2869والنسائي
(.)125 ،124/8
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 -وعن أيب هريرة  Iأن رسول اهلل  Hقال« :ليس ِمنا َمن

مل َي َت َغ َّن بالقرآن»(((.

 -وعن عبد اهلل بن عباس  Lقال :قال رسول اهلل « :Hإن

الذي ليس يف جوفه شي ٌء من القرآن كالبيت َ
اخل ِرب»(((.

 -وعن أيب أمامة

I

قال :سمعت رسول اهلل

َ
القرآن فإنه يأتي يو َم القيام ِة شفي ًعا ألصحابه»(((.
«اقرؤوا

H

يقول:

 -وعن ابن مسعود  Iقال :قال رسول اهلل « :Hالقرآن

أمامه قاده إىل اجلنة ،ومن جعله
وماح ٌل((( ُم َصدَّقَ ،من جعله َ
شافع ُم َش َّفعِ ،

خل َفه ساقه إىل النار»(((.
()1
()2
()3
()4
()5

حيسن صوته
رواه البخاري ( ،)7527وأبو داود ( ،)1471وابن حبان ( ،)120ومعنى يتغنىِّ :
بالقرآن ،وقيل :من مل يستغن به عن غريه بحيث يطلب اهلدى يف سواه؛ فليس منا.
أخرجه اإلمام أمحد ( ،)1947والدارمي ( ،)3306والطرباين ( ،)12619واحلاكم (،)554/1
وقال حمققو «املسند»« :إسناده ضعيف».
واملقصود من (ليس يف جوفه يشء من القرآن) أنه مل حيفظ شي ًئا منه.
رواه مسلم (.)804
يقال :ال جتعل القرآن ماحلاً  :أي شاهدً ا عليه ،واملاحل :الساعي ،يقال :محَ َل بفالن :إذا سعى
به إىل السلطان ،وا َمل ْح ُل :القحط املتطاول الشديد ،واملراد أن من شهد عليه القرآن بالتقصري
والتضييع فهو يف النار ،ويف احلديث« :والقرآن حجة لك أو عليك».
رواه الطرباين يف «الكبري» ( ،)10450/10وأبو نعيم يف «احللية» ( ،)108/4وابن عدي
يف «الكامل» ،ورواه عن جابر ابن حبان يف «صحيحه» ( ،)167/1والبيهقي يف «الشعب»
( ،)2010/2وصححه األلباين يف «صحيح اجلامع» ( ،)4443و«السلسلة الصحيحة»
(.)2019
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 -وعن بريدة بن احلُصيب  Iأنه كان عند رسول اهلل

H

ُّ
ربه
فسمعه يقول« :وإن القرآن((( َي ْل َقى صاح َبه يوم القيامة حني
ينشق عنه ق ُ

كالرجل الشاحب((( ،فيقول له :هل تعرفين؟ فيقول :ما أعرفك ،فيقول :أنا
وأسهرت ليلك ،وإن َّ
ُ
كل تاجر من
صاح ُبك القرآن الذي أظمأتك يف اهلواجر(((،
وراء جتارته((( ،وإنك اليوم من وراء ِّ
لك بيمينهُ ،
كل جتار ٍة ،ف ُيعطى املُ َ
واخل ْل َد
بشماله((( ،و ُيوضع على رأسه تا ُج الوقار ،و ُيكسى وال��دا ُه ُح َّلتني ال يقو ُم هلما
ُ
ب ُ
ك ِسينا هذا؟ ف ُيقالْ :
َ
القرآن(((.
بأخ ِذ َو َل ِدكما
أهل الدنيا ،فيقوالن :مَِ
ثم ُيقال له :اقرأ ،واصعد يف َد َرج اجلنة ُ
وغ َر ِفها ،فهو يف ُص ُعو ٍد ما دام يقرأ:
ِ

ًّ
هذا((( كان أو ترتيل»(((.
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

ثواب قراءته للقرآن.
فرسه أهل السنة فقالواُ :ي َم َّثل له ُ
ٍ
لعارض من مرض أو سفر أو نحومها ،وكأنه جييء عىل هذه
الشاحب :هو املتغري اللون واجلسم
اهليئة؛ ليكون أشبه بصاحبه يف الدنيا ،أو للتنبيه عىل أنه كام تغري لونه يف الدنيا ألجل القيام بالقرآن،
كذلك يسعى القرآن ألجله يوم القيامة حتى ينال صاحبه الغاية القصوى يف اآلخرة.
احلر.
اهلواجر :مجع هاجرة ،وهو نصف النهار عند زوال الشمس إىل العرص ،عند اشتداد ِّ
ِمن وراء جتارته :أي :قدا َمه جتارته ،فهو متحفظ هبا ،واملعنى :أن القرآن يتقدم صاحبه ،ويتقدم
صاحب القرآن َّ
َّ
أي عمل.
كل تاجر ،فقد سبق
كل من َقدَّ َم َّ
ُ
أي :يجُ عل له ا ُمللك واخلُ ْلد.
أي :بتعليمه القرآن.
اَ
هل ُّذ :هو رسعة القراءة ،ورسعة القطعُ ،يقالَ :ه َّذ القرآن يهَ ُ ُّذه َه ًّذا :إذا أرسع يف قراءته ورسده.
وحسنه
رواه اإلمام أمحد ( ،)22950وقال املحققون« :إس�ناده حس�ن يف املتابعات والش�واهدَّ ،
يصح هبا» ( ،)42/38وانظر« :السلسلة
احلافظ ابن كثري يف «تفسريه» ( ،)62/1ولبعضه شواهد ُّ
الصحيحة» (.)2829
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 -وعن أيب سعيد اخلدري  Iمرفو ًعا« :يقال لصاحب القرآن إذا دخل

آخ َر شي ٍء معه»(((.
اجلنة :اقرأ ،واصعد ،فيقرأ ويصعد لكل آي ٍة درجة ،حتى يقرأ ِ

 -وعن ابن عمرو  Lقال :قال رسول اهلل ُ « :Hيقال

لصاحب القرآن :اقرأ ،وارقِّ ،
َ
كنت ترتل يف دار الدنيا ،فإن منزلتك
ورتل كما

َ
كنت تقرؤها»(((.
آخر آية
عند ِ

 -وعن أيب موسى  Iعن النبي  Hقال« :تعاهدوا هذا

حممد بيده هلو ُّ
اإلبل يف ُع ُق ِلها»(((.
نفس
القرآن((( ،فوالذي ُ
ٍ
أشد َت َف ُّل ًتا من ِ

ُ
القرآن
 وعن أيب هريرة  Iعن النبي  Hقال« :جيي ُءس تا َج الكرامة ،ثم يقول :يا َر ِّب ِز ْدهُ،
يو َم القيامة ،فيقول :يا َر ِّب َح ِّل ِه((( ،ف ُي ْل َب ُ
س ُح َّل َة الكرامة ،ثم يقول :يا َر ِّب َ
ارض عنه ،ف ُيقال :اقرأ وارق ،و ُيزاد بكل
ف ُيل َب ُ

آي ٍة حسن ًة»(((.
()1
()2
()3
()4
()5
()6

رواه ابن ماجه ( ،)3780وصححه األلباين يف «صحيح ابن ماجه» رقم ( ،)3047ويف
«الصحيحة» رقم (.)2240
رواه أبو داود ( ،)1364والرتمذي ( ،)2915وقال« :حسن صحيح» ،وقال األلباين يف «صحيح
الرتمذي» رقم (« :)2329حسن صحيح».
«تعاهدوا هذا القرآن» ،أي :حافظوا عىل قراءته وواظبوا عىل تالوته .والتف ُّلت :التخلص.
و ُع ُقلها -بضم العني والقاف :-مجع عقال وهو حبل ُي َشدُّ به البعري يف وسط الذراع.
رواه البخاري ( ،)5033ومسلم ( ،)791واللفظ له.
ِ
ِ
ِ
أمر من التحليةُ ،يقال :حليتُه أحليه حتلي ًة إذا ألبسته احللية .واملعنى:
«يا ِّ
رب َح ِّله» :الظاهر أنه ٌ
يا رب َز ِّينْ ُه .انظر« :حتفة األحوذي» (.)232/8
وحسنه األلباين يف «صحيح سنن
رواه الرتمذي رقم ( ،)2915وقال« :حسن صحيح»،
َّ
الرتمذي» رقم (.)2328
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جل َ�ز ِر ِّي يف «فضائل محل�ة القرآن
وبع�د فام أحس�ن ما ق�ال اإلم�ام اب�ن ا َ

الكريم»:

وب �ع �دُ :ف��اإلن�س� ُ
�س َي ْش ُر ُف
�ان ل�ي� َ

ِل� � � َ
�رآن
�ذاك ك� ��ان ح��ام � ُل��و ال� �ق � ِ
هلل
�اس أه� � � ُ�ل ا ِ
وإن � �ه� ��م يف ال�� �ن� � ِ
�رآن عنهم وك َفى
وق��ال يف ال �ق� ِ
وه��و يف األخ ��رى ش��ا ِف � ٌع َّ
ُ
مشف ُع

ُي َ
مع ُ
اخل ْل ِد إذا
الم ْل َك َ
عطى به ُ
�ان
اجل� �ن � ِ
َي� � ْ�ق� ��را و َي�� � ْر َق� ��ى َد َر َج ِ
ص السعي ُد يف حتصي ِله
حر ِ
َف ْل َي ِ

إال مب� ��ا حي � �ف� � ُ
�ظ � � ُه و َي � � � ْع� � � ِ�ر ُف

أش� � َ
اإلحسان
�راف االم ��ة أُو ِل� ��ي
ِ
�اه� ��ي
وإن َّ
رب � � �ن� � ��ا ِب� � � ِ�ه� � � ْ�م ُي � �ب� � ِ
ب ��أن ��ه أَ ْو َر َث�� � � � � � ُه َم� � � ِ�ن اصط َفى
ف� �ي� � ِه وق � ��و ُل� � � ُه ع� �ل� �ي� � ِه ُي � ْ�س � َ�م� � ُع
َت � � َّ�و َج� � � ُه ت� � ��ا ُج ال� �ك���رام� � ِة ك��ذا
�ان
وأَ َب� � � � � � � � � َوا ُه ِم � � � ْن � � � ُه ُي � � ْك� � َ�س � � َي� � ِ
(((
ي� � َّ�ل َق� � ُّ
�ط ِم� � ْ�ن ترتي ِله
وال مََ

تنبيهــــات:

ٍ
بينا يف «طاقة ورد» أن الورد إذا ُأ ِ
حصة معينة من
طلق فإنه ينرصف إىل
َّ

القرآن الكريم يتلوها املسلم يف قيام الليل كل يوم(((.

ِ
إنجاز قراءته خيتلف باختالف
ووقت
أيضا أن مقدار هذا الورد
َ
وب َّينا ً

صورا متعددة لكيفية حتزيب القرآن الكريم(((،
أحوال الناس((( ،وأن هناك
ً
()1
()2
()3
()4

«طيبة النرش يف القراءات العرش» (ص.)31
«طاقة ورد يف فقه الورد» الطبعة الرابعة  -دار اخللفاء الراشدين (ص.)111 ،22
«نفسه» (ص.)99-97
«نفسه» (ص.)76-64
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وأن عىل كل مسلم أن حيدد ذلك طب ًقا لظروفه الشخصية((( بحيث يداوم عىل

ورده اليومي وال ينقطع عنه مهام كانت شواغله(((.

وب َّين�ا أن أفض�ل الذك�ر تلاوة الق�رآن يف الصلاة ،ث�م تالوت�ه يف غير

الصالة(((.

(« )1نفسه» (ص.)122-120
(« )2نفسه» (ص.)110-101( ،)43-28
(« )3نفسه» (ص.)24
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النوع الثاني

ورد التهليــــل
«أفضل الذكر :ال إله إال اهلل»

(((

من صيغ التهليل اليت صحت عن رسول اهلل :H
 1ال إله إال اهلل.

( )1عن جابر بن عبد اهلل  ،Lقال رسول اهلل « :Hإن أفضل الدعاء احلمد هلل ،وأفضل
الذكر ال إله إال اهلل» رواه الرتمذي ( ،)3383وقال« :هذا حديث حسن غريب» ،والنسائي يف

«عمل اليوم والليلة» ( ،)831وابن ماجه ( ،)3800واحلاكم ( ،)503/1وصححه ،ووافقه
وحسنه األلباين يف «الصحيحة» ( ،)1497وشعيب األرناؤوط يف
الذهبي ،وابن حبان (َّ ،)846

«اإلحسان» (.)846

وقوله « :Hأفضل الذكر» أي بعد القرآن الكريم ،لقوله  Hيف حديث سمرة:
«أفضل الكالم بعد القرآن أربع ،وهن من القرآن :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل
أكرب» رواه اإلمام أمحد ( ،)20126( ،)20223ومسلم (.)2137

 -وعن أيب هريرة  ،Iقال رسول اهلل « :Hأكثروا من شهادة أن ال إله إال اهلل ،قبل أن

ي َال بينكم وبينها ،ول ِّقنوها موتاكم» رواه أبو يعىل يف «مسنده» ( ،)6147واخلطيب يف «تارخيه»
حُ َ

وحسنه األلباين يف «الصحيحة» (.)468
(،)38/3
َّ

يوما من دهره ،يصيبه
 -وعنه  ،Iقال رسول اهلل « :Hمن قال( :ال إله إال اهلل) نفعته ً

قبل ذلك ما أصابه» رواه أبو نعيم يف «احللية» ( ،)46/5والبيهقي يف «الشعب» (،)159/1

رقم ( ،)96وغريمها ،وصححه األلباين يف «الصحيحة» (.)1932

ويف فضائل «ال إله إال اهلل» نصوص كثرية من القرآن والسنة ،وقد مجعت ما أمكن من فضائلها

وخصائصها وأسامئها الرشيفة يف «الكلمة املقدسة» ،فراجعه إن شئت.
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 2أشهد ألاَّ إله إال اهلل وحده ،ال رشيك له ،وأشهد أن حممدً ا عبده
وح منه،
ورسوله ،وأن عيسى عبدُ اهلل ورسو ُله ،وكلمتُه ألقاها إىل
ور ٌ
مريم ُ
َ
حق(((.
حق،
والنار ٌّ
وأن اجلنة ٌّ
َ

كثريا،
كبريا ،واحلمد هلل ً
 3ال إله إال اهلل وحده ،ال رشيك له ،اهلل أكرب ً
َ ِ
ِ
العزيز احلكي ِم ،اللهم اغفر
رب العاملني ،ال حول وال قوة إال باهلل
سبحان اهلل ِّ
يل ،وارمحني ،واهدين ،وارزقني(((.

وأشهدُ مالئكتَك ،وحمَ َ َل َة ِ
ِ
عرش َك ،و ُأ ْش ِهدُ من
 4اللهم إين ُأ ْش ِهدُ َك،
ِ
ِ
َ
رشيك
األرض أنك أنت اهللُ ،ال إله إال أنت وحدَ َك ،ال
السموات و َمن يف
يف
َ
لك ،وأشهدُ أن حممدً ا عبدُ َك ورسو ُلك(((.

(ثالث مرات)

( )1عن عبادة بن الصامت  ،Iقال رسول اهلل « :Hمن قال( :أشهد أن ال إله إال اهلل
وحده ،ال رشيك له ،وأشهد أن حممدً ا عبده ورسوله ،وأن عيسى عبدُ اهلل ورسو ُله ،وكلمتُه ألقاها
حق)؛ أدخله اهلل  Fاجلن َة عىل ما كان من عمل»
حق ،والنار ٌّ
وح منه ،وأن اجلنة ٌّ
ور ٌ
مريم ُ
إىل َ
رواه البخاري ( ،)3435ومسلم (.)28
( )2عن سعد بن أيب وقاص  Iقال :جاء أعرايب إىل رسول اهلل  ،Hفقال :ع ِّل ْمني كال ًما
كثريا ،سبحان اهلل
كبريا ،واحلمد هلل ً
أقوله ،قال« :قل :ال إله إال اهلل وحده ،ال رشيك له ،اهلل أكرب ً
رب العاملني ،ال حول وال قوة إال باهلل العزيز احلكيم» ،قال :فهؤالء لريب فام يل؟ قال« :قل :اللهم
ِّ
اغفر يل ،وارمحني ،واهدين ،وارزقني» رواه مسلم (.)2696
شهدُ َكُ ،
( )3عن سلامن الفاريس  ،Iقال رسول اهلل « :Hمن قال( :اللهم إين ُأ ِ
وأشهدُ
مالئكتَك ،و َل َة ِ
عرشكُ ،
وأ ِ
شهدُ من يف السموات ومن يف األرض أنك أنت اهلل ،ال إله إال أنت
حمَ َ
وأشهدُ أن حممدً ا عبدُ ك ورسو ُلك) ،من قاهلا مرة أعتق اهلل ثلثه من النار،
وحدك ،ال رشيك لك،
َ
ومن قاهلا مرتني أعتق اهلل ثلثيه من النار ،ومن قاهلا ثال ًثا أعتق اهلل ُك َّله من النار» أخرجه احلاكم
( ،)523/1وصححه ،ووافقه الذهبي ،وصححه األلباين يف «الصحيحة» (.)267
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 5ال إله إال اهلل وحده ،ال رشيك له ،له امللك ،وله احلمد ،وهو عىل

كل يشء قدير(((.

(عرش مرات ،أو مئة مرة ،أو أكثر)

( )1عن أيب أيوب  ،Iقال رسول اهلل « :Hمن قال( :ال إله إال اهلل وحده ،ال رشيك له ،له
عرشا ،كانت له َعدْ َل أربع رقاب من ولد إسامعيل»
امللك ،وله احلمد ،وهو عىل كل يشء قدير) ً
رواه البخاري ( ،)6404ومسلم (.)2693
وعن أيب هريرة  ،Iقال رسول اهلل « :Hمن قال( :ال إله إال اهلل وحده ،ال رشيك له ،له
امللك ،وله احلمد ،وهو عىل كل يشء قدير) يف يوم مائة مرة ،كانت له َعدْ َل ِ
ت
عرش رقاب ،وكُتِ َب ْ
ت عنه مائ ُة سيئة ،وكانت له ِحرزًا من الشيطان يومه ذلك حتى يم يِس ،ومل ِ
يأت
له مائ ُة حسن ًة ،ومحُ ِ َي ْ
َ
ْ
ُْ َ
َ
بأفضل مما جاء به ،إال أحد عمل عملاً أكثر من ذلك» رواه البخاري (،)6403( )3293
أحد
ومسلم (.)2691
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النوع الثالث

سيد األنام G
الصالة
ِو ْر ُد
ِ
والسالم على ِ
ِ

«البخيل من ُذكِ ْر ُت عنده،
ثم مل ُي ِّ
عيل» [حديث صحيح]
صل َّ

املهدي عىل منرب البرصة يقول:
سمعت
ذكر الواحدي عن األصمعي قال:
ُ
َّ

«إن اهلل أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه ،وثنَّى بمالئكته((( ،فقال ترشي ًفا لنبيه وتكريماً :

[ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ]((( [األحزاب ،]56:آثره هبا من بني الرسل الكرام ،وأحتفكم هبا من بني
األنام ،فقابِلوا نعمتَه بالشكر ،وأكثروا من الصالة عليه يف ِّ
الذكْر»(((.

وقال سهل بن عبد اهلل « :Vالصالة عىل النبي  Hأفضل

العبادات؛ ألن اهلل تعاىل تولاَّ ها ،هو ومالئكته ،ثم أمر هبا املؤمنني ،وسائر

العبادات ليست كذلك».

وقال العز بن عبد السالم �« :ليست صالتنا عليه شفاع ًة منا له،

( )1ليجتمع الثناء عليه  Hمن أهل العالمََينْ العلوي والسفيل.
( )2قال أبو العالية« :صالة اهلل عىل نب ِّيه :ثناؤه عليه وتعظيمه ،وصالة املالئكة وغريهم عليه :طلب
ور َّد
ذلك له من اهلل ،واملراد طلب الزيادة ،ال طلب أصل الصالة» ذكره احلافظ يف «الفتح»َ ،
القول املشهور أن صالة الرب الرمحة ،و َف َّص َل ذلك ابن القيم يف ِ
«جالء األفهام» بام ال مزيد عليه،
أيضا« :النهاية» البن األثري (.)50/3
فراجعه ،وانظر ً
( )3ثم إن اخلطباء سلكوا من بعد ذلك مسلكه امتثالاً ألمر اهلل تعاىل ،وأدا ًء حل ِّقه ،G
فانترشت من بعده عىل املنابر.
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يشفع ملثله  ،Hولكن اهلل تعاىل أمرنا باملكافأة ملن أحسن
فإن مث َلنا ال
ُ
إلينا ،وأنعم علينا ،فإن عجزنا عنها كافأناه بالدعاءَ ،
فأرشدَ نا َل َّما علم عجزنا

عن مكافأة نبينا إىل الصالة عليه لتكون صالتُنا عليه((( مكافأ ًة بإحسانه إلينا،
وإفضاله علينا؛ إذ ال إحسان أفضل من إحسانه  »Hاهـ.

وقال ابن قيم اجلوزية �« :أمر اهلل تعاىل بالصالة عليه H

عقب إخباره بأنه ومالئكته يصلون عليه ،واملعنى :أنه إذا كان اهلل ومالئكته

أيضا عليه ،فأنتم أحق بأن تصلوا
فص ُّلوا أنتم ً
يصلون عىل رسوله َ H
ِ
عليه وتُس ِّلموا تسليماً  ،لِما نالكم بربكة رسالته ،و ُي ْم ِن ِسفارته من ِ
رشف
خري
الدنيا واآلخرة».
ثم قال  ...« :Vوالصالة املأمور -هبا يف قوله تعاىل[ :ﭼ ﭽ]-

هي الطلب من اهلل  Dما أخرب به عن صالته وصالة مالئكته ،وهي :ثناء عليه،

وإظهار لفضله ورشفه ،وإرادة تكريمه وتقريبه ،فهي تتضمن اخلرب والطلب»(((.
واألحاديث يف فضلها واحلث عليها أكثر من أن تحُ ْ صرَ َ  ،ولكن نشري إىل
ٍ
تنبيها عىل ما سواها ،وتربكًا بذكرها:
أحرف من ذلك ً
ٍ
زيادة عىل الصالة والسالم
( )1أما ما قاله بعض الشافعية وابن أيب زيد من املالكية من استحباب
عليه  Hوهي« :وارحم حممدً ا وآل حممد» فقد قال فيه اإلمام النووي « :Vهذا بدعة
ال أصل هلا ،وقد بالغ اإلمام أبو بكر بن العريب املالكي يف كتابه (رشح الرتمذي) يف إنكار ذلك
وختطئة ابن أيب زيد يف ذلك وجتهيل فاعله ،قال« :ألن النبي  Hع َّلمنا كيفية الصالة عليه
ٌ
واستدراك عليه  ،Hوباهلل التوفيق» اهـ.
استقصار لقوله،
 ،Hفالزيادة عىل ذلك
ٌ
من «حلية األبرار» (ص.)98
(ِ )2
«جالء األفهام» (ص.)169 ،168
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وجوب ذكر ا& والصالة على رسول ا& H

في كل مجلس
 -عن أيب هريرة  ،Iقال رسول اهلل « :Hما جلس قو ٌم

نبيهم ،إال كان عليهم ِت َر ًة((( فإن
جملسا مل يذكروا اهلل فيه ،ومل ُي َص ُّلوا على ِّ
ً

شاء َّ
عذبهم ،وإن شاء غفر هلم»(((.

 -وعن�ه  ،Iأن رس�ول اهلل  Hق�ال« :م ��ا قع ��د ق ��و ٌم مقعدًا

ُّ
ويصلوا على النيب  Hإال كان عليهم حسر ًة
مل يذكروا فيه اهلل D

يو َم القيامة ،وإن دخلوا اجلن َة للثواب»(((.

( )1الرتة يف اللغة :النقص ،ومعناها هنا :التَّبِ َعة.
( )2انظر خترجيه يف «طاقة ورد» (ص.)15
( )3انظر خترجيه يف «طاقة ورد» (ص.)15
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اسمه الشريف H
َذ ُّم َمن ُذ ِك َر عنده ُ

فلم ُي َص ِّل عليه

 عن أيب هريرة  Iقال :قال رسول اهلل َ « :Hر ِغ َم((( ُأنف

رت عند ُه فلم ُي ِّ
ك ُ
علي»(((.
صل َّ
رجل ُذ ِ
ٍ

 -وعن أمري املؤمنني عيل  Iقال :قال رسول اهلل :G

ُ
علي»(((.
«
ك ْر ُت عنده ،ثم مل ُي َص ِّل َّ
البخيل((( من ُذ ِ

ك ُ
رت
 -وعن أيب هريرة  Iقال :قال رسول اهلل « :Hمن ُذ ِ

َ
َ
طريق اجلن ِة»(((.
عليَ ،خ ِط َئ
عندهُ ،ف َن ِس َي((( الصال َة َّ
()1
()2
()3
()4
()5
()6

بالرغام ،وهو الرتاب ،كناية عن الذل واحلقارة.
رغم ُ
أنف رجل :لصق َّ
جزء من حديث رواه الرتمذي ( ،)3539واحلاكم ( ،)549/1وصححه األلباين لغريه كام يف
«صحيح الرتمذي» (.)3794
البخيل :هو الكامل يف البخل كام يفيده تعريف املبتدأ ،ألنه بخل عىل نفسه حني حرمها صالة اهلل
عرشا إذا هو صىل واحدة ،وهذا أقبح ٍ
بخل وأشنع ُش ٍّح ،ألنه صار كمن أبغض اجلود حتى
عليه ً
أنه ال حيب أن يجُ اد عليه.
رواه اإلمام أمحد ( ،)1736والرتمذي ( )3795وقال« :حسن صحيح غريب» ،والنسائي يف
«الكربى» ( ،)8100وابن حبان ( ،)909واحلاكم ( ،)549/1وصححه ،ووافقه الذهبي ،وقال
حمققو «املسند»« :إسناده قوي» ( ،)258/3وصححه األلباين يف «صحيح الرتمذي» (.)2811
النسيان هنا بمعنى الرتك ،كام قال تعاىل[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ] [طه ،]126:وليس املراد به
الذهول ،ألن النايس غري ُمك َّلف.
صححه األلباين لغريه يف «السلسلة الصحيحة» رقم ( ،)2337ويف «صحيح الرتغيب»
( ،)1681وانظرِ :
«جالء األفهام» البن القيم  -طبعة دار عامل الفوائد  -األحاديث باألرقام
(.)132 : 130( ،)93 : 87
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فضل الصالة والسالم على رسول ا& G

علي،
 -عن أيب بكر  Iقال رسول اهلل « :Hأك ِثروا الصال َة َّ

فإن اهلل َّ
علي رجل من أُميت قال لي ذلك
وكل بي َم َل ًكا عن َد قربي ،فإذا صلى َّ
املَ ُ
لك :يا حمم ُد إن َ
فالن بن فالن((( صلى عليك الساعة»(((.
أحد
 -وعن أيب هريرة  Iقال :قال رسول اهلل « :Hما ِمن ٍ

علي ُروحي حتى أَ ُر َّد عليه السال َم»(((.
علي ،إال َّ
رد ا ُ
ُي َس ِّل ُم َّ
هلل َّ

س�معت رس�ول اهلل  Hيق�ول« :ال جتع ُلوا
 وعنه  Iقال:ُ

وص ُّلوا عل � َّ�ي ،فإن صال َتكم َتب ُل ُغين ُ
حيث
بي عيدًاَ ،
ُب ُيو َتك ��م ُقب ��و ًرا ،وال جتعلوا َق رْ ِ
ُ
كن ُتم»(((.

وفخرا ِ
( )1وكفى العبدَ رش ًفا و ُنبلاً
اسمه باخلري بني يديه  ،Hإذا أكثر من
ورفع َة َقدْ ٍر أن ُيذكر ُ
ً
الصالة عليه  ،Gقال الشاعر:
وم � ��ن َخ � � َ
�ط� � � َر ْت م �ن��ه ب� �ب ��ا ِل ��ك خطر ٌة
َ

ح� �ق� �ي � ٌ�ق ب� � ��أن ي� �س� �م ��و وأن يتقدما

حي يف قربه حياة برزخية ،وهو معنا بصالتنا عليه ،يرد علينا السالم.
فرسول اهلل ٌّ H

وحسنه لغريه يف «الصحيحة» رقم (.)1530
( )2عزاه األلباين إىل الديلمي،
َّ

( )3رواه أبو داود ( ،)2041والبيهقي يف «سننه» ( ،)245/5واإلمام أمحد ( ،)227/2والطرباين يف
وحسنه األلباين يف «الصحيحة» (.)2266
«األوسط» (،)449
َّ

( )4رواه أبو داود ( ،)2042واإلمام أمحد ( ،)367/2وصححه النووي ،وابن تيمية ،وابن حجر،
وحسنه األلباين يف «حتذير الساجد» (ص.)97
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 -وعن ابن مسعود  Iعن النبي  Hقال« :إن هلل يف األرض

سياحني يبلغوني من أميت السالم»(((.
مالئك ًة َّ

 -وعن أيب هريرة  Iقال :قال رسول اهلل َ « :Hمن صلى

علي واحد ًة صلى اهللُ((( عليه َع ْش ًرا»(((.
َّ

علي مر ًة واحد ًة،
 -وعنه  Iقال رسول اهلل « :Hمن صلى َّ

هلل له بها َع ْش َر َح َسنات»(((.
كتب ا ُ

( )1رواه النسائي ( ،)1282واإلمام أمحد ( ،)387/1وابن حبان ( ،)914واحلاكم (،)3576
وصححه ،وقال ابن القيم« :هذا إسناد صحيح» كام يف ِ
«جالء األفهام» (ص ،)55وحسنه
احلافظ ابن حجر ،وصححه األلباين يف «صحيح النسائي» (.)1281
( )2صالة اهلل سبحانه وتعاىل عىل عبده نوعان :عامة ،وخاصة.
أما العامة :فهي صالته عىل عباده املؤمنني ،قال تعاىل[ :ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ] [األحزاب ،]43:وقال تعاىل[ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ] اآلية [البقرة ،]157:ومنه دعاء النبي  Hبالصالة عىل آحاد املؤمنني ،كقوله:
«اللهم ِّ
صل عىل آل أيب أوىف» .رواه البخاري ( ،)1426ومسلم ( ،)1078وملا قالت له امرأةٌ:
ِ
ِ
ِّ
عليك وعىل
عيل وعىل زوجي ،قال« :صىل اهلل
زوجك» أخرجه أمحد ( ،)15281وأبو
صل َّ
داود ( ،)1533وصححه ابن حبان ( ،)918( ،)916واحلاكم ( ،)111/4وصححه حمققو
«املسند».
خصوصا عىل خامتهم وخريهم حممد
والنوع الثاين :صالته  Dاخلاصة عىل أنبيائه ورسله،
ً
 ،Hوانظرِ :
«جالء األفهام» (.)162 ،161
( )3رواه مسلم ( ،)408وأبو داود ( ،)1530والرتمذي ( ،)485واإلمام أمحد (.)372/2
( )4أخرجه ابن حبان يف «صحيحه» ( ،)905وإسامعيل القايض يف «فضل الصالة عىل النبي
 »Hرقم ( ،)11واإلمام أمحد ( ،)262/2وصحح إسناده الشيخ شعيب األرناؤوط
يف حتقيق «اإلحسان» (.)187/3
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ِ
ومالك بن َأ ْو ِ
حلدَ ثان  :Lأن النبي
 وعن أنسس بن ا َ
ربز فلم جيد أحدً ا يتبعه ،فخرج ُع َم ُر فاتبعه َّ
بفخارة أو ِم ْط َه َرة ،فوجده
خرج يت ّ
ساجدً ا يف مَسرْ َ ٍ
رأسه
ب(((َّ ،
فتنحى فجلس وراءه ،حتى رفع النبي َ H

H

َ
َ
ً
جربيل جاءني
فتنح ْي َت عين ،إن
أحسنت يا عم ُر! حني وجدتين
فقال« :
ساجدا َّ
فقال :من َّ
درجات»(((.
هلل عليه َع ْش ًرا ،ورفع له َع ْش َر
صلى عليك واحد ًة صلى ا ُ
ٍ

علي
 -وعن أنس  Iقال :قال رسول اهلل َ « :Hمن صلى َّ

صال ًة واحد ًةَّ ،
يئات»(((.
صلى اهلل عليه َع ْش َر َص َلواتَ ،
وح َّط عنه عش َر َخ ِط ٍ

وعن سعيد بن عمري األنصاري عن أبيه  Iقال :قال رسول اهلل

« :Hمن َّ
خملصا من قلبه؛ صلى اهللُ عليه
علي من أميت صال ًة
ً
صلى َّ

درجات ،وكتب له بها عشر حسنات ،وحما
بها عشر َص َلوات ،ورفعه بها َع ْش َر
ٍ

سيئات»(((.
عنه عشر
ٍ
( )1املَ ْس َرب :اسم مكان من سرَ َ َب ،ومرسب املاءَ :م ِسي ُله وجمراه ،واملرسب جزء طويل من الطريق
تسلكه املركبات.
وحسنه األلباين يف «صحيح األدب املفرد» (.)498
( )2رواه البخاري يف «األدب املفرد» (،)642
َّ

( )3رواه اإلمام أمحد يف «مسنده» ( ،)13754والبخاري يف «األدب املفرد» ( ،)643والنسائي يف
وصححه األلباين يف «صحيح األدب املفرد» ( ،)643وصححه
«عمل اليوم والليلة» (،)364
َّ
حمققو «املسند» ( ،)288/21واأللباين يف «صحيح األدب املفرد» (.)499

( )4أخرجه النسائي يف «عمل اليوم والليلة» ( ،)64وأورده األلباين يف «الصحيحة» رقم (.)3360
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و ُيروى عن عبد اهلل بن مسعود  Iأن رسول اهلل  Hقال:

«أَ ْولىَ
الناس بي يو َم القيامة أكث ُرهم َع َل َّي صال ًة»(((.
ِ
يب ِ
بن كعب ،عن أبيه  Iقال :كان رسول اهلل
 وعن ال ُّطف ْي ِل بن ُأ ِّ Hإذا ذهب ثلثا الليل قام فقال« :يا أيها الناس ،اذكروا اهلل ،جاءت

يب :قلت:
الراجفة تتبعها الرادفة ،جاء املوت مبا فيه ،جاء املوت مبا فيه» .قال ُأ ٌّ
ُ
َ
أجعل لك ِمن صاليت((( ،فقال:
رسول اهلل! إين ُأكْثِ ُر الصال َة عليك((( ،فكم
يا
الربع؟((( قال« :ما شئت ،فإن َ
«ما َ
زدت فهو خري لك» ،قلت:
شئت» ،قال :قلتُّ :

النصف؟ قال« :ما شئت ،فإن زدت فهو خري لك» ،قال :قلت :فالثلثني؟ قال:

«ما شئت ،فإن زدت فهو خري لك» ،قال :أجعل لك صاليت كلها؟((( قال« :إذن

همك ،و ُيغف ُر لك ذن ُبك».
ُت ْكفى َّ

وهم اآلخرة»(((.
هم الدنياَّ ،
ويف رواية« :إذن يكفيك اهلل َّ

()1
()2
()3
()4
()5
()6

وحسنه ،وصححه ابن حبان ( ،)911وض َّعفه األلباين يف «ضعيف
رواه الرتمذي (،)488
َّ
الرتمذي» رقم (.)74
إين أكثر الصالة عليك :قيل :أريد إكثارها.
يفهم من هذا أنه جعل لنفسه ور ًدا يدعو فيه لنفسه من الليل ،وقوله« :فكم أجعل لك من صاليت؟»
أي :بدل دعائي الذي أدعو به لنفيس ،قاله القاري ،وقال املنذري يف «الرتغيب»« :معناه :أكثر
الدعاء فكم أجعل لك من دعائي صال ًة عليك؟» انظر« :حتفة األحوذي» (.)153/7
قوله« :الربع» أي :أجعل لك ربع أوقات دعائي لنفيس مرصو ًفا للصالة عليك؟
أي :أرصف بصاليت عليك مجيع الزمن الذي كنت أدعو فيه لنفيس.
وصالتك عىل رسول اهلل  Hكام أهنا تدفع عنك هم اآلخرة ،وهو العذاب األكرب ،فإهنا
تدفع عنك هم العاجلة وبالء الدنيا ،ولذلك ملا وقع الطاعون ببلده ألف ابن أيب حجلة احلنفي
 Vكتا ًبا حيث فيه الناس عىل كثرة الصالة عىل النبي  Hأسامه« :دفع النقمة بالصالة
عىل نبي الرمحة».
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يت َمرا َم
عيل ُأ ْعطِ َ
واملعنى :أنك إذا رصفت مجيع أزمان دعائك يف الصالة َّ
الدنيا واآلخرة(((.

ص العبدُ وقتًا فاضلاً
خيص َ
ويف هذا احلديث دليل عىل استحباب أن ِّ
ِ
لورد الصالة عىل رسول اهلل  ،Hوال يقترص يف االحتفال هبذه العبادة
الرشيفة عىل الصالة عليه  Hفقط عند ذكر اسمه الرشيف((( كام يفعله

كثري من الناس.

(« )1حتفة األحوذي» (.)154/7
( )2وقد خصص اإلمام املحقق ابن القيم با ًبا مات ًعا ذكر فيه مواطن الصالة عىل النبي H
التي يتأكد طلبها وجو ًبا أو استحبا ًبا مؤكدً ا ،أحىص فيه واحدً ا وأربعني موطنًا ،فراجعه يف ِ
«جالء
اص والو َّع َ
اظ أن يكون
األفهام» (ص ،)520-380وكان عمر بن عبد العزيز  Iيأمر ال ُق َّص َ
ُج ُّل إطناهبم ودعائهم الصالة عىل النبي .G
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الصالة على رسول ا&  Hبني يدي الدعاء
 عن أمري املؤمنني عيل  ،Iقال رسول اهلل ُ « :Hك ُّل دُعا ٍء

وب((( حتى ُي َص َّلى على النيب .(((»H
محَ ْ ُج ٌ

مالك اجلنْبِي :أنه سمع َف َضا َل َة بن ُع ٍ
عمرو بن ٍ
 وعن أيب عيل ِبيد يقول:
َ
َ ِّ

رسول اهلل  Hرجلاً يدعو يف صالته ،مل حيمد اهلل ،ومل ُي ِّ
ُ
صل عىل
َس ِم َع
النبي َ « :Hع ِج َل هذا» .ثم دعا ُه فقال له:
النبي  ،Hفقال
ُّ
ِّ

«إذا َص َّلى أحدُكم َف ْل َ
النيب
بتحميد اهلل والثنا ِء عليه ،ثم ْل ُي َص ِّل على
يبد ْأ
ِّ
ِ

 ،Hثم ْل َي ْد ُع َب ْع ُد مبا شا َء»(((.

( )1عزاه األلباين إىل ابن خملد يف «املنتقى» ،واألصبهاين يف «الرتغيب» ،وذكر له شواهد ،ثم قال:
«احلديث بمجموع هذه الطرق والشواهد ال ينزل عن مرتبة احلسن إن شاء اهلل تعاىل عىل أقل
األحوال» كام يف «الصحيحة» رقم (.)58-54/5( )2035
( )2قال املناوي « :Vقوله ( :Hكل دعاء حمجوب) عن القبول (حتى ُي َصل) بالبناء
للمفعول ،أي :حتى يصيل الداعي (عىل النبي  )Gيعني :أنه ال ُير َفع إىل اهلل حتى
الرافع معه الصال َة عليه ،إذ هي الوسيلة إىل اإلجابة لكوهنا مقبولة ،واهلل ِمن كرمه
يستصحب
ُ
َ
بعضا ،فالصالة عليه رشط يف الدعاء ،وهو عبادة ،والعبادة بدون
ال يقبل بعض الدعاء ويرد ً
رشطها ال تصح» اهـ من «فيض القدير» (.)19/5
( )3أخرجه اإلمام أمحد ( ،)18/6وأبو داود ( ،)1481والرتمذي ( ،)3477وصححه ،وابن حبان
وصححه
وصححه ابن خزيمة ( ،)710واحلاكم ( ،)268 ،230/1ووافقه الذهبي،
(،)1960
َّ
َّ
الشيخ شعيب األرناؤوط يف «اإلحسان» (.)290/5
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وعن ابن مسعود  Iقال« :إذا أراد أحدُ كم أن َ
يسأل؛ فليبدأ باملِدْ َح ِة
ِ
والثناء عىل اهلل بام هو أه ُله ،ثم ل ُي َص ِّل عىل النبي  ،Hثم ْل َي ْس َأ ْل َب ْعدُ ؛
ينجح»(((.
فإنه أجدَ ُر أن
َ

والنبي
وعن ِز ِّر بن ُح َب ْيش عن عبد اهلل قال :كنت أصيل،
ُّ
جلست بدأت بالثناء عىل اهلل ،ثم الصالة عىل النبي
وأبو بكر وعمر معه ،فلام
ُ

H

دعوت لنفيس ،فقال النبي َ « :Hس ْل ُت� ْ�ع� َ
�ط � ْهَ ،س ْل
 ،Hثم
ُ
ُت ْع َط ْه»(((.

فعىل العبد -إذا دعا -أن يستفتح بحمد اهلل تعاىل ،والثناء عليه بام هو

أهله ،ثم ُي َثنِّي بالصالة عىل النبي  ،Gوجيتهد يف إحسان ذلك،

واإلكثار منه يف أول الدعاء ،وأوسطه ،وآخره ،فإهنا اجلناح الذي َي ْص َعدُ به
ِ
الدعاء إىل َع ِ
نان السامء.
خالص
ُ

( )1أخرجه عبد الرزاق يف «املصنف» ،ومن طريقه الطرباين يف «الكبري» ،وقال األلباين يف «الصحيحة»
رقم (« :)3204موقوف يف حكم املرفوع».
( )2رواه الرتمذي ( ،)598وقال« :حديث حسن صحيح» ،واإلمام أمحد من طريق أخرى بنحوه
( ،)445/1وقال األلباين« :إسناده حسن» كام يف «الصحيحة» (.)620/7
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الصالة على النبي َ G
ويومها
ليلة اجلمعة
َ
عن أنس بن مالك  ،Iقال رسول اهلل « :Hأكثروا الصال َة
(((

علي ي��و َم اجلمعة
َّ

َع ْش ًرا»(((.

علي ص�لا ًة َّ
وليل َة اجلمعة ،فمن َّ
صلى اهللُ عليه
صلى َّ

وعن أوس بن أوس  ،Iقال :قال رسول اهلل َّ « :H
إن ِمن

هلل آدمَ ،وفيه ُق ِب َ
أيامكم يو َم اجلمعة ،فيه َ
ض ،وفيه النفخ ُة ،وفيه
خلق ا ُ
أفضل ِ
ِ

الص ْع َق ُة ،فأك ِثروا َع َل َّي من الصال ِة فيهَّ ،
علي» .قالوا:
َّ
فإن صال َتكم َمعروض ٌة َّ
ت؟((( فقال« :إن اهلل َ Cح َّر َم على
وكيف ُت ْع َر ُض صالتُنا عليك وقد َأ َر ْم َ

َ
أجسامنا»(((.
تأكل
األرض أن
َ
ِ
()1
()2
()3
()4

ألنه أفضل أيام األسبوع.
رواه البيهقي يف «سننه» رقم ( ،)353/3( )5994وقال األلباين يف «الصحيحة» رقم (:)1407
«وباجلملة فاحلديث هبذه الطرق حسن عىل أقل الدرجات ،وهو صحيح بدون ذكر ليلة اجلمعة»
حيسن رواية «وليلة اجلمعة».
( ،)398/3و ُيفهم من كالمه  Vأنه ِّ
أَ َر ْم� َ�ت :قال احلريب« :كذا يقوله املحدثون ،وال أعرف وجهه ،والصواب :وقد َأ ْرممَ ْ َت أو َرممَ ْت
أي :رصت رميماً  ،كام قال اهلل تعاىل[ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ] [يس »]78:اهـ .من «غريب
احلديث» (.)72 ،71/1
رواه اإلمام أمحد ( ،)8/4وأبو داود ( ،)1047والنسائي ( ،)92 ،91/3وابن ماجه
( ،)1085واحلاكم ( ،)278/1وصححه ،ووافقه الذهبي ،وصححه النووي يف «األذكار»
(ص ،)97وصححه األلباين يف «صحيح أيب داود» رقم ( ،)925و«صحيح الرتغيب» (،)696
و«الصحيحة» (.)1527
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جلس قوم
 -وعن أيب هريرة  Iقال :قال رسول اهلل « :Hما َ

جملسهم
جملسا مل يذكروا اهلل ،ومل ُي َص ُّلوا على نبيهم  ،Hإال كان
ُ
ً

عليهم ِت َر ًة يوم القيامة ،إن شاء عفا عنهم ،وإن شاء أخذهم»(((.
ٍ
عيل  Iقالُّ :
حمجوب حتى
دعاء
«كل
ٌ
 و ُي َروى عن أمري املؤمنني ٍّ
وآل ٍ
يصلىَّ عىل ٍ
حممد ِ
حممد»(((.
ُ َ

( )1انظر خترجيه يف «طاقة ورد» (ص.)15
( )2رواه الديلمي يف «مسند الفردوس» عن أنس  ،Iوالبيهقي يف «الشعب» عن عيل موقو ًفا،
وقال اهليثمي« :رواه الطرباين يف (األوسط) ،ورجاله ثقات» اهـ من «جممع الزوائد» (،)17278
وانظر« :فيض القدير» (.)19/5
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صيغ الصالة على النبي H

(((

ٍ
ٍ
صليت عىل إبراهيم،
حممد ،كام
حممد ،وعىل آل
 1اللهم صىل عىل
َ

وعىل آل إبراهيم ،إنك محيد جميد.

اللهم بارك((( عىل حممد وعىل آل حممد ،كام باركت عىل إبراهيم ،وعىل

آل إبراهيم ،إنك محيد جميد.

ٍ
حممد ،وعىل أهل بيته ،وعىل أزواجه وذريته ،كام
 2اللهم َص ِّل عىل

صليت عىل آل إبراهيم ،إنك محيد جميد ،وبارك عىل حممد ،وعىل آل بيته ،وعىل

أزواجه وذريته ،كام باركت عىل آل إبراهيم ،إنك محيد جميد.

 3اللهم ِّ
صل عىل حممد ،وعىل آل حممد ،كام صليت عىل إبراهيم

وآل إبراهيم ،إنك محيد جميد ،وبارك عىل حممد ،وعىل آل حممد ،كام باركت
عىل إبراهيم وآل إبراهيم ،إنك محيد جميد.

ٍ
 4اللهم ِّ
النبي األُ ِّم ِّي ،وعىل آل حممد ،كام صليت عىل
صل عىل حممد ِّ
آل إبراهيم ،وبارك عىل حممد النبي األُ ِّم ِّي ،وعىل آل حممد ،كام باركت عىل
آل إبراهيم يف العاملني ،إنك محيد جميد.

( )1انظر« :صفة صالة النبي  »Hلأللباين (ص.)148-146
( )2من الربكة ،وهي النامء والزيادة ،والتربيك الدعاء بذلك ،فهذا الدعاء يتضمن إعطاءه H
ما أعطاه آلل إبراهيم وإدامته ،وثبوته له ،ومضاعفته له ،وزيادته.
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حممد ِ
صل عىل ٍ
 5اللهم ِّ
عبدك ورسولِك ،كام صليت عىل آل إبراهيم،
حممد ِ
ٍ
عبدك ورسولِك ،وعىل آل حممد ،كام باركت عىل إبراهيم،
وبارك عىل

وعىل آل إبراهيم.

 6اللهم ِّ
صل عىل حممد ،وعىل أزواجه وذريته ،كام صليت عىل آل

إبراهيم ،وبارك عىل حممد ،وعىل أزواجه وذريته ،كام باركت عىل آل إبراهيم،
إنك محيد جميد.

 7اللهم ِّ
صل عىل حممد ،وعىل آل حممد ،وبارك عىل حممد ،وعىل آل

حممد ،كام صليت وباركت عىل إبراهيم وآل إبراهيم ،إنك محيد جميد.
ٍ ِِ
وس ِّل ْم.
 8وأخرص صيغة ثبتت هي :اللهم َص ِّل عىل حممد وآله َ
تنبيــه:

ِ

قال اإلمام النووي  Vبعد أن ذكر ص َي َغ الصالة عىل النبي H

السابقة :وينبغي أن جيمع ما يف األحاديث الصحيحة السابقة فيقول:
ٍ
حممد ِ
ٍ
«اللهم ِّ
حممد
األمي وعىل آل
النبي
عبدك ورسولِ َك
صل عىل
ِّ
ِّ
آل إبراهيم ،وبارك عىل ٍ
ِ
صليت عىل إبراهيم وعىل ِ
حممد
وأزواجه وذريتِه ،كام
َ
َ
َ
وعىل آل ٍ
باركت عىل إبراهيم وعىل ِ
إبراهيم يف
آل
حممد وأزواجه وذريته ،كام
َ
َ
َ
العاملني ،إنك محيدٌ جميدٌ »(((.
(« )1املجموع رشح املهذب» ( )616/4ط .دار الكتب العلمية.
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غري أن من العلامء من جعل هذه الطريقة (وهي اجلمع بني صيغتني
فأكثر من ِصيغ الصالة عىل النبي  Hالواردة يف السنة) طريقة حمدثة،
مل يسبق إليها أحد من األئمة املعروفني ،وإنام يؤتى هبذه مرة ،وبصيغة أخرى
مرة أخرى ،وهكذا(((.

( )1انظر« :تصحيح الدعاء» (ص.)322
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النوع الرابع

ورد االستغفــــار

(((

« ُطوبى ملن َو َجدَ يف صحيفته
كثريا» [حديث صحيح]
ً
استغفارا ً

صيغ االستغفار:
اً
أول :من القرآن الكرمي:

[ 1ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ(((]
[األعراف.]23:

( )1انظر فضائل االستغفار وثمراته يف «فقه االستغفار» للمؤلف (ص )92-33الطبعة الثالثة  -دار
األمل 1441 -هـ.
( )2إذا كان اإلنسان يدعو لنفسه وأتى لفظ الدعاء يف القرآن أو احلديث بصيغة اجلمع ،فام توجيه هذا
اجلمع إذا كان الداعي مفر ًدا؟
بينَّ هذا اإلمام املحقق ابن قيم اجلوزية  Vحني ناقش اإلتيان بالضمري يف قوله[ :ﭢ ﭣ]
ضمري مجع فقال ...« :هذا مطابق لقوله[ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ] واإلتيان بضمري اجلمع يف
املوضعني أحسن وأفخم ،فإن املقام مقام عبودية وافتقار إىل الرب تعاىل وإقرار بالفاقة إىل عبوديته
واستعانته وهدايته ،فأتى فيه بصيغة ضمري اجلمع ،أي :نحن معارش عبيدك ُمقرون لك بالعبودية،
وهذا كام يقول العبد للملك املع َّظم شأنه« :نحن عبيدك ومماليكك وحتت طاعتك وال نخالف
أمرك» ،فيكون هذا أحسن وأعظم موق ًعا عند امللك من أن يقول« :أنا عبدك ومملوكك» ،وهلذا
لو قال« :أنا وحدي مملوكك» استدعى َم ْقته ،فإذا قال« :أنا وكل من يف البلد مماليكك وعبيدك
وجنْد لك»؛ كان أعظم وأفخم؛ ألن ذلك يتضمن أن عبيدك كثري جدًّ ا وأنا واحد منهم ،فك َّلنا
ُ
تضمن ذلك من الثناء عىل الرب
مشرتكون يف عبوديتك واالستعانة بك وطلب اهلداية منك ،فقد َّ
بِ َس َعة جمده ،وكثرة عبيده ،وكثرة سائليه اهلداية ما ال يتضمنه لفظ اإلفراد ،فتأمله .وإذا تأملت =
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[ 2ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ]
[األعراف.]149:

[ 3ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ] [آل عمران.]16:

[ 4ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ] [آل عمران.]193:

[ 5ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ] [املؤمنون.]109:

[ 6ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ] [األعراف.]155:
[ 7ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ] [البقرة.]285:

[ 8ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ]
[البقرة.]286:

[ 9ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ] [آل عمران.]147:

[ 10ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ] [غافر.]7:

= أدعية القرآن رأيت عامتها عىل هذا النمط نحو[ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ] [البقرة ]201:ونحو دعاء آخر البقرة ،وآخر آل عمران وأوهلا ،وهو
أكثر أدعية القرآن» اهـ .من «بدائع الفوائد» ( )452 ،451/2ط .دار عامل الفوائد.
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[ 11ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ]
[التحريم.]8:

[ 12ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ]
[املمتحنة.]5:

[ 13ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ] [إبراهيم.]41:

[ 14ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ] [نوح.]28:

[ 15ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ] [احلرش.]10:

[ 16ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ] [القصص.]16:

[ 17ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ] [املؤمنون.]118:
َ 18ر ِّب ا ْغ ِف ْر يل [ﯿ ﰀ ﰁ] [جزء من اآلية ( )82من سورة الشعراء].

[ 19ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ]((( [األنبياء.]87:
[ 20ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ] [القلم.]29:

( )1هذه الصيغة وما بعدها -وإن مل يكن فيها لفظ االستغفار -فيها معنى االستغفار ،ألهنا خرب
متضمن للطلب ،وهو سؤال املغفرة ،وهذا من حسن األدب يف الطلب ،وانظر« :فقه االستغفار»
(ص )103 ،102طبعة دار األمل 1441هـ.

44

األوراد السلفية

ثانيا :من السنة الشريفة(((:
ً

وأتوب إليه.
أستغفر اهلل،
1
ُ
ُ

عيل ،إنك أنت التواب الرحيم.
 2رب اغفر يل ،وتُب َّ

(كثريا)
ً

(مئة مرة)

وأتوب إليه.
أستغفر اهلل
 3سبحان اهلل وبحمده،
ُ
ُ
العواد بالذنوب.
أنت ،وأنا أناَ ،
أنت َ
ربَ ،
العوا ُد با َملغفرة ،وأنا َّ
أنت َّ
 4يا ِّ
 5اللهم اغفر يل ،وارمحني ،وارزقني ،واهدين ،وعافني.

وأتوب إليه.
احلي الق ُّيو ُم،
ُ
 6أستغفر اهللَ الذي ال إله إال هو ُّ
 7اللهم اغفر يل ما قدَّ ْم ُت وما َّ
أعلنت ،وما أنت
أرسرت وما
رت ،وما
ُ
ُ
أخ ُ
ِّ
واملؤخ ُر ،ال إله إال أنت.
أعلم به مني ،إنك أنت ا ُمل َقدِّ ُم
ُ
أنت َربيِّ  ،ال إل َه إلاَّ
أنتَ ،خ َل ْقتَنِي وأنا عبدُ َك ،وأنا عىل َع ْه ِد َك
َ
الله َّم َ
8
ُ
َ
صنعت ،أبو ُء َ
بنعمتك
لك
رش ما
وو ْع ِد َك ما
ُ
ُ
َ
استطعت ،أعو ُذ بك من ِّ
الذنوب إال أنت.
يغفر
َع يَ َّل ،وأبو ُء بذين،
َ
فاغفر يل؛ فإنه ال ُ
ْ
وج َّله ،وأو َله ِ
 9اللهم اغفر يل ذنبي ُك َّلهِ ،د َّق ُه ِ
وآخ َر ُه ،وعالنيتَه وسرِ َّ ُه(((.

 10اللهم اغفر يل خطيئتي وجهيل ،وإرسايف يف أمري ،وما أنت أعلم به منِّي،
وه ْزيل ،وخطئي وعمديُّ ،
وكل ذلك عندي(((،
اللهم اغفر يل ِجدِّ ي َ
( )1انظر نصوص األحاديث الثابتة يف ٍّ
الصيغ يف «فقه االستغفار» للمؤلف (ص.)117-115
كل من هذه ِّ
( )2قال اإلمام النووي  Vيف رشحه هلذا احلديث« :وفيه :توكيد الدعاء وتكثري ألفاظه ،وإن أغنى
بعضها عن بعض» اهـ .من «رشح النووي» ( )441/2طبعة دار أيب حيان.
الرب C
( )3وقد ترجم اإلمام ابن حبان  Vهلذا احلديث« :ذكر ما ُيستحب للمرء أن يسأل َّ
املغفرة لذنوبه ،وإن كان يف لفظه استقصاء» انظر« :اإلحسان» حديث رقم (.)957
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مت وما َّ
أعلنت ،وما أنت
أرسرت وما
رت ،وما
ُ
ُ
أخ ُ
اللهم اغفر يل ما قدَّ ُ

وأنت عىل ِّ
أنت املقدِّ م وأنت ِّ
كل يشء قدير.
املؤخرَ ،
أعلم به منِّيَ ،
ُ

باعدت بني املرشق واملغرب ،اللهم
 11اللهم باعد بيني وبني خطاياي كام
َ
األبيض من الدَّ ن ِ
َس ،اللهم اغسلني
الثوب
ن ِّقني من خطاياي كام ُين َّقى
ُ
ُ
من خطاياي باملاء والثلج والبرَ َ د.

رب ،فاغفر
ظلمت نفيس،
 12اللهم أنت ربيِّ  ،وأنا عبدُ ك،
ُ
ُ
واعرتفت بذنبي يا ِّ
الذنب إال أنت.
يغفر
َ
يل ذنبي ،إنك أنت ريب ،إنه ال ُ
أستغفرك فاغفر يل،
 13اللهم إين
عيل(((.
وأتوب إليك َفت ْ
ُ
ُ
ُب َّ

( )1وهذه الصيغة امتثال لقوله تعاىل[ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ] اآلية [هود ،]52:واقتداء
بقول رسول اهلل « :Hواهلل إين ألستغفر اهلل وأتوب إليه يف اليوم أكثر من سبعني مرة»
رواه البخاري ( ،)6307ويف بعض الروايات« :مئة مرة» ،قال اإلمام الشوكاين « :Vوينبغي
األخذ باألكثر وهو رواية املئة ،فيقول يف كل يوم( :أستغفر اهلل ،وأتوب إليه) مئة مرة ،فإن قال:
عيل)» فقد أخذ بطرفيَ ْ الطلب ،واهلل E
(اللهم إين أستغفرك فاغفر يل ،وأتوب إليك فتب َّ
غافر الذنب ،قابل التوب» اهـ من «حتفة الذاكرين» (ص.)401
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النوع اخلامس

ورد الباقيات الصاحلات
«األحاديث يف فضل هذه الكلامت
كثرية صحيحة»((( (ابن تيمية)

الباقيات الصاحلات التي ورد ذكرها يف قوله [ :Fﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ]
[الكهف.]46:

ويف قوله [ :Dﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ] [مريم.]76:

هي مجيع أعامل اخلري ،كام جاء عن ابن عباس  Lيف قوله[ :ﭗ
ِ
كر اهلل؛ ُ
قول :ال إله إال اهلل ،واهللُ أكرب،
ﭘ] [الكهف ]46:قال« :هي ذ ُ
َ
َ
وتبارك اهلل ،وال حول وال قوة إال باهلل ،وأستغفر
وسبحان اهلل ،واحلمدُ هلل،
اهلل ،وصىل اهلل عىل رسول اهلل ،والصيام ،والصالةُ ،واحلج ،والصدق ُةِ ،
والع ُتق،
ُّ
ُ
ِ
الصاحلات ،التي
الباقيات
وه َّن
ومجيع
واجلها ُد ،والصل ُة،
ُ
ُ
أعامل احلسناتُ ،
ُ
السموات واألرض»(((.
تبقى ألهلها يف اجلنة ما دامت
ُ

(« )1جمموعة الرسائل واملسائل» (« ،)86/5جمموع الفتاوى» (.)162/10
( )2رواه الطربي يف «تفسريه» ( - )280/15طبعة دار هجر.
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ٍ
باقيات ألهنا تبقى ألهلها يف اجلنة يف مقابلة الفانيات الزائالت،
وس ِّميت
ُ

التي هي زينة الدنيا ،وقد قال تعاىل[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ] [األعىل.]17 ،16:

رسول اهلل َ H
ُ
قول العبد« :سبحان اهلل ،واحلمد
ومع ذلك سمى

هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب» وزاد يف بعض الروايات« :وال حول وال قوة
ِ
ِ
الصاحلات إشار ًة إىل أن هذه الكلامت اخلمس َأ ْولىَ ما ُيط َلق
الباقيات
إال باهلل»
عليه الباقيات الصاحلات ملا ثبت هلن من الفضائل العظيمة.

 عن أيب هريرة  Iأن رسول اهلل  Hقالُ :«خ ُذوا ُجنَّـ َتكُم»،
ِ
عدو قد حرض؟ قال« :ال ،ولكن ُج َّنت ُكم من النار،
قالوا :يا رسول اهلل ،أمن ٍّ
َّ
فإنهن يأتني يو َم
قولوا :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب،

بات ،وهن الباقيات الصاحلات»(((.
بات ُ
وم َع ِّق ٍ
القيامة مجَُ َّن ٍ

َ
رسول اهلل  Hقال« :سبحان اهلل ،واحلمد هلل،
 -وعنه  Iأن

وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب ،من الباقيات الصاحلات»(((.

( )1أخرجه النسائي يف «عمل اليوم والليلة» رقم ( ،)848واحلاكم يف «املستدرك» رقم (،)1985
وقال« :صحيح عىل رشط مسلم ،ومل خيرجاه» ،ووافقه الذهبي ،وصححه األلباين يف «صحيح
وحسنه يف «صحيح الرتغيب» (.)1567
اجلامع» رقم (،)3214
َّ
ومجَُ َّنباتُ :م َقدَّ مات أمامكم ،وقيل :هي بكرس النون املشددة ،مجع مجُ َنِّبة ،وهي التي تكون يف امليمنة
وامليرسة ،واألول أوىل بدليل قوله« :و ُمع ّق َبات» بكرس القاف املشددة ،أي :مؤخرات يعقبونكم
من ورائكم ،وجمنَّبات من أمامكم ،أفاده الشوكاين  Vيف «حتفة الذاكرين» (ص.)369
( )2أخرجه الطربي يف «تفسريه» ( ،)166/15وأورده األلباين يف «الصحيحة» ( ،)3264وقال
« :Vومجلة القول :أن احلديث صحيح بشواهده ،وهو من حيث املعنى أظهر منها؛ =
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وس�ئل أمري املؤمنني عثامن بن عفان  Iعن «الباقيات الصاحلات»
ُ -

م�ا ه�ي؟ فق�ال« :ه�ي :ال إل�ه إال اهلل ،وس�بحان اهلل ،واحلم�د هلل ،واهلل أكرب،
وال حول وال قوة إال باهلل»(((.

 -وعن سعيد بن املسيب  Vقال« :الباقيات الصاحلات :سبحان اهلل،

واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب ،وال حول وال قوة إال باهلل»(((.

بن صي ٍ
اد قال« :سألني سعيد بن املسيب عن الباقيات
 وعن ُعامرة ِ َ َِّ
ب ،فقلت :الزكاة واحلج،
الصاحلات ،فقلت :الصالة والصيام ،قال :مل تُص ْ
ِ
ب ،ولكنَّه َّن الكلامت اخلمس :ال إله إال اهلل ،واهلل أكرب ،وسبحان
فقال :مل تُص ْ
اهلل ،واحلمد هلل ،وال حول وال قوة إال باهلل»(((.

= ألنه يتفق مع التفسري الصحيح لقوله تعاىل[ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ] [الكهف .]46:فقد ذكر ابن جرير يف تفسريها عدة أقوال ،اختار منها ما جيمع أعامل اخلري
كلها ،ومنها ما يف هذا احلديث من الذكر عىل روايته هو« :من الباقيات الصاحلات».

وأما الرواية األخرى« :هن الباقيات الصاحلات»؛ فإما أهنا من باب املبالغة كقوله :H

«احلج عرفة» ،وقوله« :املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده» ،ونحوه كثري معروف ،أو أنه
سقط من الراوي حرف (من) الدال عىل التبعيض .واهلل أعلم» اهـ.

( )1رواه اإلمام أمحد يف «املسند» ( ،)71/1وقال اهليثمي« :رواه أمحد وأبو يعىل والبزار ،ورجاله
رجال الصحيح ،غري احلارث موىل عثامن ،وهو ثقة» اهـ« .جممع الزوائد» ( ،)297/1ويف الباب

عن ابن عمر ،وابن عباس .M

( )2رواه مالك يف «املوطأ» رقم ( - )23كتاب القرآن ،وورد نحوه عن احلسن وقتادة.
( )3رواه الطربي يف «تفسريه» (.)279/15
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 وعن َس ُمر َة بن ُجنْدُ ب  Iقال :قال رسول اهلل « :Hأربعُه َّن ِمن أطيب الكالم ،وهن من القرآن ،وال يضرك َ
بأ ِّي ِه َّن َ
بدأت :سبحان اهلل،
ِ
واحلمد هلل ،وال إله إال اله ،واهلل أكرب» احلديث(((.

 -وعنه  Iمرفو ًعا« :أفضل ال�ك�لام بعد ال�ق��رآن أرب��ع -وهي من

القرآن (((-ال يضرك بأيهن بدأت :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل

أكرب»(((.

ويف رواي��ة النسائي« :خري ال �ك�لام أرب ��ع ال ت�ب��ال��ي ب��أي�ت�ه��ن ب� ��دأت»...

احلديث(((.

 -وعنه  Iمرفو ًعا« :أحب الكالم إىل اهلل أربع :سبحان اهلل ،واحلمد

هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب ،ال يضرك بأيهن بدأت»(((.
()1

()2
()3
()4
()5

أخرجه اإلمام أمحد ( ،)20126وأبو داود الطياليس يف «مسنده» ( ،)302/2والنسائي يف «عمل
وصححه عىل رشط مسلم،
اليوم والليلة» رقم ( ،)840واحلاكم يف «املستدرك» (،)1886
َّ
ووافقه الذهبي ،وصححه األلباين يف «صحيح اجلامع» رقم ( ،)1718و«الصحيحة» (.)346
قوله« :هن من القرآن» :أي أهنا موجودة يف القرآن لف ًظا ،إال التكبري فإنه فيه باملعنى فقط ،كام يف
«العلم اهليب» للعيني (ص.)104
فهي من القرآن باعتبار ألفاظها ،وليست بقرآن باعتبار نظمها ،فإهنا ليست آية متلوة ،أو« :فهي
من القرآن إذا وقعت يف أثناء القرآن ،وليست منه إذا وقعت من كالم خارج عنه» كام يف «فتح
الباري» البن رجب.
رواه اإلمام أمحد يف «املسند» ( ،)20/5( )20126( ،)20223وابن ماجه ( ،)3811وانظر:
«السلسلة الصحيحة» لأللباين رقم (.)1498
«عمل اليوم والليلة» رقم (.)841
أخرجه مسلم برقم ( ،)2137واإلمام أمحد ( ،)20107وأبو داود (.)4958
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 -وعن أيب هريرة  Iقال :قال رسول اهلل « :Hألن أقول:

إلي مما َط َل َع ْت عليه
سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكربُّ ،
أحب َّ

الشمس»(((.
ُ

 -وعن بعض أصحاب رسول اهلل  Hأن النبي  Hقال:

«أفضل الكالم((( :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب»(((.

 -وعن أيب هريرة وأيب سعيد  Lأن رسول اهلل  Hقال« :إن

اهلل اصطفى من الكالم أرب ًعا :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل

أكرب» احلديث(((.
()1
()2

()3
()4

أخرجه مسلم برقم ( ،)2695وانظر« :فتح الباري» ( ،)583/8و«مرقاة املفاتيح» (،)126/8
و«حتفة األحوذي» (.)40/10
قال احلافظ« :قال النووي :هذا اإلطالق يف األفضلية حممول عىل كالم اآلدمي .وإال فالقرآن
أفضل الذكر ،وقال البيضاوي :الظاهر أن املراد من الكالم كالم البرش ،فإن الثالث األُ َول
دت يف القرآن لكن الرابعة مل توجد فيه ،وال يفضل ما ليس فيه عىل ما هو فيه ،قلت
وإن ُو ِج ْ
احلافظ :-وحيتمل أن جيمع بأن تكون ِ(من) مضمرة يف قوله( :أفضل الذكر :ال إله إال اهلل) ،ويف
قوله( :أحب الكالم) بنا ًء عىل أن لفظ (أفضل) و(أحب) متساويان يف املعنى ،لكن يظهر مع ذلك
ُ
تفصيل ال إله إال اهلل :ألهنا ذكرت بالتنصيص عليها باألفضلية الرصحية ،وذكرت مع أخواهتا
تنصيصا وانضام ًما ،واهلل أعلم» «فتح الباري» (.)207/11
باألحبية ،فحصل هلا التفضيل
ً
علقه البخاري ،وقد أخرجه اإلمام أمحد ( ،)16459وقال شعيب األرناؤوط« :إسناده صحيح،
رجاله ثقات رجال الشيخني ،وجهالة الصحايب ال ترض» اهـ.
رواه اإلمام أمحد ( ،)8012والنسائي يف «العمل» رقم ( ،)840والبزار ( - 3074كشف
األستار) ،واحلاكم يف «املستدرك» ( ،)1886وصححه عىل رشط مسلم ،ووافقه الذهبي،
وصححه األلباين يف «صحيح اجلامع» رقم ( ،)1718وقال حمققو «املسند»« :إسناده صحيح
عىل رشط مسلم» (.)387/13
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ومن فضائلها :أنها كفارة للذنوب واخلطايا:
 -فعن عبد اهلل بن عمر  Lقال رسول اهلل « :Hما على

األرض رجل يقول :ال إله إال اهلل ،واهلل أكرب ،وسبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال حول
وال قوة إال باهلل ،إال ُ
البحر»(((.
ك ِّف َر ْت عنه ذنو ُبه ،ولو كانت أكث َر من َز َب ِد
ِ

 وعن أنس  :Iأن رسول اهلل  Hأخذ ُغ ْصنًا فنفضه فلمينتفض ،ثم نفضه ،فلم ينتفض ،ثم نفضه فانتفض ،فقال رسول اهلل :H
«إن سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب ،تنفض اخلطايا كما
تنفض الشجر ُة ور َقها»(((.
مر بشجرة يابسة الورق ،فرضهبا
ويف رواية :أن رسول اهلل َّ H

بعصاه ،فتناثر الورق ،فقال« :إن احلمد هلل ،وسبحان اهلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل

العبد كما َت َسا َق َط ُ
ورق هذه الشجر ِة»(((.
ذنوب
ِ
أكربَ ،ل ُت َسا ِق ُط ِمن ِ

ومن فضائل الباقيات الصاحلات:

 -م�ا ج�اء يف حدي�ث النعمان ب�ن بشير  Lق�ال :ق�ال رس�ول اهلل

« :Hالذي ��ن َي ْذ ُ
ك ��رون م ��ن ج�ل�ال اهلل((( م ��ن تس ��بيحه((( ،وحتميده،
()1
()2
()3
()4
()5

أخرجه الرتمذي ( ،)3460والنسائي يف «العمل» ( ،)822واإلمام أمحد ( ،)6479واختلف يف
رفعه ووقفه ،واملوقوف أصح ،وله حكم الرفع ألن الثواب املرتتب عليه ال ُيدرك بالعقل ،وقال
حمققو «املسند»« :إسناده حسن».
وحسنه األلباين يف «صحيح
رواه اإلمام أمحد ( ،)152/3والبخاري يف «األدب املفرد» (َّ ،)634
األدب املفرد» ( ،)494و«الصحيحة» ( ،)3168و َن َف َض الشجرةَ :ح َّركها ليسقط ما عليها،
و َن َف َض الورق من الشجرة :أسقطه.
وحسنه األلباين يف «صحيح اجلامع» رقم (.)1601
رواه الرتمذي (،)3533
َّ
من جالل اهلل :أي ألجل جالله.
من تسبيحهِ ٌ :
ذكرا من تسبيحه.
بيان ل ُم َقدَّ ٍر :أي يذكرون ً
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(((
كدوي النحل(((ُ ،ي َذ ِّ
ِّ
ك ْر َن
َو ٌّي
وتكبريه ،وتهليله ،يتعاطفن حول العرش ،هلن د ِ

هن((( ،أال حيب أحدكم أن ال يزال له عند اهلل شيء ُي َذ ِّ
بصاحب َّ
ك ُر به؟»(((.
ِ

 وعن ِعدَّ ٍة من الصحابة  Mأن رسول اهلل  Hقالَ « :ب ٍخ(((
خلمس ما أثقلهن يف امليزان :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل
َبخ
ٍ

فيحتس ُبه والدُه»(((.
أكرب ،والولد الصاحل ُي َت َو َّفى
ِ

عن عبد اهلل  Iقال :قال رسول اهلل « :Hإن اهلل َق َس َم بينكم

�ب ومن
أخال َقكم كما َق� َ�س��م بينكم أرزا َق �ك��م ،وإن اهلل ُي ْع ِطي الدنيا م��ن حي� ُّ
َ
أحب ،فمن َّ
العدو
ضن باملال أن ينف َقه ،وخاف
حيب ،وال يعطي
َّ
اإلميان إال من َّ
ال ُّ
ْ
قول :سبحان اهلل ،واحلمد هلل،
أن جياهده ،وهاب الليل أن يكابدهَ ،ف ْل ُي ْك ِث ْر من ِ

وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب»(((.
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

يتعاطفنَ :ي ُط ْف َن حول العرش.
أي صوت يشبه صوت النحل؛ من كثرة تكرار هذه الكلامت وترديدها.
أي :ت َُذك ُِّر أن قائلها فالن ،يف املقام األعىل.
أخرجه اإلمام أمحد ( ،)18362واللفظ له ،وابن ماجه ( ،)3809واحلاكم ( ،)1855وصححه
عىل رشط مسلم ،ووافقه الذهبي ،وصححه األلباين يف «خمترص العلو» رقم ( ،)32و«الصحيحة»
( ،)3358وصححه حمققو «املسند» (.)312/30
كلمة تقال لتعظيم األمر وتفخيمه وبيان الرضا به ،و ُتكَرر للمبالغة.
أخرجه النسائي يف «الكربى» ( ،)9995( )50/6وابن حبان ( ،)833وقال الشيخ شعيب:
«إسناده صحيح» ،واحلاكم ( ،)512 ،511/1وقال« :صحيح اإلسناد» ،ووافقه الذهبي ،وقال
األلباين« :وهو كام قاال» ،وانظر« :السلسلة الصحيحة» رقم (.)1402
عزاه األلباين إىل اإلسامعييل يف «املعجم» ( ،)114/1وصححه يف «الصحيحة» (.)2714
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النبي H
وعن عبد اهلل بن شداد أن َن َف ًرا من بني ُع ْذر َة ثالث ًةَ ،أت َُوا َّ

ينيهم؟» قال طلحة« :أنا»،
فأسلموا .قال :فقال النبي َ « :Hم ْن َي ْك ِف ِ
قال :فكانوا عند طلحة ،فبعث النبي َ Hبع ًثا ،فخرج فيه أحدُ هم،
فاستُشهد ،قال :ثم َب َع َث بع ًثا ،فخرج فيهم َ
آخ ُر ،فاستُشهد ،قال :ثم مات

الثالث عىل فراشه .قال طلحة« :فرأيت الثالثة الذين كانوا عندي يف اجلنة،

أخريا يليه ،ورأيت
فرأيت امليت عىل فراشه أما َمهم ،ورأيت الذي استُشهد
ً
الذي استُشهد أولهَ م ِ
النبي
آخ َرهم» ،قال« :فدخلني ِمن ذلك» ،قال:
ُ
َّ
«فأتيت َّ

َ
أنكرت
 ،Hفذكرت ذلك له» ،قال :فقال رسول اهلل « :Hوما
َ
أفضل عند اهلل من مؤمن ُي َع َّم ُر يف اإلس�لام لتسبيحه،
من ذل��ك؟ ليس أح� ٌد

وتكبريه ،وتهليله»(((.

 وعن عبد اهلل بن مسعود  Iقال :قال رسول اهلل ُ « :Hلقيت

ُ
سر َي بي ،فقال :يا حممدُ ،أ ْق ِر ْئ أم َتك مين السالمَ ،وأخربهم أن
إبراهي َم ليل َة أ ِ

راسها :سبحان اهلل ،واحلمد
اجلن َة طيب ُة الرتبة عذب ُة املاء ،وأنها ِقيعان((( ،وأن ِغ َ

هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب»(((.

وعن أنس  Iقال :جاء أعرايب إىل النبي  Hفقال :يا رسول اهلل،

خريا ،فأخذ النبي  Hبيده فقال« :قل :سبحان اهلل ،واحلمد هلل،
ع ِّلمني ً

( )1رواه اإلمام أمحد ( ،)163/1وحسنه األلباين يف «الصحيحة» ر ْقم (.)654
( )2قيعان :مجع قاع ،وهو املكان املستوي الواسع يف وطأة من األرض ،يعلوه ماء السامء فيمسكه،
ويستوي نباته .كام يف «النهاية» البن األثري (.)132/4
( )3رواه الرتمذي ( ،)3462وحسنه بشاهدين األلباين يف «الصحيحة» رقم (.)105
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وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب» ،قال :فعقد األعرايب عىل يده ،ومىض فتفكر ثم رجع،

البائس»((( ،فجاء فقال :يا رسول اهلل،
فتبسم النبي  Gقالَ « :ت َف َّكر
ُ
سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب ،هذا لِ َّله فام يل؟ فقال له
َ
النبي « :Gيا أعرابي ،إذا َ
صدقت .وإذا
قلت :سبحان اهلل؛ قال اهلل:

َ
َ
صدقت ،وإذا
صدقت ،وإذا قلت :ال إله إال اهلل؛ قال اهلل:
قلت :احلمد هلل؛ قال اهلل:
صدقت ،وإذا قلت :اللهم اغفر لي؛ قال اهلل :قد ُ
َ
فعلت،
قلت :اهلل أكرب؛ قال اهلل:
قلت :اللهم ارمحين ،قال اهللُ :
وإذا َ
فعلت ،وإذا قلت :اللهم ارزقين؛ قال اهلل :قد
ُ
يب عىل سب ٍع يف يده ،ثم ول(((.
فعلت» ،قال :فعقد األعرا ُّ

 وعن ابن أيب أوىف  Lقال :جاء ٌرجل إىل النبي  Hفقال:

يا رسول اهلل إين ال أستطيع أن أتعلم القرآن فع ِّلمني شي ًئا جيزيني ،قال« :تقول:

سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب ،وال حول وال قوة إال باهلل»،
اللهم
فقال األعرايب هكذا :وقبض يديه ،فقال :هذا هلل فام يل ،قال« :تقول:
َّ

اغفر لي وارمحين وعافنيِ وارزقين ،واهدني» فأخذها األعرايب وقبض كفيه،
أما هذا فقد مأل يديه باخلري»(((.
فقال النبي َّ « :H

ترحم له من شدة ما لقيه من التفكر ،كام قال  Hيف حق عامر بن يارس
( )1وكأنه َّ H
بؤس ابن سمية ما
« :Iبؤس ابن سمية تقتلك فئة باغية» رواه مسلم ( ،)2915واملعنى :يا َ
أشده وما أعظمه!
( )2أخرجه البيهقي يف «شعب اإليامن» ( ،)610والضياء املقديس يف «املختارة» ( ،)1613وصححه
األلباين يف «الصحيحة» (.)3336
خمترصا ،واإلمام أمحد ( ،)356 ،353/4واحلاكم
( )3رواه أبو داود ( ،)832والنسائي ()923
ً
وحسنه األلباين يف «إرواء الغليل» (.)303
( )880وصححه عىل رشط البخاري،
َّ

األوراد السلفية

55

ٍ ِ
ُ
رسول اهلل
ذات يو ٍم
 وعن أممر يب َ
هانئ بنت أيب طالب ،قالتَّ :
َ
فم ْرين
فقلت :يا
H
ُ
رسول اهلل ،إين قد َكبرِ ْ ُت َ
وض ُع ْف ُت -أو كام قالتُ -

ٍ
بعمل أعم ُله وأنا جالس ٌة ،قالَ « :س ِّب ِحي اهللَ ِمئ َة تسبيح ٍةَّ ،
فإنها َت ْع ِد ُل َل ِك
إمساع َ
ِمئ َة َر َق َب ٍة ُت ْع ِت ِقي َنهَا ِم ْن َو َل ِد
هلل ِمئ َة تحَ ْ ِمي َد ٍة ،فإنها َت ْع ِد ُل
يلَ ،واحمَْ ِدي ا َ
ِ

يل اهللَ ،
س ُم ْس َر َج ٍة ُم ْل َج َم ٍة ،تحَ ْ ِم ِل َ
بي اهللَ مئ َة
ني عليها يف َس ِب ِ
وك رِّ ِ
َل ِك ِمئ َة َف َر ٍ

ري ٍةَ ،فإِ َّنهَا َت ْع ِد ُل َل ِك ِمئة َب َد َن ٍة ُم َق َّل َد ٍة ُم َت َق َّب َل ٍةَ ،و َه ِّل ِلي اهللَ ِمئ َة َت ْه ِلي َل ٍة» قال
َت ْك ِب َ

الس َما ِء َ
ابن خلف :أحسبه قال « :مَ ْ
واأل ْرض ،وال ُي ْر َف ُع َي ْو َم ِئ ٍذ لأَِ َح ٍد
تلأَُ َما بَينَْ َّ
ِم ْث ُل َع َم ِلك إال أَ ْن َي ْأ ِت َي بمِ ِ ْث ِل َما أَ َت ْي ِت ِب ِه»(((.

وجلس عبد اهلل بن عمرو وابن مسعود  ،Mفقال ابن مسعود« :ألن

ُ
أحب
آخ َذ يف طريق أقول فيه :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب» ُّ
إ َّيل من أن ُأن ِْف َق عد َد ُه َّن َدنَانري يف سبيل اهلل  ،Dفقال عبد اهلل بن عمرو« :ألَ ْن
آخ َذ يف ٍ
ِ
ُ
اخليل يف سبيل اهلل»(((.
أحب إ َّيل من أن َأحمْ ِ َل عَدَ َد ُه َّن عىل
طريق فأقوهلن ُّ
وعن أيب ذر ( :Iأن رسول اهلل  )Hقال(((« :على كل نفس

نفسه» ،قلت :يا رسول اهلل من
يوم َط َل َع ْت فيه
ُ
الشمس صدق ٌة منه على ِ
يف كل ِ
َ
وسبحان
ري،
َصدَّ ُق وليس لنا أموال؟ قال« :ألن من أبواب الصدق ِة التكب َ
أين َأت َ
اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،وأستغ ِف ُر اهلل ،وتأم ُر باملعروف ،وتنهى عن املنكر،

( )1رواه اإلمام أمحد ( ،)26911والنسائي يف «الكربى» ( ،)10680والطرباين يف «الكبري»
( ،)21028( )1008/24واحلديث حسنه األلباين يف «الصحيحة» رقم (.)1316
( )2رواه ابن أيب شيبة يف «املصنف» (.)92/6
( )3يف «املسند» مل يرفعه ،والسياق يدل عىل أنه سقط رفعه إىل النبي  Hمن الناسخ.
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و َت ْع ِز ُل َّ
الش ْو َ
ْدي األعمى ،و ُت ْس ِم ُع
ك َة عن طريق الناس وال َع ْظ َم
َ
واحلج َر ،و َته ِ
األص� َّ�م واألبك َم حتى يفق َه ،و َت �د َّ
ُل املُ ْس َت ِد َّل على حاج ٍة له قد ع ِل ْم َت مكا َنها،
َ

املستغيث ،وترف ُع بشدة ذراعيك مع الضعيف،
بش َّد ِة ساقيك إىل اللهفان
ِ
وتسعى ِ

ُّ
نفسك ،ولك يف مِجاعك زوج َتك أج ٌر»،
كل ذلك من أبواب الصدقة منك على ِ
قال أبو ذر :كيف يكون يل أجر يف شهويت؟ فقال رسول اهلل َ « :H
أرأيت

َ
ريهَ ،
َ
َ
حتتسب به؟» ،قلت :نعم،
أكنت
فمات،
فأدرك
لو كان لك ولد
ورجوت خ َ
ِ

قال« :فأنت خلق َته؟» قال :بل اهللُ َخ َل َقه ،قال« :فأنت هدي َته؟» ،قال :بل اهلل
هداه ،قال« :فأنت تر ُز ُقه؟» ،قال :بل اهلل كان يرزقه ،قال« :كذلك َف َض ْع ُه يف

وج ِّنبه
حرامه ،فإن شاء اهلل أحياه ،وإن شاء أماته ،ولك أج ٌر»(((.
َ
حالله َ

 وع�ن أيب هريرة  ،Iعن النبي  Hقال« :من قال ح َني يأوي

إىل فراش ��ه :ال إل ��ه إال اهلل وح ��ده ال ش ��ريك له ،ل ��ه ُ
امللك ،وله احلم� �دُُ ،
وه َو على
كل ش ��يء قدير ،ال َ
حول وال قو َة إال باهلل ،س ��بحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال
ش � َّ�ك ِم ْس� � َع ٌرَ -وإِ ْن َ
اهلل ،واهلل أكُ�ب�ر ،غف ��ر اهلل ُذنو َب ��ه أو خطاي ��ا ُه َ
كان ِم ْث َل َز َب ِد

ال َب ْح ِر»(((.

( )1رواه اإلمام أمحد ( ،)21484والنسائي يف «الكربى» ( ،)9027والبيهقي يف «الشعب»
( ،)11171وقال األلباين« :هذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم» كام يف «الصحيحة»
( ،)575وكذا قال حمققو «املسند» (.)384/35
( )2أخرجه ابن حبان يف «صحيحه» ( ،)5528والنسائي يف «عمل اليوم والليلة» (،)811 ،810
وابن السني يف «عمل اليوم والليلة» ( )727وغريهم ،وصححه األلباين يف «صحيح الرتغيب»
(.)148/1( )607
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تعار
وعن عبادة بن الصامت  Iعن النبي  Gقال« :من َّ

من الليل فقال :ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،له امللك ،وله احلمد ،وهو على
كل شيء قدير ،احلمد هلل ،وسبحان اهلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب ،وال حول
يب له ،فإن توضأ وصلى،
وال قوة إال باهلل ،ثم قال :اللهم اغفر لي ،أو دعا اس ُت ِج َ

ُق ِب َل ْت صال ُته»(((.

قال العلاَّ مة الصنعاين « :Vواألحاديث يف فضل هذه الكلامت جمموعة
ومتفرقة بحر ال ُتن ِْزفه الدِّ الء ،وال ُين ِْق ُصه اإلمال ُء»(((.

ومن طريف ما ُروي بشأن «الباقيات الصاحلات»:
ما ُذ ِكر عن عبد اهلل بن خمارق بن سليم الشيباين ،وأخيه قابوس :أن قابوس

شاعرا ،وأن أخاه عبد اهلل -نابغة بني شيبان -كان محُ َدِّ ًثا ،ثم رأى أحدمها
كان
ً
َ
احلديث
رؤيا ،أو كالمها ،فرتك قابوس الشعر وطلب احلديث ،وترك عبدُ اهلل

وأخذ يف الشعر ،فصار نابغة بني شيبان ،وقد كان عبد اهلل بن خمارق نابغة بني
شيبان ،ينشد الشعر فيكثر ،حتى إذا فرغ قبض عىل لسانه فقال« :واهللِ لأَ ُ َس ِّل َط َّن
عليك ما َيسوؤك :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب»(((.

( )1رواه البخاري (.)1103
(« )2سبل السالم» (.)286/4
(« )3املنتقى من أخبار األصمعي» ()6
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رأيت اخللي�ل بن أمح�د((( يف النوم
ق�ال نصر بن علي :حدثني أيب ق�الُ :
رأيت ما كن�ا فيه؟ يعني من النح�و واللغة؛ فإن رب�ك  Dال َي ْع ُبأ
فق�ال« :م�ا َ
أنف�ع ِم�ن :س�بحان اهلل ،واحلم�د هلل ،وال إل�ه إال اهلل،
رأي�ت
ب�ه ش�ي ًئا ،م�ا
ُ
َ
واهلل أكرب»(((.

( )1أحد أئمة اللغة وواضع علم ال َع ُروض ت 170هـ.
(« )2اقتضاء العلم العمل» للخطيب البغدادي (ص.)93 ،92

األوراد السلفية

59
النوع السادس

ورد التسبيـــح
«سبحان اهلل :كلمة أحبها اهلل لنفسه،
وأحب أن تُقال»
ورضيها،
َّ

(((

«أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب »I

التسبيح :هو تنزيه اهلل تعاىل عام ال يليق به يف ذاته وصفاته وأفعاله ،وهو

ثناء عليه سبحانه يتضمن التعظيم والتنزيه.

والتسبيح حق من حقوق اهلل تعاىل عىل العباد جيب عليهم إفرا ُده به ،وقد

ٍ
أمر استحباب،
أمر
إجياب ،وأخرى َ
أمر اهلل عباده هبذه العبادة العظيمة تار ًة َ
َ
اجلزيل من األجر.
وخصه اهلل بأنواع من الفضل ،ووعد عليه
َّ

والتسبيح عبادة مشرتكة يؤ ِّدهيا مجيع الكائنات يف األرض والسموات،

وهو عبادة ال تنتهي بانقضاء الدنيا ،بل هي مستمرة باقية يف اجلنة ،دائمة
التسبيح والتحميد كما ُتلهمون َّ
َمون
الن َف َس»(((،
َ
بدوام أهلها الذين « ُي ْله ُ

[ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ] [يونس.]10:
( )1رواه ابن أيب حاتم يف «التفسري» رقم (.)347
( )2قطعة من حديث رواه مسلم (.)2835
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وهم َّ
وعشيا»((( َت َل ُّذ ًذا
يتلذذون ويتن َّعمون بكوهنم «يسبحون اهلل بكرة
ًّ

يفوق تلذذهم باملآكل واملشارب واملناكح.

ِ
وجاللة ِ
قدره عند اهلل  Dأن التسبيح
ومما يدل عىل فضل التسبيح

بتصاريفه املختلفة قد جاء يف كتاب اهلل املجيد سب ًعا وثامنني مرة.

وقد جاءت صيغ التسبيح يف الوحيني الشريفني تارة مفردة ،وتارة مقرونة:

اً
أول :من الصيغ املفردة:

[ 1ﭰ ﭱ]((( [جزء من اآلية  108سورة يوسف].

[ 2ﯘ ﯙ] [جزء من اآلية  93سورة اإلرساء].

[ 3ﭰ ﭱ ﮢ ﮣ] [جزء من اآلية  8سورة النمل].

[ 4ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ] [جزء من اآلية  68سورة القصص].

[ 5ﯩ ﯪ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ] [جزء من اآلية  22سورة األنبياء].

 6سبحانك ،ما أعظمك ر َّبنا(((.

ونحوها كثري.

( )1قطعة من حديث رواه البخاري ( ،)3245ومسلم (.)2834
( )2عن سعد بن أيب وقاص  Iقال :كنا عند رسول اهلل  ،Hفقال« :أيعجز أحدكم أن
يكسب كل يو ٍم َ
ألف حسنة؟» ،فسأله سائل من جلسائه :كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال:
ألف حسنة ،أو حُيط عنه ُ
«يسبح مائة تسبيحة ،ف ُيكتب له ُ
ألف خطيئة» رواه مسلم ( ،)2698ويف
بعض نسخ «صحيح مسلم»« :وحيط» بالواو كام يف «رشح النووي» (.)20/17
( )3عن أيب هريرة  Iقال :قال رسول اهلل « :Hإن اهلل جل ذكره أذن يل أن أحدث عن
األرض ،وعنقه ٍ
َ
منثن حتت العرش ،وهو يقول( :سبحانك ما أعظمك
ت رجاله
ديك قد َم َر َق ْ
=
ربنا)! ،فريد عليه( :ما يعلم ذلك َمن حلف يب كاذ ًبا)»				.
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ثانيا :الصيغ املقرونة:
ً

وأوهلا :اقرتان التسبيح بالتحميد:

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية « :Vالتسبيح مقرون بالتحميد ،والتهليل

مقرون بالتكبري»(((.

وهذا كقوله :D

[ 7ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ] [الصافات.]182-180:
 8سبحان اهلل وبحمده(((.

= قال احلافظ املنذري يف «الرتغيب» (« :)389/2رواه الطرباين بإسناد صحيح ،واحلاكم (،)7813
وقال :صحيح اإلسناد» ،وقال اهليثمي يف «املجمع»« :رواه الطرباين يف األوسط (،)7324
ورجاله رجال الصحيح» و«مرقت رجاله األرض» :اخرتقتها وذهبت فيها .وصححه األلباين
يف «الصحيحة» رقم (.)150
قال الشيخ احلويني حفظه اهلل يف «تنبيه اهلاجد»« :لعل بعض الرواة أبدل لفظة (ديك) بـ( َم َلك)
أو العكس ،واهلل أعلم» ( ،)28/4واحلديث أعله اإلمام الدارقطني يف «العلل» (.)156/8
ويفهم من كالم ابن القيم يف «املنار املنيف» أنه ض َّعفه ،فانظره (ص.)56
بح ْم ِد
(« )1قاعدة حسنة يف الباقيات الصاحلات» (ص ،)18وقد قال ُع َب ْيدُ ب ُن ُع َم ِري « :Vتسبيح ٌة َ
ِ ِ ِ
خري ِمن أن تَسري أو ت َِسيل َم َع ُه ِجبال الدُّ نيا ذه ًبا» رواه ابن أيب شيبة يف
اهلل يف َصحيفة املؤمن ٌ
«املصنف» (.)168/7( ،)55/6
( )2عن أيب ذر  Iأن النبي  Hقال« :إن أحب الكالم إىل اهلل :سبحان اهلل وبحمده» رواه
مسلم (.)2731
وعنه  Iأن رسول اهلل  Hسئل :أي الكالم أفضل؟ فقال« :ما اصطفى اهلل ملالئكته،
أو لعباده :سبحان اهلل وبحمده» رواه مسلم (.)2731
ويف حديث أيب مالك األشعري  Iمرفو ًعا ...« :وسبحان اهلل واحلمد اهلل متآلن -أو :متأل -ما
=
					
بني السموات واألرض» رواه مسلم (.)223
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 9سبحان اهلل وبحمده ،سبحان اهلل العظيم(((.

إن التسبيح املفرد يدل عىل التعظيم واملدح والكامل ،فإذا ورد مقرونًا

كانت له داللة أخرى يف إثبات الكامل والثناء عىل اهلل تعاىل.

وأكثر ما جاء التسبيح مقرونًا باحلمد كقوله تعاىل[ :ﮊ ﮋ ﮌ]

[ط�ه ،]130:وقول�ه س�بحانه[ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ] [الش�ورى،]5:
وك�ذا وردت أحادي�ث كثيرة ع�ن رس�ول اهلل  Hقرن فيها التس�بيح
باحلمد ،مثل قوله  Hيف حديث أيب مالك األشعري « :Iسبحان

اهلل ،واحلم ��د هلل مت�ل�آن -أو -متأل ما بني الس ��موات واألرض»((( ،ومن َثم قال
ش�يخ اإلسلام ابن تيمية �« :التحميد مقرون بالتس�بيح وتابع له»(((،
وقال« :التسبيح قرين التحميد»(((.

=

()1

()2
()3
()4

«من َض َّن باملال أن ينفقه ،وبالليل
وعن عبد اهلل بن خبيب  Iأن رسول اهلل  Hقالَ :
أن ُيكابِدَ ه ،فعليه بسبحان اهلل وبحمده» ،صححه األلباين يف «صحيح اجلامع» رقم (.)6253
وعن أيب هريرة  Iأن رسول اهلل  Hقال« :من قال :سبحان اهلل وبحمده ،يف يوم مئ َة مرة،
ُح َّطت عنه خطاياه ،وإن كانت َ
مثل َز َب ِد البحر» رواه البخاي ( ،)6405واللفظ له ،ومسلم (.)2691
ت
وعن جابر  ،Iقال رسول اهلل « :Hمن قال سبحان اهلل العظيم وبحمده ،غ ُِر َس ْ
له هبا نخلة يف اجلنة» أخرجه الرتمذي ( ،)3464والنسائي يف «الكربى» ( ،)10663وصححه
األلباين يف «صحيح اجلامع» (.)6429
عن أيب هريرة  ،Iعن النبي  Hقال« :كلمتان خفيفتان عىل اللسان ،ثقيلتان يف
امليزان ،حبيبتان إىل الرمحن :سبحان اهلل وبحمده ،سبحان اهلل العظيم» رواه البخاري (،)6406
( ،)6682ومسلم ( ،)2694ولعظم شأن هذا احلديث ختم به اإلمام البخاري «جامعه
الصحيح» ،وانظر« :فتح الباري» (.)542/13
رواه مسلم ( )223وغريه.
«جمموع الفتاوى» (.)251/10
«نفسه» ( ،)231/24ولذلك قال بعض األئمة :الباء يف «سبح بحمد ربك» للمصاحبة =
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أيضا
تنزهيا هلل عن النقائص والعيوب واآلفات ،لكنه ً
والتسبيح ليس فقط ً

أمرا وجود ًّيا هو كامل ،فالتسبيح نفي يتضمن إثباتًا ،وسلب يستلزم
يتضمن ً

إجيا ًبا ،والتنزيه الذي َّ
نفي ما يناقض الكامل ،فإذا
دل عليه التسبيح مقصو ُده ُ

النقيض الذي هو النقص والعيب؛ لزم ثبوت النقيض اآلخر الذي هو
ُفي
ُ
ن َ
الكامل واملدح(((.

والدلي�ل على أن التس�بيح تعظيم وم�دح وثناء هلل تعاىل قول رس�ول اهلل

« :Hفأم ��ا الرك ��وع ِّ
فعظم ��وا في ��ه ال ��رب  ،»Dوذل�ك يك�ون

بالتس�بيح مث�ل« :س�بحان ريب العظي�م» ،و«س�بحان ريب العظي�م وبحمده»،
و«س�بحانك اللهم ربنا وبحمدك ،اللهم اغفر يل» ،وملا ُس َئل أمري املؤمنني عيل

الل اهلل»(((.
 Iعن «سبحان اهلل»؛ قال« :تعظي ُم َج ِ

= بمعنى (مع) أي :امجع بني التسبيح والتحميد لف ًظا بأن تقول« :سبحان اهلل ،واحلمد هلل» ،أو
«سبحان اهلل وبحمده» ،وامجع بينهام معنًى بتنزيه اهلل عن النقائص والتمثيل ،وإثبات ما يليق به
من املحامد وصفات الكامل.
وقال بعضهم :إن الواو يف قوله« :وبحمدك» للعطف ،والكالم مجلتان:
األوىل( :سبحانك اللهم) أو (سبحان اهلل) معطوف عليها.
والثانية :مجلة (بحمدك) هي املعطوفة ،وتقدير الكالم« :وأثني عليك بحمدك» ،أو «وأمحدك
بحمدك» أو «وأتلبس بحمدك».
وقيل« :وبحمدك سبحتك» بتقدير تأخري الفعل ،فيكون املعنى« :بمعونتك وتوفيقك ونعمتك
عيل محدً ا -ال بحويل وقويت -سبحتُك»
التي توجب َّ
( )1انظر« :جمموع الفتاوى» (.)99/16
( )2رواه الطرباين يف «الدعاء» (.)1762
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وسأل ٌ
َ
ميمون ب َن ِمهران عن «سبحان اهلل» ،فقال« :اسم ُي َع َّظ ُم اهلل
رجل

به ،ويحُ اشى به من السوء»(((.

ُ
تسبيحا :ع َّظم اهللَ وجمَّده»(((.
الرجل
وقال ابن ُد َريد« :س َّبح
ً

وقال امل��اوردي« :التسبيح يف كالمهم :التنزيه من السوء عىل جهة

التعظيم»(((.

الس ْبح يف التعظيم ،وهو اجلري فيه إىل أبعد
وقال ً
أيضا« :التسبيح من َّ

الغايات»(((.

ثانيها :اقرتان التسبيح بالتهليل:

[ 10ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ] [األنبياء.]87:

 11سبحانك وبحمدك ،ال إله إال أنت(((.

ثالثها :اقرتان التسبيح بالتكبري:
كثريا ،وسبحان اهلل ُبكْر ًة وأصيل(((.
كبريا ،واحلمد هلل ً
 12اهلل أكرب ً
رابعها :اقرتان التسبيح بأمساء اهلل وصفاته:
 13سبحان ريب العظيم.

()1
()2
()3
()4
()5
()6

«تفسري ابن أيب حاتم» (.)6315
«مجهرة اللغة» (.)222/1
«النكت والعيون» (.)96/1
«نفسه» (.)224/3
انظر« :صحيح مسلم» (.)485
رواه مسلم ( ،)601والرتمذي ( ،)3586والنسائي (.)125/2
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[ 14ﭻ ﭼ]((( [يونس.]10:

 15سبحان [ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ] [انظر :اآلية  22سورة األنبياء].

 16سبحان [ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ].

[انظر :اآلية  83سورة يس]

[ 17ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ] [الزمر.]4:

[ 18ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ] [الزخرف.]82:
سبحان ِ
ِ
َ
19
املل ِك
القدوس(((.

ِ
ِ
ِ
والكربياء والعظمة(((.
وامللكوت
اجلربوت
 20سبحان ذي
رشيك له ،له ُ
َ
امللك وله احلمد ،وهو عىل كل يشء
 21سبحان اهللِ ال

قدير ،ال حول وال قوة إال باهلل ،سبحان اهلل وبحمده(((.
()1

()2
()3
()4

وقد زيدت امليم هنا يف لفظ اجلاللة للتعظيم والتفخيم ،ألن امليم يف كالم العرب تدل عىل
اجلمع يف الغالب ،فكان حلوقها يف آخر لفظ اجلاللة إيذانًا بجميع األسامء والصفات ،فإذا قال
العبد« :اللهم إين أسألك» ،كأنه قال :أدعو اهلل الذي له األسامء احلسنى والصفات العليا بأسامئه
وصفاته ،كام يف ِ
«جالء األفهام» (ص ،)248-242و«بدائع الفوائد» (.)432/1
وقال احلسن البرصي« :اللهم جممع الدعاء» ،وقال النرض بن شميل« :من قال :اللهم ،فقد دعا
اهلل بجميع أسامئه».
انظر« :صحيح سنن أيب داود» لأللباين رقم (.)1267
انظر« :صحيح سنن النسائي» لأللباين رقم (« ،)1131شفاء العليل» البن القيم (-310/1
« ،)312توضيح الكافية الشافية» للسعدي (ص.)126
رواه البخاري يف «األدب املفرد» ( ،)638ومسلم ( ،)85 ،84عن أيب ذر  Iمرفو ًعا« :أحب
الكالم إىل اهلل »...فذكره.
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اخلامس :اقرتان التسبيح باالستغفار:

 22سبحان اهلل وبحمده ،أستغفر اهلل وأتوب إليه(((.

 23سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ،اللهم اغفر يل(((.

( )1عن أم املؤمنني عائشة  Jقالت« :كان رسول اهلل  Hيكثر من قول( :سبحان اهلل
وبحمده ،أستغفر اهلل وأتوب إليه)» احلديث ،رواه مسلم (.)484
( )2انظر« :صحيح البخاري» رقم ( ،)817ومسلم رقم (.)484
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النوع السابع

ِورد التحميــد
ِ
ُ
الدعاء احلمدُ هلل»
«أفضل
[حديث حسن]

افتتح اهلل كتا َبه املجيد باحلمد [ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ] ،وافتتح

به ُس َو َر األنعام ،والكهف ،وسبأ ،وفاطر ،وافتتح َخ ْل َقه باحلمد[ :ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ] [األنعام ،]1:واختتمه باحلمد[ :ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ] [الزمر.]75:

ِ
ِ
وجعل ِ
دعاء ِ
اجلنة احلمدَ [ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
أهل
آخ َر

ﮆ ﮇ] [يونس[ ،]10:ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ] [القصص،]70:

[ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ] [سبأ.]1:

وأمر بحمده فقال[ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ] [اإلرساء.]111:

وقد ورد احلمد يف القرآن املجيد يف أكثر من أربعني موض ًعا.

و«احلميد» من أسامء  Dاحلسنى ،وقد ورد يف القرآن الكريم يف أكثر

من مخس َة عَشرَ َ موض ًعا مقرونًا بأسامئه تعاىل« :الغني» ،و«الويل» ،و«املجيد»،
و«احلكيم»« ،والعزيز».

68
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فهو  Fاحلميد يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله ،وهو
ٍ
لكل ٍ
املستحق ِّ
وثناء ملا ات ََّصف به من صفات احلمد التي هي صفة
محد وحم َّبة
ُّ
اجلامل واجلالل ،وملا أنعم به عىل خلقه من النِّعم اجلزال ،فهو املحمود عىل ِّ
كل
حال ،وهو سبحانه محيدٌ من مجيع الوجوه« :ألن مجيع أسامئه  Fمحدٌ ،
وصفاته محد ،وأفعاله محد ،وأحكامه محد ،وعدله محد ،وانتقامه محد ،وفضله
ووجد بحمده،
يف إحسانه إىل أوليائه محد ،واخللق واألمر إنام قام بحمدهُ ،
سبب ذلك وغايته» ،و«مجيع
وظهر بحمده ،وكان الغاية هي محده ،فحمدُ ه
ُ
ما يوصف به ويذكَر به ويخُ رب عنه به فهو ِ
حمامدُ له وثنا ٌء وتسبيح وتقديس،
ُ
ُ َ
فسبحانه وبحمده ال يحُصيِ أحدٌ من خلقه ثنا ًء عليه بل هو كام أثنى عىل نفسه
وفوق ما يثني به عليه خل ُقه ،فله احلمد أولاً
كثريا طي ًبا مباركًا فيه
ً
وآخرا محدً ا ً
كام ينبغي لكرم وجهه ِ
وعلو َجدِّ ه»(((.
وع ِّز جالله ورفيع جمده
ِّ
وهو سبحانه كام أنه حممو ٌد عىل أسامئه وصفاته فهو حممو ٌد عىل فضله
وسعة عطاياه ،وكريم أياديه،
وعطائه ونعامئه ملا له عىل عباده «من جزيل مواهبهَ ،
ِ
وبره و ُلطفه وحنانه،
وسعة رمحته هلمِّ ،
ومجيل صنائعه ،وحسن معاملته لعبادهَ ،
وإجابته لدعوات املضطرين ،وكشف كربات املكروبني ،وإغاثة امللهوفني،
ورمحته للعاملني ،وابتدائه بالنعم قبل السؤال» ،إىل غري ذلك من نعمه وعطائه،
خاصتَه وعبا َده إىل سبيل دار السالم ،ومدافعته
وأهم ذلك وأعظمه« :هدايتُه َّ
عنهم أحسن الدفاع ،ومحايتهم عن مراتع اآلثام ،وح َّبب إليهم اإليامن وز َّينه يف
وج َعلهم من الراشدين»(((.
قلوهبم ،وك ََّره إليهم الكُفر وال ُفسوق والعصيانَ ،

F

(« )1طريق اهلجرتني» (ص.)230 ،220
(« )2نفسه» (ص.)231
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معنى احلمد
ِ
ِ
املحامدَ »
ب
«أما إن ربك حُي ُّ

(((

احلمد :نقيض الذم ،يقال رجل حممود وحممد إذا كثرت خصاله املحمودة

غري املذمومة ،وهلذا ُسمي نبينا  Hحممدً ا.

واحلمد هو الثناء بالفضيلة ،وهو أخص من املدح ،فاملدح يقال فيام يكون

منه باختياره (كالشجاعة وبذل املال والعلم) ،وفيام يكون منه وفيه بالتسخري
ال باالختيار (كحسن َخ ْلقه ،وص ِ
باحة وجهه ،ونحو ذلك) ،أما احلمد فيكون
َ
فيام يقع منه باختياره.
وكل ٍ
محد مدح ،وليس كل مدح محدً ا.
قال اإلمام املحقق ابن القيم « :Vالفرق بني احلمد واملدح أن ُيقال:

حب وإرادة أو مقرونًا
اإلخبار عن حماسن الغري إ َّما أن يكون
إخبارا جمر ًدا من ٍّ
ً
بح ِّبه وإرادته ،فإن كان األول فهو املدح ،وإن كان الثاين فهو احلمد ،فاحلمد
إخبار عن حماسن املمدوح مع ح ِّبه وإجالله وتعظيمه» اهـ(((.
ٌ

امتدحت ريب ،فقال« :أما إن ربك
شاعرا ،فقلت :يا رسول اهلل!
( )1عن األسود بن رسيع قال :كنت
ُ
ً
حيب املحامد» ،وما استزادين عىل ذلك.
أخرجه البخاري يف «األدب املفرد» ( ،)859والنسائي يف «الكربى» ،واحلاكم ( ،)614/3وصححه،
ووافقه الذهبي ،وحسنه األلباين يف «صحيح األدب املفرد» ( ،)660و«الصحيحة» (.)3179
(« )2بدائع الفوائد» (.)93/2
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شكرا
كل شكر حمد ،وليس كل حمد
ً
الشكر ال ُيقال إال يف مقابلة نعمة ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية �:

املدح والثنا َء عىل املحمود بذكر حماسنه سواء كان اإلحسان
«احلمد
يتضمن َ
َّ
إىل احلامد أو مل يكن ،والشكر ال يكون إال عىل إحسان املشكور إىل الشاكر،
ِ
أعم من الشكر؛ ألنه يكون عىل املحاسن واإلحسان،
فمن هذا الوجه احلمد ُّ

فإن اهلل يحُ مد عىل ما له من األسامء احلسنى واملثل األعىل ،وما خلقه يف اآلخرة
واألُوىل؛ وهلذا قال تعاىل[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ] [األنعام ،]1:وقال[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ] [سبأ ،]1:وقال[ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ] [فاطر،]1:

أخص من احلمد من هذا الوجه،
وأما الشكر فإنه ال يكون إال عىل اإلنعام ،فهو ُّ

لكنه يكون بالقلب واليد واللسان ،كام قيل:
أف��ادت �ك��م ال� َّ�ن �ع �م��ا ُء م�ني ثالثة

احملجبا
يدي ولساني والضمري
َّ

وهلذا قال تعاىل[ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ] [سبأ ،]13:واحلمد إنام يكون

أعم
أعم من جهة أنواعه ،واحلمد ُّ
بالقلب واللسان ،فمن هذا الوجه الشكر ُّ
ُ
احلديث« :احلمد هلل رأس الشكر ،فمن مل حيمد اهلل
من جهة أسبابه ،ومن هذا
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مل يشكره»((( ،ويف الصحيح عن النبي  Hأنه قال« :إن اهلل لريىض عن
العبد يأكل األكلة فيحمده عليها ،ويرشب الرشبة فيحمده عليها»(((» اهـ(((.

( )1رواه البيهقي يف «الشعب» ( ،)4395والبغوي يف «رشح السنة» ( )1271ولفظه« :احلمد رأس
الشكر ،ما شكر اهللَ عبد ال حيمده» ،وقال الشيخ شعيب « :Vرجاله ثقات إال أنه منقطع بني
قتادة وعبد اهلل بن عمرو».
( )2رواه مسلم (.)2734
(« )3جمموع الفتاوى» (.)134 ،133/11
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َ
احل ْم ُد ُك ُّل ُه & تعالى
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :V

«واأللف والالم يف قوله( :احلمد هلل) فيها قوالن:

قيل :هي للجنس كام ذكره بعض ا ُمل َفسرِّ ين من املعتزلة وتبعه عليه بعض

السنَّة.
املنتسبني إىل ُّ

والثاين :وهو الصحيح -أهنا لالستغراق ،فاحلمد كله هلل.

حل ْمدُ ُك ُّله ،و َل َك ا ُمل ْل ُك ُك ُّله)(((.
كام جاء يف األثرَ ( :ل َك ا َ

ملك ُم ْست َِق ٌّل ،ولكن هو سبحانه ُيؤتيِ
حل ْمدُ حمَ ْد ُم ْست َِق ٌّل ،وله امللك ٌ
فله ا َ

ا ُمل َ
لك من يشاء ،والذي ُيؤتيه هو من ُملكه ،وكل ما َتصرَ َّ ف فيه العبد فهو من
الرب ،وهو ُم ْست َِق ٌّل بامللك ،ليس هذا لغريه.
ُم ْلك َّ

( )1روى اإلمام أمحد بسنده عن احلجاج بن ُفرافِصة قال :حدثني رجل عن حذيف َة بن اليامن :أتى
سمعت متكلماً يقول :اللهم لك احلمدُ ك ُّلهَ ،
ولك ا ُمللك
النبي  Hفقال :بينام أنا ُأ َص يِّل إذ
ُ
ك ُّلهِ ،
بيد َك اخلري ك ُّله ،إليك ِ
األمر ك ُّله ،عالنيتُه وسرِ ُّ ه ،فأهل أن تحُ َمدَ  ،إنك عىل ِّ
كل يشء
يرج ُع
ُ
ُ
ِ
وارز ْقني عملاً زاك ًيا
قدير،
بقي من ُع ُمريُ ،
اللهم اغفر يل َ
مجيع ما َمضىَ من ُذنويب ،واعص ْمني فيام َ
َّ
ك َ
ترضىَ به عنِّي ،فقال النبي َ :H
ك حتميدَ َر ِّب َ
أتاك ُي َع ِّل ُم َ
«ذاك َم َل ٌ
ك» اهـ من «املسند»
( ،)23355وقال اهليثمي يف «املجمع» (« :)96/10رواه أمحد وفيه راو مل يسم ،وبقية رجاله
ثقات» ،وأورده املنذري يف «الرتغيب والرتهيب» ( )429 ،428/2من حديث أنس بنحو
القصة وقال« :رواه ابن أيب الدنيا يف (كتاب الذكر) ومل يسم تابعيه».
وقال حمققو «املسند»« :إسناده ضعيف إلهبام الراوي عن حذيفة» (.)379/38
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كذلك احلمد هو ُمستقل باحلمد ك ِّله ،فله احلمدُ ُك ُّله وله امللك ُك ُّله ،وكل

ما جاء به اإلذن من موجود؛ ف َل ُه احلمدُ عليه ،وكل ما جيعله للعباد مما حيمدون

عليه؛ فل ُه احلمدُ عليه ،وإذا ألهْ مهم احلمدَ فهو الذي جعلهم حامدين.

و«املعتزلة» ال يقرون بأنه جعل ِ
واملسلم
احلامدَ حامدً ا ،وا ُمل َص يِّ َل مص ِّل ًيا،
َ
ِ
مسلماً  ،بل يثبتون وجود األعامل الصاحلة من العبد ال من اهلل ،فال يستحق
احلمدَ عىل تلك األعامل عىل أصلهم؛ إذ كان ما أعطاهم من ال ُقدرة والتمكني
الكفار مث َلهِ ،
لكن املؤمنون استقلوا بفعل احلسنات
وإزاحة العلل قد أعطى
َ
كاألب الذي ُيعطي ابنَيه مالاً  ،فهذا ينفقه يف الطاعة وهذا ُينفقه يف املعصية.

فهو عندهم ال ُي ْمدَ ح عىل إنفاق هذا االبن كام ال ُي َذ ُّم عىل اإلنفاق
اآلخر.
السنَّة» فيقولون كام أخرب اهلل تعاىل[ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
وأما «أهل ُّ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ] [احلجرات.]7:

وقال أهل اجلنة[ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ] [األعراف.]43:

وقال اخلليل[ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ] [إبراهيم.]40:
وقال هو وابنه إسامعيل[ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ] [البقرة.]128:
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وحيمدون اهلل -محدَ النعمة ومحدَ العبادة -كام قد ُب ِس َط هذا يف الكالم يف

ُّ
الشكر.

وهو سبحانه جعل َمن شاء ِمن عبادة حممو ًدا ،وحممدً ا سيد املحمودين،

وحممدٌ تكون صفاته املحمودة أكثر ،وأمحدُ يكون أمحدَ من غريه ،فهذا أفضل

وذاك أكثر ،وهو سبحانه جعله حممدً ا وأمحدَ  ،فهو املحمود عىل ذلك.

ومحدُ أهل السموات واألرض جزء من محده ،فإن محدَ املصنو ِع محدُ
صانِ ِعه ،كام أن كل ُملك هو جز ٌء من ُم ْل ِكه فله امللك وله احلمدُ .

واحلمد إنام يتم بالتوحيد ،وهو مناط للتوحيد ،ومقدمة له وهلذا ُيفتتح به

الكالم ،و ُي َثنَّى بالتشهد ،وكل كالم ال ُيبدأ فيه باحلمد هلل فهو أجذم((( ،وكل
خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد اجلذماء(((.

وإذا كان احلمد كله له ...بخالف ما إذا أثبت جنس احلمد من غري
الرب التي هبا يمتاز عن غريه؛ فإن
خصائص
استغراق؛ فإن هذا ال ُي ْثبِ ُت
ِّ
َ
أوجب أن يكون لغريه أفراد من أفراد هذا اجلنس كام
احلمدَ إذا كان للجنس
َ

تقوله القدرية.

وأما أهل السنة فيقولون :احلمد هلل كله ...وإنام للعبد محدٌ ُم َق َّيدٌ  ،لكون اهلل
تعاىل أنعم به عليه ،كام للعبد ُملك ُم َق َّيد ،وأما ا ُمللك ا ُمل ْست َِق ُّل ،واحلمد املستقل،

( )1روى أبو داود ( ،)4840وابن ماجه ( )1894أن النبي  Hقال« :كل أمر ذي بال ال ُيبدأ
فيه باحلمد فهو أجذم» ،قال أبو داود« :مرسل» ،وض َّعفه احلافظ يف «الفتح» (.)8/1
( )2رواه أبو داود ( ،)4841والرتمذي ( ،)1106واإلمام أمحد ( ،)343/2وقال احلافظ« :يف سنده
مقال» اهـ من «الفتح» (.)8/1
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وامللك العام ،واحلمد العام فهو هلل رب العاملني ال إله إال هو ،له امللك وله

احلمد وهو عىل كل يشء قدير.

ويف «السنن»((( عن النبي « :Hمن قال حني يصبح :اللهم ما

أصبح بي من نعمة فمنك وحدك ال شريك له فلك احلمد؛ فقد أدَّى شكر ذلك

اليوم ،ومن قال ِم ْث َل ذلك إذا أمسى فقد أدَّى ُش ْك َر تلك الليلة».

وقال تعاىل[ :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ] [النحل.]54 ،53:
وقال تعاىل[ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ] [الواقعة.]82:

أي :جتعلون شكركم عىل نعمة اهلل أنكم تضيفوهنا إىل غريه بقولكم:

( ُمطرنا بنوء كذا وكذا)(((.

وقد ثبت يف «الصحيحني»

(((

أن النبي

H

كان يقول يف ُد ُبر

ُ
الفضل ،وله الثنا ُء
الصالة« :ال إله إال اهللُ وال نعب ُد إال َّإي��اه ،له النعم ُة وله

َ
ُ
كره الكافرون» اهـ(((.
احلسن ،ال إله إال اهلل خملصني له
الدين ولو ِ

وج َّود إسناده النووي يف «األذكار»،
( )1رواه أبو داود ( ،)5073ومل يضعفه ،والنسائي (َ ،)9835
وحسنه احلافظ ابن حجر ،وابن القيم ،وصححه ابن حبان ،وضعفه األلباين يف «ختريج الكلم
َّ
الطيب» (.)26
( )2وما أصدق قول الشاعر:
أن�� � � ��ا َل�� � � � َ
�ك ِرز َق� � � � � � � ��ه ِل�� � �ت�� � �ق� � ��و َم ف��ي��ه
ف� � �ل � ��م ت � � �ش � � � ُك � � � ْر ل� �ن� �ع� �م� �ت���ه ول� � �ك � � ْ�ن

ب� �ط ��اع� �ت ��ه وت� � �ش� � � ُك� � � َر ب�� �ع� � َ
�ض َح� � ِّ�ق�� � ْه
َق � � � ِ�وي � � � َ
�ت ع � �ل� ��ى م� �ع ��اص� �ي ��ه ب�� ��رز ِق� � � ْه

( )3رواه مسلم (.)594
(« )4قاعدة حسنة يف الباقيات الصاحلات» (ص )43-39بترصف.
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فضل التحميد
وقد جاءت أحاديث رشيفة خترب بفضيلة التحميد:

ُ
أفضل الدعا ِء احلم ُد هلل»(((.
منها قوله ...« :H

ومنها قوله « :Hاحلمد هلل متأل امليزان»(((.

احلمادون،
وروي عنه  Hأنه قال« :أول من ُيدعى إىل اجلنة
َّ
ُ

الذين حيمدون اهلل يف السراء والضراء»(((.

دفنت ابني سنانًا ،وأبو طلحة اخلوالين جالس عىل
وعن أيب سنان قال:
ُ

اخلروج أخذ بيدي فقال :أال أبرشك يا أبا سنان؟ قلت:
أردت
شفري القرب ،فلام
ُ
َ
بىل ،فقال :حدثني الضحاك بن عبد الرمحن عن أيب موسى األشعري

I

ُ
يقول اهلل تعاىل ملالئكته:
أن رسول اهلل  Hقال« :إذا مات ول ُد الرجل
أقبض ُتم َو َل َد عبدي؟ فيقولون :نعم .فيقول :أقبضتم مثر َة ف��ؤا ِده؟ فيقولون:

نعم .فيقول :فماذا قال عبدي؟ قال :حمَ ِ َد َك واسرتجع .فيقول :اب ُنوا لعبدي
بي ًتا يف اجلنة ،وسمَ ُّ وه َ
احلمد»(((.
بيت
ِ
()1
()2
()3
()4

وحسنه األلباين يف «صحيح اجلامع» (.)1104
رواه الرتمذي ( ،)3383وابن ماجه (،)3800
َّ
جزء من حديث رواه مسلم (.)223
رواه الطرباين يف «الكبري» ( ،)12345وأبو نعيم يف «احللية» ( ،)69/5واحلاكم يف «املستدرك»
( ،)502/1وض َّعفه األلباين يف «ضعيف اجلامع» ( ،)2147و«السلسة الضعيفة» (.)632
رواه الرتمذي ( ،)1021وابن حبان ( ،)2948وقال األلباين يف «الصحيحة» رقم (:)1408
«احلديث بمجموع طرقه حسن عىل أقل األحوال».
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وعن ابن عباس  Lقال :أخذ النبي  Hبنتًا له تقيض ،فاحتضنها

فوضعها بني ثدييه ،فامتت وهي بني ثدييه ،فصاحت أم أيمن ،فقيل :أتبكي

ألست أراك تبكي يا رسول اهلل؟ قال:
عند رسول اهلل H؟! قالت:
ُ

خري ،على ِّ
« ُ
كل حال ،إن َن ْف َس ُه ختر ُج
لست أبكي ،إمنا هي رمحة ،إن املؤمن بكل ٍ

من بني َج ْن َب ْي ِه وهو حيمد اهلل .(((»D

ٍ
كع�ب يف صف�ة رس�ول اهلل  Hيف الت�وراة« :وأمت ��ه
وروي ع�ن
ُ

احلمادون»(((.
َّ

وكان رسول اهلل  Hإذا رأى ما حيبه قال« :احلمد هلل الذي بنعمته

تتم الصاحلات» ،وإذا رأى ما يكره قال« :احلمد هلل على كل حال»(((.

عبد
وعن أنس  Iقال رسول اهلل « :Hما أنعم اهلل على ٍ

َ
بنعم ٍة فقال( :احلمد هلل)؛ إال كان ما أُ ْع ِط َي
أفضل ممِ َّ ا أَ َخ َذ»(((.
()1

()2
()3
()4

وحسنه حمققو «املسند» (،)279/4
رواه اإلمام أمحد ( ،)2475والرتمذي يف «الشامئل» (َّ ،)318
وقال األلباين يف «الصحيحة» (« :)1632إسناده صحيح ،رجاله كلهم ثقات» اهـ.
وقوله « :Hلست أبكي» قال السندي :أي :بكا ًء عن ِقلة الرضا ،ولذلك قال« :إن
املؤمن ...إلخ» ،أي :املؤمن ينبغي له الرضا عنه تعاىل يف كل حال ،فال ينبغي له البكاء الصادر
عن قلة الرضا ،وهو املنهي عنه دون الذي يكون عن رمحة.
رواه الدارمي يف مقدمة «سننه» (.)16/1
رواه ابن ماجه ( ،)3803وغريه ،وحسنه األلباين يف «صحيح ابن ماجه» (.)3081
رواه ابن ماجه ( ،)3805والطرباين يف «األوسط» ( ،)1357والبيهقي يف «الشعب» ()4403
وحسنه األلباين يف «صحيح ابن ماجه» (.)3082
خمترصا،
َّ
ً
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ومعناه أن محد اهلل عىل النعمة أفضل من النعمة ِ
نفسها كام قال عمر بن
عبد العزيز« :إن اهلل مل ين ِْعم عىل ٍ
َ
أفضل
عبد نعم ًة فيحمد اهلل عليها إال كان محدُ ه
ُ ْ
من نِ َع ِم ِه».
قال حممود الوراق:

إذا كان ُشكري نعم َة اهلل نعم ًة
الشكر إال بفض ِل ِه
فكيف وق��و ُع
ِ

�ب الشك ُر
علي ل��ه يف مث ِلها جي� ُ
َّ
طالت األي��ا ُم َّ
وات َص َل ال ُع ْم ُر
وإن
ِ

عن بكر بن عبد اهلل قال« :ما قال عبد قط( :احلمد هلل)؛ إال وجبت عليه

نعمة بقوله( :احلمد هلل) ،فام جزاء تلك النعمة؟ جزاؤها أن يقول( :احلمد هلل)،
فجاءت أخرى ،وال تنفد نِ َع ُم اهلل»(((.

(« )1الشكر» البن أيب الدنيا (ص.)17
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من صيغ احلمد
اً
أول :في القرآن الكرمي:

[ 1ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ] [الفاحتة.]1:
[ 2ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ]

[األعراف.]43:

[ 3ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ] [اإلرساء.]111:
[ 4ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ] [النمل.]59:
ثانيا :في السنة الشريفة:
ً
5

و َي ْرض(((.

ِ
ب ر ُّبنا
كثريا طي ًبا مباركًا فيه مباركًا عليه ،كام يحُ ُّ
احلمد هلل محدً ا ً

َ
وسبحان اهللِ ُبكْر ًة و َأ ِصيل(((.
كثريا،
كبريا ،واحلمد هلل ً
 6اهلل أكرب ً

ِ
ِ
واألرض و َمن فيهن ،ولك
السموات
نور
 7اللهم لك احلمدُ  ،أنت ُ
ِ
ِ
واألرض و َمن فيهن ،ولك احلمد ،أنت َم ِل ُك
السموات
احلمدُ  ،أنت ق ِّي ُم
( )1انظر« :صفة الصالة» لأللباين (ص( ،)119ص.)75
( )2رواه مسلم (.)601
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ِ
ِ
حق،
السموات
احلق ،ووعدُ ك ٌّ
واألرض و َمن فيهن ،ولك احلمدُ  ،أنت ُّ
حق ،والنبيون
حق،
حق ،والساع ُة ٌّ
والنار ٌّ
حق ،واجلن ُة ٌّ
حق ،ولقاؤك ٌّ
وقو ُلك ٌّ
ُ
حق(((.
حق ،وحممدٌ ٌّ
ٌّ

 8اللهم ربنا لك احلمد مل َء السموات وملء األرض وملء ما بينهام،
شئت من يشء بعدَ ،
أهل الثناء واملجدَ ،أ َح ُّق ما قال العبدُ  ،و ُك ُّلنا لك
وملء ما َ
جلدِّ منك
أعطيت ،وال ُم ْعطِ َي ملا
عبد ،اللهم ال مانِ َع ملا
َ
َ
منعت ،وال ينفع ذا ا َ
جلدُّ (((.
ا َ
ِ
رب العاملني(((.
 9ال إله إال اهلل ،احلمدُ هلل ِّ

( )1رواه البخاري ( ،)1120ومسلم (.)769
( )2رواه مسلم (.)771
( )3قال اهلل تعاىل[ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ] [غافر.]65:
قرأت[ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ] [غافر ]14:فقل« :ال إله إال اهلل»،
قال سعيد بن جبري« :إذا َ
وقل عىل أثرها« :احلمد هلل رب العاملني» ثم قرأ هذه اآلية[ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ] [غافر »]65:اهـ من «تفسري الطربي» (.)81/24
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النوع الثامن

ورد التكبيــــر
كل ٍ
ذكر مأثور عندَ ِّ
أمر َم ُهول،
«التكبري ٌ
ِ ِ
وعند ِّ
شكرا هلل تعاىل،
كل حادث رسورً ،
(((
ب إليه أعداؤه»
وتربئ ًة له من كل ما ن ََس َ

[احلافظ ابن حجر]

أمر اهلل تعاىل بتكبريه فقال[ :ﯓ ﯔ] [املدثر ،]3:وقال [ :Dﯘ ﯙ]

(((

[اإلرساء ،]111:وقال سبحانه[ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ] [اجلاثية.]37:

واملسلم ُي َكبرِّ اهلل  Dيف الصوات اخلمس املكتوبات ،وإذا كان حماف ًظا
عىل السنن الرواتب والنوافل وما يقال بعد االنرصاف من الفريضة فإن جمموع

تكبريه يف اليوم والليلة يكون عدده ( )342تكبرية.

أما تكبريه يف األذان واإلقامة إذا أجاب املؤذن واملقيم فيزيد عىل ما ذكرناه

مخسني تكبرية ،وهذا كله يف «التكبري» املقيد ،فام بالك بالتكبري املطلق بالليل

والنهار؟

(« )1فتح الباري» (.)256/3
( )2قال الشنقيطي « :Vأي َع ِّظمه تعظيماً شديدً ا ،ويظهر تعظيم اهلل يف شدة املحافظة عىل امتثال
أمره ،واجتناب هنيه ،واملسارعة إىل كل ما يرضيه» اهـ من «أضواء البيان» ( ،)635/3والدين
كله يف احلقيقة هو تفصيل لكلمة «اهلل أكرب»ِ ،
فمن َث َّم قال أمري املؤمنني عمر « :Iقول العبد:
(اهلل أكرب) ،خري من الدنيا وما فيها» كام يف «تفسري القرطبي» (.)223/10
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ويكرب اهلل بعد إكامل عدة رمضان[ :ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ] [البقرة.]185:

ويكرب اهلل بعد التقرب إليه بالنسك[ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ] [احلج.]37:

وقد صنعت (اهلل أكرب) العجائب يف جهاد املسلمني أعداءهم ،قال

 Hيف غزوة خيرب« :اهلل أكرب ،خربت خيرب» ،وأخرب  Hأن
القسطنطينية تفتح بالتكبري يف آخر الزمان.

الذكر العظيم إما قبل الرشوع يف عبادة أو بعدها ،أو يف
وقد شرُ ِ َع هذا
ُ

عدو من شياطني اجلن
املواضع الكبار التي جيتمع فيها الناس ،أو يف حضور ٍّ
أو اإلنس ،أو عند رؤية آية من آيات اهلل .D

وعن رس التكبري يف هذه املواطن يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية � بعد

أن ساق بعض هذه املواضع ...« :وهذا كله يبني أن التكبري مرشوع يف املواضع
الكبار لكثرة اجلمع ،أو لعظمة الفعل ،أو لقوة احلال أو نحو ذلك من األمور
الكبرية ليبني أن اهلل أكرب وتستويل كربياؤه يف القلوب عىل كربياء تلك األمور

الكبار؛ فيكون الدين كله هلل ،ويكون العباد له ُم َكبرِّ ين ،فيحصل هلم مقصودان:
مقصود العبادة بتكبري قلوهبم هلل ،ومقصود االستعانة بانقياد املطالب لكربيائه،

وهلذا شرُ ع التكبري عىل اهلداية والرزق والنرص ،ألن هذه الثالث أكرب ما يطلبه
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العبد ،وهي مجاع مصاحله ،واهلدى أعظم من الرزق والنرص ،ألن الرزق والنرص

قد ال ُينتفع هبام إال يف الدنيا ،وأما اهلدى فمنفعته يف اآلخرة قط ًعا»(((.
معنى التكبيـــر:

رب كبري ،قال الفرزدق:
معنى (اهلل أكرب) اهلل أك ُ

إن الذي سمََ َك السما َء بنى لنا

أعز ٍ
ُ
وأطول طويل.
عزيز،
أيُّ :

ب��ي�� ًت��ا دع���ا ِئ�� ُ�م���ه أع� � � ُّ�ز وأط� � � ُ
�ول

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية« :التكبري ُيراد به أن يكون (اهلل) عند العبد

أكرب من ِّ
لعدي بن حاتم« :يا َع ِد ُّي ما ُي ِف ُّرك؟
كل يشء ،كام قال H
ِّ

(((

فرك أن ُيقال :ال إله إال اهلل؟ فهل تعلم من إله إال اهلل؟
أ ُي ُّ

يا ّ
فرك أن يقال :اهلل أكرب؟ فهل من شيء أكرب من
عدي ما ُي ِف ُّرك؟ أ ُي ُّ

اهلل»((( ،وهذا ُيبطل َ
قول من جعل أكرب بمعنى كبري» اهـ(((.
()1
()2
()3
()4

«جمموع الفتاوى» (.)230 ،229/24
وهترب.
تفر ُ
ما ُي ِف ُّرك :ما الذي جعلك ُّ
انظر خترجيه (ص.)98
فصل شيخ اإلسالم  Vالرد عىل من جعل (أكرب) بمعنى
«جمموع الفتاوى» ( ،)239/5وقد َّ
خمالف لنص الرسول
(كبري) فقال « :Vوأما قول بعض النحاة إن أكرب بمعنى كبري؛ فهذا غلط
ٌ
 Hوملعنى االسم املنقول املتواتر.
وكذلك قول بعض الناس إنه أكرب مما ُيعلم و ُيوصف .ويقال :جعلوا معنى «أكرب» أنه أكرب مما
صحيح لكن
يف القلوب واأللسنة من معرفته ونعته ،أي :هو فوق معرفة العارفني! وهذا املعنى
ٌ
ليس بطائل؛ فإن األنبياء والرسل واملالئكة واجلنة والنار ،وما شاء اهلل من خملوقاته هي أكرب مما
يعرفه الناس.
=
			
قال اهلل تعاىل[ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ] [السجدة.]17:
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وقد قيل :إن أبلغ ٍ
لفظة للعرب يف معنى التعظيم واإلجالل هي« :اهلل أكرب».
قال الشاعر:

رأي� � � ُ
�ت اهللَ أك �ب �رَ ك� � ِّ�ل شيء

حم� ��اول � � ًة وأك� �ث� � َره ��م ج� �ن ��ودًا

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية :V

«وأما (اهلل أكرب) فكل اسم يتضمن تفضيله عىل غريه.
مثل قوله[ :ﮆ ﮇ ﮈ] [العلق.]3:

وقوله[ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ] [املؤمنون.]14:
وقوله[ :ﮅ ﮆ ﮇ] [األعراف.]151:
وقوله[ :ﰆ ﰇ ﰈ] [األعراف.]155:

كام قال النبي  Hلعدي بن حاتم« :أ ُي ِف ُّرك أن ُيقال :اهلل أكرب،

فهل من شيء أكرب من اهلل»(((.

أذن سمعت ،وال خطر عىل قلب
= وقال تعاىل:
ُ
عني رأت ،وال ٌ
«أعددت لعبادي الصاحلني ما ال ٌ
برش» [رواه البخاري ( ،)3244ومسلم (.])2824
فبعض خملوقاته هي أكرب يف معرفة اخللق من البعض بخالف ما إذا قيل إنه أكرب من كل يشء،
فهذا ال يرشكه فيه غريه.
ِ
وبذلك فسرَّ النبي  Hهذه الكلمة يف خماطبته لعدي بن حاتم حيث قال« :أ ُيف ُّرك أن ُيقال:
اهلل أكرب ،فهل من يشء أكرب من اهلل».
وعىل هذا؛ فعلمه أكرب من كل علم ،و ُقدرته أكرب من كل قدرة ،وهكذا سائر صفاته.
كام قال تعاىل[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ] [األنعام ،]19:فشهادته أكرب
الشهادات.
فهذه الكلمة تقتيض تفضيله عىل كل يشء مما تُوصف به األشياء من ُأ ُمور الكامالت التي َج َعلها
هو سبحانه هلا» اهـ من «قاعدة حسنة يف الباقيات الصاحلات» (ص.)25 ،24
(« )1قاعدة حسنة يف الباقيات الصاحلات» (ص.)36 ،35
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أيضا « :Vوكذلك قول( :اهلل أكرب)؛ فإنه تعاىل كل ما خيطر
وقال ً

بنفس العباد من التعظيم فهو أكرب منه؛ املالئكة واجلن واإلنس ،فإنه أي يشء
قدر يف األن ُفس من التعظيم كان ُدون الذي هو ُمت َِّصف به.
كما أن�ه س�بحانه فوق م�ا ُيثن�ي علي�ه العباد ،كما ق�ال أع َلم الن�اس به:

َ
أثنيت على نفسك».
حصي ثنا ًء عليك أنت كما
«ال أُ ِ

فكلام قال العبد (اهلل أكرب) حت َّقق قلبه بأن يكون اهلل يف قلبه أكرب من ِّ
كل

يشء؛ فال يبقى ملخلوق عىل القلب ربانية ت َُساوي ربانية الرب((( فضلاً عن أن
تكون ِم ْث َلها.
وهذا ٌ
داخل يف التوحيد ال إله إال اهلل ،فال يكون يف قلبه ملخلوق يشء من
التَّأ ُّله؛ ال قليل وال كثري ،بل الت ََّأ ُّله كله هلل ولكن للمخلوق عنده نوع من القدر

كحب
واملنزلة واملحبة ،وليست ك َقدْ ر اخلالق ،واملحبة املأمور هبا هي احلب هلل ُ

األنبياء والصاحلني ،فهو حيبهم؛ ألن اهلل أمر بحبهم ،فهذا هو احلب هلل ،فأما
من أحبهم مع اهلل فهذا مرشك.

كام قال تعاىل[ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ] [البقرة.]165:

فاحلب يف اهلل إيامن ،واحلب مع اهلل رشك» اهـ(((.
( )1انظر رشح معنى «التكبري» يف الصالة يف «ملاذا نصيل؟» للمؤلف (ص.)69-64
(« )2نفسه» (ص.)24
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اسم ا& تعالى (الكبير)
االسم اجلليل (الكبري) يف القرآن العظيم باسمه تعاىل (املتعال)،
ُق ِرن
ُ

و(العيل) ،قال تعاىل[ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ] [الرعد،]9:

وقال سبحانه[ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ] [غافر.]12:

فص ُغر دون
قال اخلطايب« :الكبري :هو املوصوف باجلالل وكرب الشأنَ ،

جالله ُّ
كل كبري ،ويقال :هو الذي كرب عن شبه املخلوقني»(((.
كل ٍ
وقال ابن جرير« :الكبري :يعني العظيم الذي ُّ
يشء ُدونَه ،وال يش َء
أعظم منه»(((.

(« )1شأن الدعاء» (ص.)66
(« )2تفسري الطربي» (.)75/13
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اسم ا& تعالى (املتكبر)
ورد اسمه سبحانه «املتكرب» يف قوله [ :Dﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ] [احلرش.]23:

والكربياء :العظمة وامللك ،وقيل« :هي عبارة عن كامل الذات ،وكامل

الوجود ،وال يوصف هبا عىل وجه املدح إال اهلل»(((.

واملتك�ب�ر :العظي�م ذو الكربي�اء ،املتعايل ع�ن صفات خلق�ه ،املتكرب عىل

ُعتاهتم.

وقال اخلطايب« :املتكرب :املتعايل عن صفات اخللق ،ويقال :هو الذي

يتكرب عىل ُعتاة خلقه إذا نازعوه العظمة ،فيقصمهم ،والتاء يف املتكرب :تاء
التفرد ،والتخصص بالكرب ،ال تاء التعاطي والتكلف»(((.

وقال قتادة« :املتكرب :أي :تكبرَّ عن كل رش».
إسحاق السبِ ِ
يع ُّي« :الذي يكرب عن ظلم عباده».
وقال أبو
َ َّ

وقال ميمون بن مهران« :تكبرَّ عن السوء والسيئات ،فال يصدر منه إال
اخلريات».
(« )1لسان العرب» (.)210/3
(« )2شأن الدعاء» (ص.)48
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وقد كان  Hيثني عىل ربه يف ركوعه وسجوده« :سبحان ذي

اجلربوت وامللكوت والكربياء والعظمة»(((.
والكربياءِ :
الع ُّز وا ُمل ْلك ،والشاهد يف قوله تعاىل[ :ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ] [يونس ،]78:يعني :امللك والسلطان والعزة.

والتكرب :إظهار الكرب الذي هو العظمة والتجرب.
إن اتصاف املخلوق بالتكرب ذم له ونقص ،قال تعاىل[ :ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ] [غافر.]35:

ولذلك ذم اهلل تعاىل يف مواضع من كتابه املستكربين وأوعدهم عذابه،

فأوهلم إبليس[ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ] [ص ،]74:وقوم نوح[ :ﯫ

ﯬ ﯭ] [نوح ،]7:وفرعون[ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ] [القصص ،]39:والوليد بن املغرية[ :ﭥ ﭦ ﭧ] [املدثر،]23:

وعاد[ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ] [فصلت ،]15:وقال عن قوم

شعيب وقوم صالح[ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ] [األعراف.]88 ،75:

وسوف يحُ رش املتكربون يوم القيامة يف صورة ذليلة مهينة ،فعن عمرو بن

َ
أمثال
شعيب عن أبيه عن جده قال رسول اهلل  « :Hحُيشر املتكربون

َّ
الذ ِّر يو َم القيامة ،يف ُصورة الرجال ،ويغشاهم الذل من كل مكان» احلديث(((.

(« )1صحيح النسائي» لأللباين (.)1004
وحسنه ،ووافقه األلباين يف «حتقيق املشكاة» رقم (َّ ،)5039
والذ ُّر:
( )2رواه الرتمذي (،)2492
َّ
صغار النمل.
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وقال رسول اهلل « :Hال يدخل اجلنة َمن كان يف قلبه مثقال

كرب»(((.
ذرة من ِ

الكبرياء أكمل من العظمـة:

ِ
عظمته،
إثبات
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية « :Vويف قوله( :اهلل أكرب)
ُ

تتضمن العظمة ،ولكن الكربياء أكمل ،وهلذا جاءت األلفاظ
فإن الكربياء
َّ

املرشوعة يف الصالة واألذان بقول« :اهلل أكرب» فإن ذلك أكمل من قول« :اهلل

أعظم»((( ،كام ثبت يف الصحيح عن النبي  Hأنه قال«:يقول اهلل تعاىل:

الكربياء ردائي ،والعظمة إزاري ،فمن نازعين واحدًا منهما َّ
عذبته»((( ،فجعل

التكبري
أرشف ،فلام كان
الرداء
ُ
كالرداء ،ومعلو ٌم أن ِّ
العظمة كاإلزار والكربياء ِّ
ُ
َ
وتضمن ذلك التعظيم» اهـ(((.
رصح بلفظه،
َّ
أبلغ من التعظيم َّ
وكربياء اهلل  Dوعظمته وجالله وكامله وسائر صفاته يستحيل أن حتيط

هبا العقول ،أو تدركها األفهام ،وإذا كانت العقول عاجزة عن إدراك كثري من

خملوقات اهلل تعاىل العظيمة ،فكيف يمكن أن تدرك عظمة الرب ،E

قال اهلل [ :Dﯲ ﯳ ﯴ ﯵ] [البقرة.]255:
()1
()2
()3
()4

رواه مسلم (.)91
ولذلك ذهب اجلمهور إىل أن املصيل لو قال« :اهلل أعظم» بدل تكبرية اإلحرام؛ ال تنعقد صالته
حتى يتلفظ بقول« :اهلل أكرب» لقول رسول اهلل « :Hوحتريمها التكبري» رواه أبو داود
( ،)61وصححه األلباين يف «إرواء الغليل» (.)8/2
رواه مسلم (.)2620
«جمموع الفتاوى» (.)253/10
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الكرسي
وعن أيب ذر  Iقال :سمعت رسول اهلل  Hيقول« :ما
ُّ
يف العرش إلاَّ
حديد أُلق َي ْت بني َظ ْه َر ْي َفال ٍة من األرض»(((.
كح ْل َق ٍة من
َ
ٍ
ِ
وعن جابر بن عبد اهلل  Lأن رسول اهلل  Gقال« :أُ ِذ َن لي

أن أُ َحد َ
هلل تعاىل ِمن حمََ َل ِة العرش إن ما بني َش ْحم ِة أُ ُذ ِنه
ِّث عن َم َل ٍك من مالئك ِة ا ِ

إىل عاتقه َم ِسري ُة سبعمائة عام»(((.

وعن عبد اهلل بن سالم  Iقال رسول اهلل « :Hال َت َف َّكروا يف

اهللَ ،ت َف َّكروا فيما خلق اهلل»(((.

وع�ن س�امل ب�ن عب�د اهلل ب�ن عمر ع�ن أبيه  Iق�ال :قال رس�ول اهلل

َ « :Hت َف َّكروا يف آال ِء اهلل ،وال تفكروا يف اهلل»(((.

وعن أيب هريرة  Iأن رسول اهلل  Hقال« :قال اهلل تعاىل:
ُ
أعددت لعبادي الصاحلني ما ال ع ٌ
ني رأت ،وال أذن سمَ ِ َع ْت ،وال َخ َط َر على قلب

بشر»((( .قال أبو هريرة « :Iفاقرؤوا إن شئتم[ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ] [السجدة.(((»]17:
()1
()2
()3
()4
()5
()6

انظر« :السلسلة الصحيحة» (.)109
رواه أبو داود ( ،)4727وصححه األلباين يف «صحيح أيب داود» (.)3953
انظر« :السلسلة الصحيحة» لأللباين رقم (.)1788
أخرجه ابن عدي يف «الكامل» ( ،)2556/7وأبو الشيخ يف «العظمة» رقم ( ،)1والطرباين يف
«األوسط» ( ،)6319وقال األلباين يف «الصحيحة» رقم (« :)1788احلديث بمجموع طرقه
حسن عندي».
ويف بعض رواياته« :وال يعلمه َم َل ٌك مقرب ،وال نبي مرسل».
أخرجه البخاري ( ،)4779ومسلم (.)2824
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فإذا كان نعيم أهل اجلنة -وهي من خلق اهلل -يعجز ُ
واحلواس عن
العقل
ُّ

إدراكه مهام حاول ختي َله ،فام بالك بعظمة اخلالق D؟
وعن عبد الرمحن بن عمر األصبهاين قال:

سمعت عبد الرمحن بن مهدي يقول لفتى من ولد جعفر بن سليامن(((:

«مكان ََك» ،فقعد حتى تفرق الناس.

ثم قال« :تعرف ما يف هذه الكُورة((( من األهواء واالختالف ،وكل ذلك
(((
جيري مني عىل ِ
بال((( ِر ًضى إال أمرك((( وما بلغني ،فإن األمر ال يزال َه ِّينًا
ما مل َيصرِ ْ إليكم -يعني السلطان ،-فإذا صار إليكم؛ َج َّل و َع ُظم»(((.
فقال :يا أبا سعيد((( وما ذاك؟!

قال« :بلغني أنك تتكلم يف الرب  Fوت َِص ُفه وت َُش ِّب ُهه».

فقال الغالم :نعم((( .فأخذ يتكلم يف الصفة.
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

يعني بعد ما فرغ من جملسه ،وأراد الناس أن ينرصفوا.
والص ْقع.
يعني بغداد ،والكُورة :املدينة ُّ
أي عندي هبا خرب ،ولست غافلاً عنها.
عيل.
فإنه مل خيف َّ
خطرا من الذي بلغني عنك.
أي أن هذه األهواء والفتن أقل ً
فإن االختالفات بني الناس يمكن عالجها باملناظرات واحلجج والرباهني ،أما إذا تبنت السلطة
السياسية مذه ًبا فاسدً ا فإهنا حتميه وقد تفرضه عىل الناس بالقوة كام حصل من العباسيني يف فتنة
خلق القرآن.
كنية اإلمام عبد الرمحن بن مهدي .V
عيل؟
وكأنه يقول :وما الغضاضة ،وما الذي تنكره َّ
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أول ٍ
فقال« :رويدك يا بني حتى نتكلم َ
يشء يف املخلوق ،فإذا عجزنا عن

املخلوقات فنحن عن اخلالق أعجز وأعجز.
ٍ
حديث حدثنيه شعبة عن الشيباين قال سمعت ِز ًّرا قال :قال
أخبرِ ين عن

عبد اهلل يف قوله[ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ] [النجم.]18:
قال :رأى جربيل له ستامئة جناح(((؟».

قال :نعم .فعرف احلديث .فقال عبد الرمحنِ :
ف يل َخل ًقا من خلق
«ص ْ

اهلل له ستامئة جناح».

فبقي الغالم ينظر إليه.

مخس
فقال عبد الرمحن« :يا بني فإين ُأ َه ِّو ُن عليك املسألة
وأضع عنك َ
ُ
مائة وسبعة وتسعني ،صف يل خل ًقا بثالثة أجنحة ركب اجلناح الثالث منه
موض ًعا غري املوضعني اللذين ركبهام اهلل حتى أعلم».

فقال :يا أبا سعيد نحن قد عجزنا عن صفة املخلوق ونحن عن صفة

اخلالق أعجز وأعجز.
ُفأ ِ
رجعت عن ذلك ،واستغفر اهلل(((.
شهدك إين قد
ُ

والتفكر املأمور به يف خلق اهلل تعاىل مير بثالث مراحل:
األول :أن يستحرض املؤمن يف قلبه ِكبرَ هذه املخلوقات وعظمتها.
الثانية :أن يستحرض عجزه عن إدراكها واإلحاطة هبا.
( )1رواه عن ابن مسعود  Iالبخاري (.)4857
( )2أخرجه الاللكائي يف «رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة» رقم (.)932
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فيتولد منهام:

الثالثة :وهي معرفة عظمة اخلالق  Eوكربياءه ،وعجز اخللق

عن إدراك صفاته ونعوت كامله وجالله ومجاله ،وهنا يرفع عقريته مناج ًيا ربه
ومفو ًضا إليه« :ال أحيص ثناء عليك ،أنت كام أثنيت عىل نفسك».
ِّ

اقتران التكبير بالتهليل:

كثريا بالتهليل يف مواضع:
يقرتن التكبري ً

 -1منها :األذان ،فإن املؤذن ُيكبرِّ ويهُ ِّلل.
 -2ومنها :يف تكبري اإلرشاف ،فقد كان  Hإذا عال ن َْش ًزا((( ك َّب َـر

ثال ًثا ،وقال« :ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،له ُ
امللك وله احلم ُد وهو على

ِّ
كل شي ٍء قدير ،آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون ،صدق اهلل وع َده ،ونص َر

األحزاب َ
وحد ُه»(((.
عبدَه ،وهز َم
َ

 -3ومنها :إذا رقى عىل الصفا واملروة ،ففي حديث جابر  Iالطويل يف
البيت فاستقبل القبلة
صفة حجه « :Hفبدأ بالصفا َف َر ِق َي عليه حتى رأى َ
فوحد اهلل وكبرَّ ه وقال :ال إله إال اهلل وحده ،ال شريك له ،له امللك ،وله احلمد،
َّ

وهو على كل شيء قدير ،ال إله إال اهلل وحده ،أجنز و َع��ده ،ونصر عبدَه ،وهزم

األحزاب وحدَه ،ثم دعا بني ذلك ،قال َ
مثل هذا ثالث مرات »...احلديث(((.
َ
(َّ )1
الن ْش ُز :ما ارتفع وظهر من األرض.
( )2رواه البخاري ( ،)6385ومسلم (.)1344
( )3رواه مسلم (.)1324
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 -4ومنها :يف تكبري األعياد :فقد كان  Hخيرج يوم الفطر فيكرب

يقيض الصالة ،فإذا قىض الصال َة قطع التكبري(((.
حتى املصىل ،وحتى
َ

وكان ابن مسعود  Iيقول« :اهلل أكرب اهلل أكرب ،ال إله إال اهلل ،واهلل

أكرب اهلل أكرب وهلل احلمد»(((.

وكان ابن عباس  Lيقول« :اهلل أكرب اهلل أكرب اهلل أكرب ،وهلل احلمد،

اهلل أكرب وأجل ،اهلل أكرب عىل ما هدانا»(((.
ٍ
مكان عال:
 -5ومنها إذا َص ِعدَ إىل
عن جابر  Iقال« :كنا إذا َص ِعدنا كبرَّ نا ،وإذا نزلنا س َّبحنا»(((.
 -6ومن مواضع اقرتاهنام:

قول النبي  Hلعدي بن حاتم« :يا عدي ما ُي ِف ُّرك؟! أي ِف ُّرك أن

ُيقال ال إله إال اهلل ،فهل تعلم من إله إال اهلل ،ما ُي ِف ُّر َك؟! أ ُي ِف ُّرك أن ُيقال :اهلل

أكرب ،فهل من شيء أكرب من اهلل؟!»(((.
()1
()2
()3
()4
()5

انظر« :السلسلة الصحيحة» رقم (.)170
رواه الدارقطني وابن أيب شيبة ،وانظر« :إرواء الغليل» (.)650
رواه البيهقي (.)315/3
رواه البخاري ( ،)2993والنسائي ( ،)10376واإلمام أمحد (.)333/3
رواه اإلمام أمحد ( ،)19381والرتمذي ( ،)2953والطرباين يف «الكبري» (،)237 ،236/17
والطياليس ( ،)1040وأبو نعيم يف «احللية» ( ،)170/7وصححه ابن حبان ( ،)7206وقال
الرتمذي« :حسن غريب» ،وقال اهليثمي يف «املجمع»« :رواه أمحد ،ورجاله رجال الصحيح غري
عباد بن حبيش ،وهو ثقة» اهـ ( ،)335/5ومل يوثقه غري ابن حبان ،واحلديث صححه األلباين
يف «صحيح الرتمذي» (.)2353
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من صيغ التكبيـــر:

 1اهلل أكرب.

2

والعظمة.

اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،ذو امللكوت واجلربوت والكربياء

كبريا.
 3اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ً

ُّ
وأجل ،اهلل أكرب
 4اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،وهلل احلمد ،اهلل أكرب

عىل ما هدانا.

 5اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،ال إله إال اهلل ،واهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل

أكرب ،وهلل احلمد.

كبريا ،اهلل أكرب وأجل ،اهلل أكرب ،وهلل احلمد.
كبريا ،اهلل أكرب ً
 6اهلل أكرب ً
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النوع التاســـع

ِورد احلولقـــة
«أكثروا من قول :ال حول وال قوة
إال باهلل ،فإهنا كنز من كنوز اجلنة»
[حديث صحيح]

احلولقة :كلمة منحوتة من مجلة «ال حول((( وال قوة((( إال باهلل».

قال اإلمام الطحاوي  Vيف تفسري «ال حول وال قوة إال باهلل»« :نقول:

ال حيلة ألحد ،وال حتول ألحد ،وال حركة ألحد عن معصية اهلل إال بمعونة

اهلل ،وال قوة ألحد عىل إقامة طاعة اهلل والثبات عليها ،إال بتوفيق اهلل ،وكل
ِ
املشيئات
يشء جيري بمشيئة اهلل تعاىل وعلمه ،وقضائه وقدره ،غلبت مشيئتُه
اإلرادات ك َّلها ،وغلب قضاؤه ِ
ِ
احل َيل كلها» اهـ(((.
ُك َّلها ،وعكست إرادتُه

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية « :Vفلفظ احلول يتناول كل حتول

من حال إىل حال .والقوة هي القدرة عىل ذلك التحول ،فد َّلت هذه الكلمة

العظيمة عىل أنه ليس للعامل العلوي والسفيل حركة وحتول من حال إىل حال
وال قدرة عىل ذلك إال باهلل ،ومن الناس من يفرس ذلك بمعنى خاص فيقول:

(َ )1
َ
وحال
ب عليه،
وحوولاً  :إذا و َث َ
احل �وْل :هو التحرك ،يقال :حال الرجل يف متن فرسه َح ْولاً ُ
حترك ،وكذلك كل متحول عن حاله« .معجم مقاييس اللغة» (.)121/2
ُ
الشخص :إذا َّ
( )2القوة :هي الشدة وخالف الضعف.
( )3متن «العقيدة الطحاوية».

األوراد السلفية

97

ال حول من معصيته إال بعصمته ،وال قوة عىل طاعته إال بمعونته ،والصواب
الذي عليه اجلمهور هو التفسري األول ،وهو الذي يدل عليه اللفظ.

فإن احلول ال خيتص باحلول عن املعصية ،وكذلك القوة ال ختتص بالقوة

عىل الطاعة ،بل لفظ احلول يعم كل حتول»(((.

وهاك نقولاً عن بعض السلف يف بيان معناها:

 -1قال عبد اهلل بن عباس  Lيف «ال حول وال قوة إال باهلل» أي:

«ال حول بنا عىل العمل بالطاعة إال باهلل ،وال قوة لنا عىل ترك املعصية إال باهلل».

وروي عن عبد اهلل بن مسعود  Iأنه قال يف معناها أي« :ال حول
ُ -2

عن معصية اهلل إلاَّ بعصمته ،وال قوة عىل طاعته إلاَّ بمعونته».

ور ِو َي عن عيل بن أيب طالب  Iيف معناها أي« :أنا ال نملك مع
ُ -3
اهلل شي ًئا ،وال نملك من دونه ،وال نملك إلاَّ ما َم َّلكَنا ممِ َّا هو ُ
أملك به منا».
 -4وسئل زهري بن حممد عن تفسري «ال حول وال قوة إال باهلل» فقال:

حتب إال باهلل ،وال متتنع مما تكره إال بعون اهلل».
«ال تأخذ ما ُّ

 -5وسئل أبو اهليثم الرازي (ت 276هـ) ،وهو إمام يف اللغة عن تفسري

«ال حول وال قوة إال باهلل» فقال« :احلول :احلركة ،يقال حال الشخص إذا

َّ
فكأن القائل إذا قال :ال حول وال قوة ،يقول :ال حركة وال استطاعة
حترك،
َّ

إال بمشيئة اهلل».

(« )1جمموع الفتاوى» (.)574/5
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ِ
حتصيل خري إال باهلل».
رش ،وال قوة يف
 -6وقيل معناها« :ال حول يف دفع ٍّ
وهذه املعاين كلها متقاربة.

فضائـــل احلــولقــة(((:

 -عن أيب موسى األشعري  Iقال :كنا مع النبي  Hيف سفر

فكنا إذا علونا كبرَّ نا ،ويف رواية :فجعلنا ال نصعد شرَ َ ًفا وال نعلو شرَ َ ًفا وال هنبط
يف ٍ
واد إلاَّ رفعن�ا أصواتنا بالتكبير ،فقال النبي « :Hأيها الناس أربعوا

ريا»،
عل ��ى أنفس ��كم فإنك ��م ال تدعون أص � َّ�م وال غائ ًبا ،ولكن تدع ��ون مسي ًعا بص ً
علي وأنا أقول يف نفيس :ال حول وال قوة إال ب�اهلل ،فقال« :يا عبد اهلل
ث�م أتى َّ

اب ��ن قي ��س ،ق ��ل :ال ح ��ول وال ق ��وة إال ب ��اهلل ،فإنها كن ٌز م ��ن كنوز اجلن ��ة»(((،
أو ق�ال« :أال أدل ��ك عل ��ى كلمة ه ��ي َ
كن ٌز من كن ��وز اجلنة؟ ال ح ��ول وال قوة

إال باهلل»(((.

( )1نذكر هنا فضائلها منفردة ،وقد سبق ذكر فضيلتها مقرتنة بسائر الباقيات الصاحلات (ص،51
.)57 ،55

نفيس كام أن الكنز
( )2قال النووي « :Vومعنى الكنز هنا أنه ثواب ُمدَّ َخ ٌر يف اجلنة ،وهو ثواب ٌ
أنفس أموالكم» اهـ من «رشح النووي» (.)26/17

«كنز من كنوز اجلنة من حيث إنه ُيدَّ َخ ُر لصاحبها من الثواب ما يقع له
وقال ابن حجر ٌ :V

موقع الكنز يف الدنيا؛ ألن من شأن الكانز أن يعد كنزه خلالصه مما ينوبه والتمتع به فيام
يف اجلنة
َ
يالئمه» اهـ .نقلاً من «الفتوحات الربانية» (.)238/1

( )3رواه البخاري ( ،)6384( ،)4205ومسلم (.)2704
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 -وعن أيب هريرة  Iأن رسول اهلل  Hقال« :أال أعلمك -أو

قال :أال أدلك -على كلمة من حتت العرش من كنز اجلنة؟ تقول :ال حول

وال قوة إال باهلل ،فيقول اهلل  :Dأسلم عبدي واستسلم»(((.

أيض�ا  ،Iأن النب�ي  Hق�ال« :أكث ��روا م ��ن ق ��ول:
 -وعن�ه ً

ال حول وال قوة إال باهلل ،فإنها كن ٌز من كنوز اجلنة»(((.

مر عىل
 -وعن أيب أيوب األنصاري  Iأن النبي  Hليلة أرسي به َّ

أم َتك أن ُيكثروا
إبراهيم -عىل نبينا وعليه الصالة والسالم -فقال« :يا حممد ُم ْر َّ

من ِغراس اجلنة ،قال :وما غراس اجلنة؟ قال :ال حول وال قوة إال باهلل»(((.

 -وعن قيس بن سعد بن عبادة أن أباه دفعه إىل النبي  Hخيدمه

فمر يب النبي  Hوقد صليت ،فرضبني برجله ،وقال« :أال أدلك
قالَّ :

على باب من أبواب اجلنة؟» قلت :بىل ،قال« :ال حول وال قوة إال باهلل»(((.
تنبيهـــان:

 -1خيطئ بعض الناس حني يستعمل احلولقة كلم َة اسرتجاع ،وال َيفهم

منها معنى االستعانة ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ...« :Vهذه الكلمة
()1
()2
()3
()4

رواه احلاكم ( ،)21/1وقال« :صحيح وال حيفظ له علة» ،ووافقه الذهبي ،وقال احلافظ ابن
حجر« :سنده قوي» كام يف «الفتح» (.)501/11
رواه اإلمام أمحد ( ،)333/2وصححه األلباين يف «الصحيحة» رقم (.)2528
رواه اإلمام أمحد ( ،)418/5وابن حبان يف «صحيحه» رقم (.)821
رواه اإلمام أمحد ( ،)422/3والرتمذي ( ،)3834واحلاكم ( ،)290/4وصححه األلباين يف
«الصحيحة» رقم (.)1746
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هي كلمة استعانة ال كلمة اسرتجاع ،وكثري من الناس يقوهلا عند املصائب
ربا»(((.
بمنزلة االسرتجاع ،ويقوهلا َج َز ًعا ال ص ً

 -2وبسبب غفلة بعض الناس عن معناها خيترصوهنا بقوهلم« :ال حول

ٌ
إخالل بلفظها ومعناها.
اهلل» ،وهذا

(« )1االستقامة» (.)81/2
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النوع العاشر

ورد الدعاء بالعافية
الدعاء بالعافية»
«يا َع ِّم! أكثِر
َ
[حديث حسن]

العافية هي دفاع اهلل عن العبد.
مجيع األسقام والباليا ،وكل ما
دفاع اهلل عن العبدَ ،
والعافية يف الدنياُ :

يكرهه ويشينه.

ِ
أهوال اآلخرة وأفزاعها،
مجيع
والعافية يف اآلخرة :دفاع اهلل عن العبد َ

ومتامها :النجاة من النار ،والفوز باجلنة.

إن الدعوة بالعافية جامعة كافية ،وافية شافية ،فهي مفتاح النعيم ،وباب

الطيبات ،وكنز السعداء.

والعافية املطلقة أجل النعم عىل اإلطالق ،ألهنا لتحصيل املقاصد وافية،

ولدفع الباليا كافية.

وأوىل ما ُيسأل فيه العافية :العافية يف الدين ،قال  Hيف دعائه:

«وال جتعل مصيب َتنا يف ديننا» ،وقال « :Hاللهم أصلح لي ديين الذي

هو ِع ْص َم ُة أمري».

فائت
ال ت� � َ
�أس ِم ��ن دن �ي��ا ع �ل��ى ٍ

وع� � � ْن� � � َد َك اإلس��ل ��ا ُم والعا ِفي ْه
ِ
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إن ف� َ
�ات ش��ي ٌء ك�ن� َ
�ت تسعى له

�ت كافيه
ف �ف �ي� ِ�ه �م��ا ِم� ��ن ف ��ائ � ٍ

ويكفي يف بيان ِعظم فضل الدعاء بالعافية أن رسول اهلل  Hقال

لعمه العباس« :يا َع ِّم! أكثر الدعاء بالعافية»(((.

وقد تواتر عنه  Hدعاؤه بالعافية ،وورد عنه  Hلف ًظا

ومعنى من نحو مخسني طري ًقا.

وقد وردت صيغ عدة فيها الدعاء بالعافية منفردة وأخرى مقرتنة بغريها،

ووردت أدعية بالعافية موظفة يف مناسبات بعينها ،وأخرى مطلقة(((.
وفيام ييل نذكر صيغ الدعاء بالعافية.

( )1أخرجه الطرباين ( ،)11908واحلاكم ( ،)529/1وصححه عىل رشط البخاري ،ووافقه
الذهبي ،وحسنه األلباين يف «الصحيحة» (.)1523
فصلت يف رسالة «العافية» رشح معانيها وفضائل الدعاء هبا ،وأسباب حصوهلا ،وسائر ما
( )2وقد َّ
يتعلق هبا.
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ورد الدعاء بالعافية
[ 1ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ]

(((

[البقرة.]201:

 2اللهم إين أسألك العافية.
عافيت.
 3اللهم عافِني فيمن
َ
 4اللهم إين أسأ ُلك العافي َة ،يف الدنيا واآلخرة.
 5اللهم إين أسألك املعافاةَ.
 6اللهم إين أسألك املعافا َة يف الدنيا واآلخرة.
العفو والعافية.
 7اللهم إين أسألك
َ
 8اللهم إين أسألك العفو والعافية ،يف الدنيا واآلخرة.
اليقني والعافية.
 9اللهم إين أسألك
َ
 10اللهم إين أسألك اليقني واملعافاة.
 11اللهم أحسن عافيتَنا يف األمور ك ِّلهاِ ،
ِ
خزي الدنيا
وأجرنا من
ِ
وعذاب اآلخرة.
رش سمعي وبرصي ،ولساين وقلبي ،ورش َمنِ ِّيي.
 12اللهم! عافني من ِّ
 13اللهم اغفر لنا وارمحنا ،وآتنا يف الدنيا حسنة ،ويف اآلخرة حسنة،
ِ
وقنا عذاب النار.
 14اللهم إين أسألك متام النعمة(((.

( )1وقد ب َّينا أن هذا دعاء بالعافية يف الدنيا واآلخرة يف رسالة «العافية».
( )2انظر :رسالة «العافية» للمؤلف.
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النوع احلادي عشر
ورد َ
احل ْس َب َلــة

احلسبلة كلمة منحوتة من قولك« :حسبي اهلل ونعم الوكيل» التي هي

إعالن أنك متوكل عىل اهلل وحده ،وأنه كافيك ووكيلك الذي يغنيك عمن

سواه ،وال ُيغني عنه سواه ،وفيها ثناء عىل اهلل  Fالذي تعتصم به ،وتلجأ

إليه ،وتفوض أمرك كله إليه.

روى البخاري بسنده إىل ابن عباس  Lقال[ :ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ] [آل عمران ]173:قاهلا إبراهيم  Sحني ُأ ْلقي يف النار ،وقاهلا حممد

 Hحني قالوا[ :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ] [آل عمران.(((]173:

وعنه  Iقال« :كان ِ
آخ َر قول إبراهيم حني ُألقي يف النار :حسبي اهلل

ونعم الوكيل(((!

وعن أيب الدرداء  Iقال« :من قال إذا أصبح ،وإذا أمسى[ :ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ]
مهه»(((.
سبع مرات؛ كفاه اهلل ما أ َّ

[التوبة]129:

( )1رواه البخاري (.)4563
( )2رواه البخاري (.)4564
( )3أخرجه أبو داود ( )5081موقو ًفا ،وفيه زيادة منكرة« ،صاد ًقا كان أو كاذ ًبا» ،وقال األلباين= :
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وتنشأ حالة املؤمن حني يقول« :حسبي اهلل ونعم الوكيل» يف موضعها

املالئم ،من توكله عىل اهلل واستعانته به ،وهي حال تنشأ «عن معرفته باهلل،
واإليامن بتفرده باخللق والتدبري ،والرض والنفع ،والعطاء واملنع ،وأنه ما شاء

فيوجب له هذا
كان ،وإن مل يشأ الناس ،وما مل يشأ مل يكن ،وإن شاءه الناس،
ُ

وتفويضا إليه ،وطمأنينة به ،وثق ًة به ،ويقينًا بكفايته ملا توكل عليه
اعتام ًدا عليه،
ً
فيه ،وأنه َم يِ ٌّل به ،وال يكون إال بمشيئته ،شاءه الناس أم أبوه.
فتشبه حالته حالة الطفل مع أبويه فيام ينويه من رغبة ورهبة مها َم ِل َّيان
هبام ،فانظر يف جترد قلبه عن االلتفات إىل غري أبويه ،وحبس همَ ِّ ه عىل إنزال ما
ينويه هبام .فهذه حال املتوكل ،ومن كان هكذا مع اهلل ،فاهلل كافية والبد ،قال

اهلل تعاىل[ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ] [الطالق ]3:أي كافيه .و«احلسب»

الكايف ،فإن كان -مع هذا -من أهل التقوى كانت له العاقبة احلميدة» اهـ(((.
إن العبد إذا أخذ بام أمكنه من األسباب املأمور هبا لتحصيل مقصوده،

ومع ذلك مل يحُ َ ِّص ْله؛ فحينئذ تعد «احلسبلة» أفضل وسائل االلتجاء إىل اهلل

تعاىل والتوكل عليه.

= «إسناد املوقوف رجاله ثقات» كام يف «السلسلة الضعيفة» ( ،)5286وقال املنذري« :رواه
أبو داود هكذا موقو ًفا ،ورفعه ابن السني وغريه ،وقد يقال :إن مثل هذا ال يقال من ِقبل الرأي،
فسبيله سبيل املرفوع» كام يف «الرتغيب» (.)227/1
(« )1مدارج السالكني» (.)81/1
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وال يمكننا إدراك معنى «حسبي اهلل ونعم الوكيل» حتى نتأمل بعض

أسامء اهلل  Dاحلسنى املتقاربة املعاين وهي :احلسيب ،والوكيل ،والكفيل،

والكايف.
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 -1احلسيب
هلذا االسم الكريم أكثر من معنى ،لكننا نقترص هنا عىل ما يناسب الكالم

يف التوكل عىل اهلل  Dوحده.
احلسيب في اللغة:

وح ْس ُبك درهم أي كفاك ،وحسبك هذا:
أح َسبني اليشء ،أي كفاينَ ،
ْ
اكتف هبذا ،ويشء ِحساب ،أيٍ :
ِ
كاف ،ومنه قوله تعاىل[ :ﭨ ﭩ]
أي:
ٌ
[النبأ ]36:أي كاف ًيا.
وتقول :أعطى فأحسب أي :أكثر حتى قال :حسبي.

واحلسيب ُي َعبرَّ به عن املكافئ باحلساب.
ٍ
بفالن فأكرمني وأحسبني ،أي أعطاين ما كفاين حتى
تقول العرب :نزلت

قلت :حسبي.

معنى «احلسيب» يف حق اهلل تعاىل:

احلسيب :الكايف عبدَ ه مهو َمه وغمو َمه ،وأخص من ذلك أنه احلسيب

للمتوكلني [ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ] [الطالق ]3:أي كافيه أمور دينه
ودنياه.

وقال تعاىل[ :ﰌ ﰍ ﰎ] [النساء.]6:
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قال ابن القيم يف نونيته:

وه � َو َ
ُ
يب كفاي ًة ومحاي ًة
احل ِس ُ

العبد َّ
َ
أوان
واحل ْس ُب كايف ِ
كل ِ

(((

قال الغزايل  Vيف «املقصد األسنى»« :هو الكايف ،وهو الذي من كان له كان

حسيب كل أحد وكافيه ،وهذا وصف ال تُتصور حقيقته لغريه،
َح ْس َبه ،واهلل تعاىل
ُ
فإن الكفاية إنام حيتاج إليها ا َملك ِْف ُّي لوجوده ،ولدوام وجوده ،ولكامل وجوده.
وليس يف الوجود يشء هو وحده ٍ
كاف ليشء إلاَّ اهلل تعاىل ،فإنه وحده

لكل يشء ،ال لبعض األشياء ،أي هو وحده ٍ
ٍ
كاف ِّ
كاف ليحصل به وجو ُد
األشياء ،ويدوم به وجو ُدها ،ويكمل به وجو ُدها.
وال تظنن أنك إذا احتجت إىل طعام ورشاب وأرض وسامء وشمس

وغري ذلك ،فقد احتجت إىل غريه ومل يكن هو حسبك ،فإنه هو الذي كفاك
بخلق الطعام والرشاب واألرض والسامء ،فهو حسبك.

وال تظنَ َّن أن الطفل الذي حيتاج إىل أ ٍّم ،ترضعه وتتعهده ،فليس اهلل
حسيبه وكافيه ،بل اهلل حسيبه  Dوكافيه ،إذ خلق أمه ،وخلق اللبن يف ثدهيا،
وخلق له اهلداية إىل التقامه ،وخلق الشفقة واملودة يف قلب األم حتى مكنته من

االلتقام ،ودعته إليه ومحلته عليه.

فالكفاية إنام حصلت هبذه األسباب ،واهلل وحده هو املتفرد بخلقها

لصدقت به،
ألجله ،ولو قيل لك :إن األم وحدها كافية للطفل وهي حسبه
َ
(« )1القصيدة النونية» البيت رقم (.)2317
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ومل تقل :إهنا ال تكفيه ،ألنه حيتاج إىل اللبن ،فمن أين تكفيه األم إذا مل يكن لبن؟
حمتاجا
أيضا من األم ،فليس
ولكنك تقول :نعم،
حيتاج إىل اللبن ،ولكن اللبن ً
ً
ُ
إىل غري األم ،فاعلم أن اللبن ليس من األم ،بل هو واألم من اهلل ،E
ومن فضله وج ِ
وده.
ُ
فهو وحده حسب كل أحد ،وليس يف الوجود يشء وحده هو حسب يشء

سواه ،بل األشياء يتعلق بعضها ببعض ،وكلها تتعلق بقدرة اهلل تعاىل .اهـ(((.

فاهلل وحده حسب كل أحد ،ال يشاركه يف ذلك أحد ،وهذا هو املعنى

الصحيح لقوله تعاىل[ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ]

[األنفال ،]64:وهو املعنى الذي اختاره شيخ املفرسين الطربي ،وأكثر العلامء
والذي تؤيده األدلة الكثرية.

قال اإلمام املحقق ابن القيم  Vبعد ذكره لآلية السابقة« :أي اهلل

وحده كافيك ،وكايف أتباعك ،فال حتتاجون معه إىل أحد.

قال :وهنا تقديران ،أحدمها :أن تكون الواو عاطفة لـ« َمن» عىل الكاف

املجرورة ،وجيوز العطف عىل الضمري املجرور بدون إعادة اجلار عىل املذهب
املختار ،وشواهده كثريةُ ،
وشبه املنع منه واهية .والثاين :أن تكون الواو واو

«مع» ،وتكون «من» يف حمل نصب عط ًفا عىل املوضع« ،فإن حسبك» يف معنى
(« )1املقصد األسنى يف رشح أسامء اهلل احلسنى» للغزايل (ص )52ط .مطبعة الصباح  -دمشق -
1420هـ.
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«كافيك» ،أي :اهلل يكفيك ويكفي َم ِن اتبعك ،كام تقول العرب :حسبك وزيدً ا

درهم ،قال َّ
الشاعر:

إ َذا َ
كا َنت الهَْ ْي َجا ُء وا ْن َش َّق ِت ال َع َصا

الض َّح َ
اك َس ْي ٌف ُم َّ
َف َح ْس ُب َك َو َّ
هن ُد

أصح التقديرين.
وهذا ُّ

وفيها تقدير ثالث :أن تكون « َم ْن» يف موضع رفع باالبتداء ،أي :ومن

اتبعك من املؤمنني ،فحس ُب ُهم اهلل.

وفيها تقدير رابع ،وهو خطأ من جهة املعنى ،وهو أن تكون « َم ْن» يف

موضع رفع عط ًفا عىل اسم اهلل ،ويكون املعنى :حس ُبك اهلل وأتبا ُعك ،وهذا

بعض الناس فهو خطأ حمض ،ال جيوز ُ
محل اآلية عليه ،فإن «احلسب»
وإن قاله ُ
و«الكفاية» هلل وحده ،كالتوكل والتقوى والعبادة ،قال اهلل تعاىل[ :ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ] [األنفال.]62:
احلسب له وحدَ ه ،وجعل التأييد له بنرصه
ففرق بني احلسب والتأييد ،فجعل
َ
َّ
وبعباده ،وأثنى اهلل سبحانه عىل أهل التوحيد والتوكل من عباده حيث أفردوه

باحلسب ،فقال تعاىل[ :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ] [آل عمران.]173:

ومل يقولوا« :حسبنا اهلل ورسوله» ،فإذا كان هذا قوهلم ،ومدح الرب تعاىل

هلم بذلك ،فكيف يقول لرسوله :اهلل وأتبا ُعك حس ُبك؟ وأتباعه قد أفردوا

الرب تعاىل باحلسب ،ومل ُيرشكوا بينه وبني رسوله فيه ،فكيف ُيرشك بينهم
َّ

وبينه يف حسب رسوله؟! هذا من أحمل املحال وأبطل الباطل.
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ونظري هذا قوله تعاىل[ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ]

[التوبة .]59:فتأمل كيف جعل اإليتاء هلل ولرسوله ،كام قال تعاىل[ :ﮠ ﮡ

احلسب له وحده ،فلم يقل :وقالوا:
ﮢ ﮣ] [احل�شر .]7:وجعل
َ

خالص ح ِّقه ،كام قال تعاىل[ :ﮛ ﮜ ﮝ
حسبنا اهلل ورسوله ،بل جعله
َ

ﮞ] [التوبة .]59:ومل يقل :وإىل رسوله ،بل جعل الرغبة إليه وحدَ ه،
كام قال تعاىل[ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ] [الرشح .]8 ،7:فالرغب ُة،
ب هلل وحده ،كام أن العباد َة والتقوى ،والسجود هلل
والتوكل ،واألناب ُة،
واحلس ُ
ْ
وحدَ ه ،والنذر واحللف ال يكون إلاَّ هلل .E

فاحلسب:
ونظري هذا قوله تعاىل[ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ] [الزمر.(((]36:
ُ
ُ
هو الكايف ،فأخرب  Eأنَّه وحده ٍ
كاف عبدَ ه ،فكيف جيعل أتباعه مع اهلل
يف هذه الكفاية؟! واألدلة الدَّ الة عىل بطالن هذا التأويل الفاسد أكثر من أن

تذكر ها هنا.

ُ
العزة والكفاية والنرصة ،كام
واملقصود أن بحسب متابعة الرسول
تكون َّ

أن بحسب متابعته تكون اهلداية والفالح والنجاة ،فاهلل سبحانه علق سعادة
الدارين بمتابعته ،وجعل شقاوة الدارين يف خمالفته ،فألتباعه اهلدى واألمن،

( )1ويف قراءة محزة والكسائي[ :ﮄ ﮅ ﮆ ﯧ].
واالستفهام لالستنكار ،أي أن كفاية اهلل لعبده ظاهرة ال يتسنى ألحد إنكارها لظهورها للعيان.
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والفالح والعزة ،والكفاية والنرصة ،والوالية والتأييد ،وطيب العيش يف الدنيا

واآلخرة ،وملخالفيه الذلة والصغار ،واخلوف والضالل ،واخلذالن والشقاء يف
الدنيا واآلخرة» اهـ(((.

(« )1زاد املعاد» (.)37-35/1
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 -3 ،2الوكيل ،الكفيل F

قال اهلل تعاىل[ :ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ] [األحزاب.]3:

ربا عن املأل الكريم [ :Mﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
وقال خم ً

ﰅ ﰆ] [آل عمران.]173:

وورد اسمه «الكفيل» يف قوله تعاىل[ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ] [النحل.]91:
ُيقال :توكل باألمر ،إذا ضمن القيام به.

ووكلت أمري إىل فالن أي :أجلأته إليه ،واعتمدت فيه عليه ،وجعلته يليه

دوين ،وينظر فيه.

عجزا عن القيام بأمر
ووكَّل فالن فالنًا :إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو ً

نفسه.

وقال اجلوهري« :والتوكل إظهار العجز واالعتامد عىل غريك ،واالسم

ال ُّتكْالن»(((.

وقال الراغب« :وربام فرس الوكيل بالكفيل ،والوكيل أعم ،ألن كل كفيل

وكيل ،وليس كل وكيل كفيلاً »(((.
(« )1الصحاح» (.)1844/5
(« )2املفردات» (ص.)531
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والكافل هو الذي كفل إنسانًا يعوله وينفق عليه[ :ﯷ ﯸ]

[آل عمران .]37:ويف احلديث« :أنا وكافل اليتيم كهاتني يف اجلنة له ولغريه»(((.
والكفيل معناه :القائم بأمور اخلالئق املتك ِّفل بأقواهتم وأرزاقهم.

إذن «الوكيل» معناه :الكايف الكفيل ،وهو عا ٌّم وخاص:

أما العامُّ :
فيدل عليه قوله تعاىل[ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ] [األنعام،]102:

وقوله تعاىل[ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ] [هود ،]12:أي :املتك ِّفل بأرزاق مجيع

املخلوقات وأقواهتا ،القائم بتدبري شئون الكائنات وترصيف أمورها.
واخل��اصُّ :
يدل عليه قو ُله تعاىل[ :ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ]

[النساء ،]81:وقوله[ :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ] [آل عمران ،]173:أي:
نِ ْع َم الكايف ملن التجأ إليه واحلافظ ملن اعتصم به ،وهو خاص بعباده املؤمنني
به املتوكلني عليه.
وقد دعا سبحانه عبا َده إىل التوكل عليه وحده ،وجعل ذلك دليل
اإليامن ،قال تعاىل[ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ] [املزمل،]9:

وقال تعاىل[ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ] [املائدة ،]23:ووعد عىل

ذلك عظيم الثواب ،وحسن املآب ،قال تعاىل[ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ] [الشورىَّ ،]36:
وحذر سبحانه من التوكُّل عىل سواه،

قال تعاىل[ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ] [اإلرساء.(((]2:

( )1رواه مرفو ًعا أبو هريرة  Iبلفظ« :كافل اليتيم له ،أو لغريه أنا وهو كهاتني يف اجلنة ،وأشار
مالك بالسبابة والوسطى» ،أخرجه مسلم (.)2983
( )2انظر« :فقه األسامء احلسنى» للشيخ عبد الرزاق البدر (ص.)279
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 -4الكافي D

تقول :هذا رجل كافيك من رجل :أي حسبك.

قال الزجاجي « :Vفاهلل  Dكايف عباده ألنه رازقهم وحافظهم
و ُم ْص ِلح شؤوهنم فقد كفاهم»(((.
وقال اخلطايب« :وأما (الكايف) فهو الذي يكفي عباده املهم ،ويدفع عنهم
ا ُمل ِل َّم ،وهو الذي يكفي بمعونته عن غريه ،و ُيستغنى به عمن سواه»(((.
قال اهلل تعاىل[ :ﭥ ﭦ ﭧ] [احلجر.]95:
وقال [ :Dﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ] [البقرة.]137:

وقال سبحانه[ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ] [الزمر ،]36:ويف قراءة[ :ﯧ] باجلمع.

ع�ن أن�س  Iق�ال :كان رس�ول اهلل  Hإذا أوى إىل فراش�ه

ق�ال« :احلمد هلل الذي أطعمنا وس ��قانا ،وكفانا وآوان ��ا ،فكم ممن ال كايف له

وال مؤوى»(((.

وعن�ه  Iأن رس�ول اهلل  Hق�ال« :إذا خرج الرج ��ل من بيته

فق ��ال :بس ��م اهلل ،توكل ��ت على اهلل ،ال ح ��ول وال قوة باهلل .ق�ال :يقال حينئذ:
(« )1اشتقاق أسامء اهلل» (ص.)82
(« )2شأن الدعاء» (ص.)101
( )3رواه مسلم (.)2715
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يت ُ
فيت و ُو َ
ُه ِد َ
وك َ
قيت ،فتتنحى له الش ��ياطني ،فيقول له ش ��يطان آخر :كيف

لك برجل قد ُه ِدي ُ
في و ُو ِق َي؟!»(((.
وك َ

وكتب أمري املؤمنني معاوية  Iإىل أم املؤمنني عائشة  :Jأن

عيل ،فكتبت عائشة
«اكتبي إ َّيل كتا ًبا توصيني فيه ،وال تكثري َّ
معاوية« :سال ٌم عليك ،أما بعد :فإين سمعت رسول اهلل  Hيقول:
J

إىل

بس َخ ِط َّ
وم ْن التمس ِر َضا
« َم ْن
اس كفاه اهلل ُم ْؤن َة الناسَ ،
التمس ِرضا اهلل َ
َ
الن ِ

بس َخ ِط اهلل َو َ
ك َل ُه اهلل إىل َّ
َّ
الناس» ،والسالم عليك»(((.
الناس َ

وعن عبد اهلل بن مسعود  Iقال :سمعت نبيكم  Hيقول:

تشعبت به
هم دنياه ،ومن َّ
آخر ِته كفا ُه اهلل َّ
هما واحدًا َّ
«من جعل اهلمو َم ًّ
هم ِ

بال اهلل يف ِّ
أي أوديتها ،هلك»(((.
اهلمو ُم يف أحوال الدَّنيا ،مل ُي ِ

بعضا
وعن أيب عون قال« :كان أهل اخلري إذا الت َق ْوا يويص بعضهم ً

بثالث ،وإذا غابوا كتب بعضهم إىل بعض بثالث :من عمل آلخرته كفاه اهلل

دنياه ،ومن أصلح ما بينه وبني اهلل كفاه اهلل الناس ،ومن أصلح رسيرته أصلح

اهلل عالنيته»(((.
()1
()2
()3
()4

رواه أبو داود ( ،)5095والرتمذي ( ،)3604وابن حبان ( ،)1022وصححه الشيخ شعيب يف
حتقيق «اإلحسان» ( ،)300/3واأللباين يف «صحيح اجلامع» (.)513
رواه الرتمذي ( ،)2540وصححه األلباين يف «صحيح سنن الرتمذي» ( ،)1967و«الصحيحة»
(.)2311
رواه ابن ماجه ( ،)257وحسنه األلباين يف «صحيح ابن ماجه» (.)207
«املصنف» البن أيب شيبة (.)217/7
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قال اإلمام املحقق ابن قيم اجلوزية « :Vومن اشتغل باهلل عن نفسه

كفاه اهلل مؤونة نفسه ،ومن اشتغل باهلل عن الناس كفاه اهلل مؤونة الناس ،ومن

اشتغل بنفسه عن اهلل وكله اهلل إىل نفسه ،ومن اشتغل بالناس عن اهلل وكله اهلل

إليهم»(((.

(« )1الفوائد» (ص.)197
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التوكل عمل القلب
واألخذ باألسباب عمل اجلوارح
أمجع القوم عىل أن التوكل ال ينايف القيام باألسباب ،فال يصح التوكل إال

مع القيام هبا ،وإال فهو بطالة وتوكل فاسد.

أصح وأقوى.
أعلم
َ
وأعرف :كان توك ُله َّ
وكل من كان باهلل وصفاته َ

ومل يكن رسول اهلل  Hوال أحد من صحابته  Mيخُ ِ ُّل بيشء

من األسباب(((.

أما نفاة األسباب فال يستقيم هلم توكل البتة؛ ألن التوكل من أقوى

األسباب يف حصول املتوكَّل فيه.

ِ
وقطع عالقة القلب
الركون إىل األسباب،
لكن من متام التوكل عد ُم
ُ
ِ
جتريد
هبا ،فيكون حال قلبه قيامه باهلل ال هبا ،وحال بدنه قيامه هبا ،وعىل َقدْ ِر

التوحيد تكون صح ُة التوكل.

قال اإلمام املحقق �:

«ظن من ظن أن التوكل ال يصح إال برفض األسباب ،وهذا حق ،لكن

رفضها عن القلب ال عن اجلوارح ،فالتوكل ال يتم إال برفض األسباب عن
فصل ذلك اإلمام ابن القيم يف «مدارج السالكني» (.)135 ،134/2
( )1وقد َّ
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القلب ،وتعلق اجلوارح هبا ،فيكون منقط ًعا منها متصلاً هبا،

أعلم»(((.

واهلل E

وهذا معنى قول اإلمام أمحد « :Vالتوكل عمل القلب».

َ
التوكل عرشين سنة ،وما
«أخفيت
وقال أبو حفص احلداد شيخ اجلنيد:
ُ

َ
السوق».
فارقت
ُ

أيضا :V
وقال ً

«وقول بعضهم( :التوكل إسقاط التدبري) يعني االستسالم لتدبري الرب

لك ،وهذا يف غري باب األمر والنهي ،بل فيام يفعله بك ،ال فيام أمرك بفعله»(((.
أجهل َ
َ
قول الشاعر:
وعليه ،فام

ج ��رى ق �ل � ُم ال �ق �ض��ا ِء مب��ا ُ
يكون

�رزق
ُج� �ن ��و ٌن ِم �ن��ك أن ت�س�ع��ى ل � ٍ

والس ُ
َف � ِ�س � َّ�ي � َ
كون
�ح � ُّ�ر ُك
�ان ال � َّ�ت � َ
ُّ
و ُي� � � ��ر َز ُق يف ِغ� �ش ��او ِت� � ِه اجلن ُ
ني

إن من ُي َس ِّوي احلركة بالسكونُ ،ي َس ِّوي بني احلياة واملوت؛ ألن احلركة

من مظاهر احلياة ،والسكون من أمارات املوت.

وكيف يكون السعي يف طلب الرزق جنونًا واهلل  Dأمرنا به فقال[ :ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ]

[امللك ،]15:وقال سبحانه[ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ] اآلية

[اجلمعة ،]10:وقال [ :Dﭷ ﭸ ﭹ] [النبأ.]11:
(« )1مدارج السالكني» (.)120/2
(« )2نفسه» (.)122/2
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وهل ُيقاس عىل اجلنني -ذي احلياة النباتية -الذي مل يتم خلقه وتكوينه،
ٍ
ِ
ُ
السوي الذي وهبه اهلل أسباب
اإلنسان املكتمل
ظلامت ثالث،
املحبوس يف
ُّ

االرتزاق وأمره به؟!

إن التوكل عمل قلبي حمله القلب ،والسعي حمله اجلوارح ،قال رسول اهلل

ري ،تغدو
« :Hلو توكلتم على اهلل َح َّق توك ِله ،لرزقكم كما ُت ْر َز ُق الط ُ

اصا ،وتروح ِبطا ًنا»((( ،فالطري تسعى لرزقها ،وال متكث يف أعشاشها.
مِخ ً

وعن أنس  Iقال :قال رجل :يا رسول اهلل! أ ْع ِق ُلها -أي :ناقته-

وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ فقال « :Hاع ِق ْلها و َت َو َّ
ك ْل»(((.

وقال رسول اهلل « :Hاستعن باهلل وال تعجز» احلديث.
وق�ال رس�ول اهلل « :Hاملؤم ��ن الق ��وي أح ��ب إىل اهلل م ��ن املؤمن

الضعيف» احلديث(((.

ومن مظاهر القوة عند املسلم أن يكون وثيق العزم ،جمتمع النية عىل

حتصيل غايته ،باذلاً قصارى جهده يف بلوغ مأربه ،إن املرء مكلف بتعبئة قواه
وحشد طاقاته ملغالبة العقبات التي تواجهه حتى يزحيها من طريقه ،فإن ذللها

( )1أخرجه الرتمذي ( ،)2344وابن ماجه ( ،)4164واإلمام أمحد ( ،)205وصححه األلباين يف
ختريج أحاديث «مشكلة الفقر» ،وصححه الشيخ شعيب األرناؤوط.
( )2رواه الرتمذي ( ،)2649وحسنه األلباين يف «صحيح الرتمذي» (.)2044
( )3انظر« :احلاوي يف تفسري القرآن الكريم» مجع األستاذ عبد الرمحن القامش ،تفسري اآلية رقم
( )160من سورة آل عمران.
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حتى تستكني له فقد أدى ما عليه ،وإن ُغ ِلب عىل أمره أمامها بعد أن استفرغ

جهده ،فحينئذ يقول« :حسبي اهلل ونعم الوكيل».
�ب بالتمين
وم� ��ا ن��ي��ل امل� �ط ��ال � ِ

ول� �ك ��ن ُت� � َ
�ؤخ� ��ذ ال ��دن� �ي ��ا ِغالبا

فإذا واجهت مشكلة ،فإما أن تنهزم وتستسلم ،وإما أن تسعى حللها،

فإن نجحت فهذه نعمة ظاهرة ،وإن كانت األخرى فقل« :حسبي اهلل ونعم

الوكيل» وأيقن أهنا نعمة باطنة؛ ألن أمر املؤمن كله له خري.
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بني العجز َ
والك ْيس
النبي  Hقىض
ُر ِوى عن عوف بن مالك  Iأنه حدَّ ثهم :أن َّ
(((
ضي عليه((( ملا َأ ْد َبر((( :حسبي اهلل ونعم الوكيل(((.
الم ْق ُّ
بني رجلني  ،فقال َ

الر ُج َل» .فقال« :ما ُق ْل َت؟» ،قال:
علي َّ
فقال رسول اهلل ُ « :Hردُّوا َّ
ِ
ُ (((
ُ
الوكيل .فقال رسول اهلل َّ « :H
إن اهلل َيلو ُم
عم
ُ
قلتَ :ح ْسبِي اهللُ ون َ

َ
عليك بال َك ْيس((( ،ف��إذا َغ َل َب َك أَم � ٌر َف� ُق� ْ�لَ :ح� ْ�س�َب يَ اهلل
على ال َع ْج ِز((( ،ول� ِك� ْ�ن
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

أي :حكم ألحدمها عىل اآلخر.
أي :الذي قىض عليه.
أي :حني توىل ورجع من جملسه الرشيف .H
أشار بقوله هذا إىل أن املدَّ عي أخذ املال منه باطلاً .
وقوله« :حسبي اهلل» أي :هو كافيِ َّ يف أموري« ،ونعم الوكيل» أي املوكول إليه  Dيف تفويض
األمور.
يلوم على العجز :أي ال يرىض بالعجز.
العجز :هو التقصري والتهاون يف األمور ،واملراد به هنا التقصري يف االستيثاق يف املعامالت ،وهو
ضد ال َك ْيس.
الكيس :التيقظ يف األمور ،واالهتداء إىل التدبري واملصلحة بالنظر إىل األسباب واالحتياط فيها
واحلزم بحيث ُيرجى حصول األمر ،واستعامل الفكر يف العاقبة ،وقال ابن القيم« :الكيس :هو
مبارشة األسباب التي ربط اهلل هبا ُم َس ِّبباهتا النافعة للعبد يف معاشه ومعاده» اهـ .من «زاد املعاد»
(.)358 ،357/2
«فإذا غلبك أمر» أي اخلصم «فقل :حسبي اهلل ونعم الوكيل» ،وأما قولك« :حسبي اهلل ونعم
الوكيل» بال تيقظ كام فعلت ،فهو من الضعف الذي ال ينبغي.
ولعل املِقضيَ َّ عليه َدين فأ َّداه بغري بينة ،وقصرَّ يف إقامتها ،فعاتبه النبي  Hعىل التقصري يف
قادرا عىل الدفع ،وملا عجز عن البينة و ُقىض عليه =
اإلشهاد ألنه ملا حرض جملس القضاء مل يكن ً
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ك ُ
يل»(((.
و ِن ْع َم ال َو ِ

وقد ع َّلق اإلمام ابن القيم  Vعىل هذا احلديث فقال:

«فهذا قال :حسبي اهلل ونعم الوكيل بعد عجزه عن ال َك ْيس الذي لو قام
ِ
به ،لقيض له عىل خصمه ،فلو َ
ب
فعل
األسباب التي يكون هبا َك ِّي ًسا ،ثم ُغل َ
َ
فقال :حسبي اهلل ونعم الوكيل ،لكانت الكلم ُة قد وقعت موقعها ،كام أن
يعجز برتكها ،وال ِ
إبراهيم اخلليل ،ملا فعل األسباب املأمور هبا ،ومل ِ
برتك يشء
َ
عدوه ،وأل َق ْوه يف النار ،قال يف تلك احلال :حسبي اهلل ونعم
منها ،ثم غلب ُه ُّ
الوكيل ،فوقعت الكلم ُة موقعها ،واستقرت يف مظانهِّ ا ،فأ َّثرت أثرها ،وترتَّب
عليها مقتضاها.

وأصحابه يوم ُأحد ملا قيل هلم بعد

وكذلك رسول اهلل
انرصافهم من ُأ ٍ
الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم ،فتجهزوا وخرجوا
حد :إن
َ
H

عدوهم ،وأع َطوهم ال َك ْي َس من نفوسهم ،ثم قالوا :حسبنا اهلل ونعم
للقاء ِّ
الوكيل.

= قال :حسبي اهلل ونعم الوكيل ،وإنام ُيقال« :حسبي اهلل ونعم الوكيل» إذا ُبولِغ يف االحتياط،
معذورا فليقل حينئذ« :حسبي اهلل ونعم الوكيل».
ومع ذلك مل يتيرس حصول مبتغاه ،فهنا يكون
ً
قال « :Hاملؤمن َك ِّي ٌس َفطِن» ،وتعوذ  Hمن «العجز والكسل».
( )1رواه اإلمام أمحد ( ،)23983وأبو داود ( ،)3627والنسائي يف «الكربى» ( ،)10462ويف «عمل
اليوم والليلة» ( ،)626والطرباين يف «الكبري» ( ،)97/18والبيهقي يف «السنن» (،)181/10
واحلديث ض َّعفه حمققو «املسند» ( ،)409/39واأللباين يف «ضعيف أيب داود» (.)782

124

األوراد السلفية

فأثرت الكلمة أثر َها ،واقتضت ِ
موج َبها ،وهلذا قال تعاىل[ :ﮚ ﮛ
َ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ] [الطالق ،]3 ،2:فجعل التوكل بعد التقوى الذي هو قيا ُم األسباب املأمور
ٍ
فحينئذ إن توكَّل عىل اهلل فهو حس ُبه ،وكام قال يف موضع آخر[ :ﭫ
هبا،

ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ] [املائدة ،]11:فالتوكل واحلسب بدون قيام
األسباب املأمور هبا عجز حمض ،فإن كان َم ُشو ًبا بنو ٍع من التوكل ،فهو توكُّل

عجزا ،وال َ
عجزه توكلاً  ،بل جيعل
جيعل َ
عجز ،فال ينبغي للعبد أن جيعل تو ُّك َل ُه ً

يتم املقصو ُد إال هبا ك ِّلها.
تو ُّك َله من مجلة األسباب املأمور هبا التي ال ُّ

َ
التوكل وحده
ومن هاهنا غلط طائفتان من الناس ،إحداهما :زعمت أن
مستقل ٍ
ّ
األسباب التي اقتضتها حكم ُة
كاف يف حصول املراد ،فع َّطلت له
سبب
َ
اهلل املوصلة إىل مس ِّبباهتا ،فوقعوا يف نوع تفريط وعجز بحسب ما ع َّطلوا من
ف توكلهم من حيث ظنوا قوتَه بانفراده عن األسباب ،فجمعوا
وض ُع َ
األسبابَ ،
عف
مها واحدً ا ،وهذا وإن كان فيه قوة من هذا الوجه ،ففيه َض ٌ
اهلم ُك َّله وصيرَّ وه ًّ
َّ
ُ
التفريط يف السبب
جانب التوكل بإفراده ،أضعفه
من جهة أخرى ،فكلام قوي
ُ

َ
الذي هو ُّ
التوكل حم ُّله األسباب ،وكام ُله بالتوكل عىل اهلل فيها،
حمل التوكل ،فإن
وهذا كتوكل احلر ِ
اث الذي شق األرض ،وألقى فيها البِذر ،فتوكل عىل اهلل يف
َّ
زرعه وإنباتِه ،فهذا قد أعطى التوكُّل حقه ،ومل يض ُعف توكُّله بتعطيل األرض
ِ
السيرْ ِ  ،وتوكُّل
ورا ،وكذلك توكُّل املسافر يف قطع املسافة مع جدِّ ه يف َّ
وختليتها ُب ً
األكياس يف النجاة من عذاب اهلل والفوز بثوابه مع اجتهادهم يف طاعته ،فهذا
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حسب من قام به .وأما ُ
توكل
أثره ،ويكون اهلل
َ
هو التوكُّل الذي يرتت ُ
َّب عليه ُ
ب صاحبِه ،فإن اهلل
العجز والتفريط ،فال
أثره ،وليس اهلل َح ْس َ
ُ
يرتتب عليه ُ

ب املتوكِّل عليه إذا اتَّقاه ،وتقواه ُ
فعل األسباب املأمور هبا،
حس َ
إنام يكون ْ
ال إضاعتُها.

َ
ارتباط املس َّببات هبا
والطائفة الثانية :التي قامت باألسباب ،ورأت

وقدرا ،وأعرضت عن جانب التوكل ،وهذه الطائف ُة وإن نالت بام فعلته
رش ًعا
ً
من األسباب ما نالته ،فليس هلا قو ُة أصحاب التوكل ،وال ُ
عون اهلل هلم وكفايتُه
إياهم ودفا ُعه عنهم ،بل هي خمذول ٌة عاجزة بحسب ما فاهتا من التوكّل.

فالقو ُة ُّ
رسه أن
القوة يف التوكل عىل اهلل كام قال ُ
كل َّ
بعض السلفَ ( :من َّ

يكون أقوى الناس فليتوكل عىل اهلل) ،فالقو ُة مضمونة للمتوكِّل ،والكفاية

ص من التقوى
ص عليه من ذلك بقدر ما َينْ ُق ُ
ب والدفع عنه ،وإنام َينْ ُق ُ
حل ْس ُ
وا َ

خمرجا من ِّ
كل ما ضاق عىل
والتوكل ،وإال فمع حتققه هبام البد أن جيعل اهلل له ً
ُ
الناس،
ويكون اهللُ حس َبه وكافِ َيه .واملقصو ُد أن النبي  Hأرشد العبدَ
إىل ما فيه غاي ُة كاملهُ ،
حيرص عىل ما ينف ُعهُ ،
ويبذ َل فيه جهده،
ونيل مطلوبه ،أن
َ
ٍ
ُ
وقول (حسبي اهلل ونعم الوكيل) بخالف من عجز
التحسب
وحينئذ ينف ُعه
ُّ
وفرط حتى فاتته مصلحته ،ثم قال( :حسبي اهلل ونعم الوكيل) فإن اهلل يلومه،
َّ
ب من اتَّقاه ،وتوكَّل عليه» اهـ(((.
وال يكون يف هذا احلال َح ْس َبه ،فإنام هو َح ْس ُ

(« )1زاد املعاد» (.)364-362/2
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نفسك
فرطت في «االستيثاق» فال
إذا
َ
َ
تلوم َّن إال َ
كثري من الناس من عدم وفاء أكثر الناس باحلقوق الواجبة
قد يشتكي ٌ

عليهم وبخاصة الديون املالية ،فيقع التجاحد واإلنكار ،و ُي َس ِّوغون تقصريهم

بقوهلم« :إنا كنا نحسبهم أمناء» ،والواقع أهنم هم املقصرِّ ون من وجهني:

األول :تقصريه�م يف التث ُّب�ت م�ن رس�وخ صف�ة األمان�ة فيه�م ،ألن

أمير املؤمنين عمر  Iحس�م هذه القضية حين قال« :ما خ�ان أمني قط،

ولكن اؤمتن غري أمني فخان».

ال��وج��ه ال�ث��ان��ي :أن رشيعة الرمحة كام َح َّر َض ْت عىل إقراض الناس
جيا لكرباهتم؛ رشعت من اإلج��راءات ما يضمن حق الدائنني من
تفر ً
وسائل «االستيثاق» ليتمكنوا من استيفاء حقهم يف حالة النسيان أو اخليانة

واجلحود.

َ
أطول آية يف القرآن الكريم.
 وأنزل اهلل تعاىل يف ذلكقال العالمة الشنقيطي :V

«وقال بعض أهل العلم :أرجى آية يف كتاب اهلل  Dآية الدَّ ْي ِن ،وهي

أطول آية يف القرآن العظيم ،وقد أوضح اهلل

F

فيها الطرق الكفيلة

حقريا ،كام يدل عليه قوله تعاىل فيها:
بصيانة الدَّ ين من الضياع ولو كان الدَّ ين
ً
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[ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ] اآلية .قالوا :هذا من
املحافظة يف آية الدَّ ين عىل صيانة مال املسلم ،وعدم ضياعه ولو قليلاً يدل عىل
العناية التامة بمصالح املسلم .وذلك يدل عىل أن اللطيف اخلبري ال يضيعه يوم
القيامة عند اشتداد اهلول ،وشدة حاجته إىل ربه»(((.

من وسائل االستيثاق في الشريعة احلنيفية:

األوىل :الرهن ،وهو أعلى مراتب االستيثاق :وهو املال الذي يجُ عل
وثيقة بالدين ،ل ُيست َْو َفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه.
قال تعاىل[ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ] اآلية

[البقرة.]283:

وعن أم املؤمنني عائشة « Jأن رسول اهلل  Hاشرتى من
هيودي طعا ًما بنسيئة ،ورهنه ِد ْر َعه»(((.
الثانية :الكفالة أو الضمان:

وهو ضم ذمة الضامن إىل ذمة املضمون عنه يف التزام احلق ،فيثبت يف

ذمتهام مجي ًعا ،ولصاحب احلق مطالبة من شاء منهام.

الثالثة :الشهادة :وهي ليست الستيفاء احلق منها ،ألن الشاهد إلثبات

احلق فقط ،أما الكفيل فهو ضامن يمكن االستيفاء منه.
(« )1أضواء البيان» ( )183/6ط .دار عامل الفوائد.
( )2رواه البخاري (.)2513( ،)2096
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فم�ن قصرَّ يف التفتيش عن أمانة املقرتض قبل إقراضه ،أو قصرَّ يف األخذ

بوسائل االستيثاق ،فال يلومن إال نفسه ،وليتدبر ما رواه أبو موسى األشعري
 Iقال :قال رسول اهلل « :Hثالثة يدعون اهلل  Dفال ُيستجاب
هل ��م :رج ��ل كانت حتت ��ه امرأ ٌة س ��يئ ُة ُ
اخل ُل � ِ�ق فل ��م ُي َط ِّل ْقها((( ،ورج ��ل كان له

على رجل مال فلم ُي ْش � ِ�هد عليه((( ،ورج ٌل آتى س ��فيهًا((( ماله؛ وقال اهلل تعاىل:

[ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ] [النساء.(((»]5:

وقد طرح السلف الصالح االستحياء يف مواطن إثبات احلقوق،

واستحسنوا ذلك:

ُ
الشافعي باملدينة ،وأهداه مالك مالاً عظيماً ،
تلميذه
ملا لقي اإلما َم مالكًا
ُّ

قال الشافعي« :إنك موروث ،وأنا موروث ،فال يثبت مجيع ما وعدتني إال
ليجري ُملكي عليه ،فإن حرضين أجيل كان لورثتي دونك ،وإن
حتت َختمي
َ

()1
()2
()3
()4

نفسه بمعارشهتا ،وهو يف َس َع ٍة من فراقها،
فإذا دعا عليها ال يستجيب اهلل له ،ألنه
ُ
املعذب َ
وال ُيفهم من هذا ند ُبه إىل تطليقها ،وإنام هو حث عىل عدم أذيتها بالدعاء عليها ،ببيان أن
ال يستجاب دعاؤه عليها.
املفرط املقرص بعدم امتثال قوله تعاىل[ :ﮉ
يعني :فأنكره ،فإذا دعا ال يستجاب له؛ ألنه ِّ
ﮊ ﮋ ﮌ] [البقرة ،]282:وهذا جزء من آية الدَّ ْين وهي أطول آية يف القرآن الكريم،
وقد نزلت تبني الضامنات الكفيلة بحفظ مال املسلم ،رعاية ملصلحته.
ٍ
بسفه« ،ماله» أي :شي ًئا من ماله مع علمه باحلجر عليه ،فإذا دعا عليه
حمجورا عليه
أي:
ً
ال يستجاب له؛ ألنه املضيع ملاله فال عذر له .انظر« :فيض القدير» (.)336/3
رواه احلاك�م يف «املس�تدرك» ( ،)302/2وق�ال« :صحي�ح على رشط الش�يخني ،ومل خيرجاه»،
ووافقه الذهبي ،وانظر« :السلسلة الصحيحة» رقم (.)1805
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«أبيت إال
حرضك أجلك كان يل دون ورثتك» ،فتبسم يف وجهي ،وقال:
َ
ومجيع ما
العلم» ،فقلت« :ال ُيستعمل أحس ُن منه» ،قال الشافعي« :فام بِ ُّت إال
ُ

وعدين به حتت خاتمَ ي»(((.

(« )1رحلة اإلمام الشافعي» (ص.)27 ،26
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صيغ احلسبلة
[ 1ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ] [آل عمران.]173:
[ 2ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ] [الزمر.]38:
[ 3ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ] [التوبة.]129:

[ 4ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ] [الرعد.]30:
[ 5ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ] [هود.]88:
[ 6ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ] [املمتحنة.]8:
 7حسبي اهلل ونعم الوكيل.
ويقرب من هذه الصيغ:
[ 8ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ] [غافر.]44:
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النوع الثاني عشر

ورد الدعاء للوالدين

(((

[ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ]

[اإلرساء]24:

خيصهام الولد بورد «شخيص» ُي َم ِّح ُض فيه الدعا َء
من الرب بالوالدين أن َّ
هلام ،ويكرره بالعدد الذي يناسبه(((.
وأفضل صيغة للدعاء للوالدين ما جاء يف كالم ِ
امللك  Dالذي هو

َم ِل ُك الكالم؛ كأن يقول:

[ 1ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ] [إبراهيم.]41:

[ 2ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ] [اإلرساء.]24:

( )1انظر« :ورد الدعاء للوالدين يف حياهتام وبعد موهتام» يف «طاقة ورد يف فقه الورد» للمؤلف
(ص.)151-146
أثر عن بعض السلف :أنه ( َمن قال كل يوم سبعني مرةَ :ر ِّب
( )2قال اإلمام ابن القيم « :Vجاء ٌ
ولوالدي ،وللمسلمني واملسلامت ،واملؤمنني واملؤمنات؛ حصل له من األجر بعدَ د ِّ
كل
اغفر يل
َّ
مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة).
وال تستبعد هذا؛ فإنه إذا استغفر إلخوانه؛ فقد أحسن إليهم ،واهلل ال يضيع أجر املحسنني» اهـ.
من «الروح» ( ،)397/2وقال املحقق« :مل أجد هذا األثر ،لكن املصنف ذكر يف (مفتاح دار
السعادة) أن بعض السلف كان يستحب لكل أحد أن يداوم عىل هذا الدعاء كل يوم سبعني مرة،
فيجعل له منه ور ًدا ال يخُ ِ ُّل به» ( ،)298/1والتخصيص بالسبعني حيتاج إىل دليل.
وقد أخرج الطرباين بإسناد جيد عن عبادة بن الصامت مرفو ًعا« :من استغفر للمؤمنني واملؤمنات؛
كتب اهلل له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة» ،قاله اهليثمي يف «جممع الزوائد» (.)352/10
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قتبس من «األدعية املطلقة» ما يصلح أن ُي َعمم ،و ُيد َعى به
ويمكن أن َي َ

للوالدين ،وكذا ما يصلح من أدعية صالة اجلنازة((( مما ال يخُتص بموقف

الصالة نفسها إذا دعا للوالد بعد موته.

( )1انظر« :خمترص النصيحة» (ص.)125-123
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النوع الثالث عشر

أدعية القرآن الكرمي والسنة الصحيحة (األدعية املطلقة)

[ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ]

[غافر]60:

تفضلاً  ،ووعدهم اإلجاب َة ِمنَّ ًة و َت َط ُّولاً ،
احلمد هلل الذي تع َّبد خل َقه بالدعاء ُّ
ِ
اآلخرة واألُوىل ،ومقا ًما لبث
وجعله وسيل ًة الستدرار ما يف خزائنه من خريي

احلزن والشكوى ،وذريع ًة لكشف الضرُّ ِّ والبلوى ،وصىل اهلل وسلم وبارك
ٍ
وكرمه ورفعه عىل َمن
عىل عبده ورسوله حممد الذي اختاره واجتباه ،وع َّظمه َّ
سواه ،وعىل آله وصحبه وسائر من اتَّبع ُهداه.
أما بعد:

املوحدين ،ونجوى املحبني ،وقرة
فإن الدعاء سالح املؤمنني ،ووسيلة
ِّ

وجنَّ ُة
عني املشتاقني ،وذريع ُة السائلني ،وملجأ املظلومني ،وكهف اخلائفنيُ ،
املستضعفني ،وقد قال الصادق املصدوق « :Gإنه مل يكن نيب

قبلي إال كان ًّ
خري ما يعلمه هلم ،وينذرهم شر ما
حقا عليه أن يدل أمته على ِ

يعلمه هلم» احلديث(((.

( )1رواه مسلم رقم ( ،)1844والنسائي ( ،)4191وابن ماجه ( ،)3956واإلمام أمحد (،)6503
ثت بجوامع الكلم» رواه البخاري ( ،)9277( ،)7013ومسلم (.)523
وقال ُ « :Hب ِع ُ
ِ
عليك بجوامع الدعاء» احلديث يف «صحيح
وقال  Hألم املؤمنني « :Jيا عائشة،
أيب داود» رقم ( ،)1315و«مسند أمحد» ( ،)189 ،148/6و«صحيح ابن حبان» (= .)867
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ُ
تركت شي ًئا مما أمركم اهلل به إال وقد أمر ُتكم به،
وقال « :Hما

ُ
تركت شي ًئا مما نهاكم اهلل عنه إال وقد نهيتكم عنه»(((.
وال
ٍ
وأنص ِح ِه لألمة ،وثبت
وقد أ َّدى  Hهذه األمانة عىل أكمل وجه َ
يف سنته الرشيفة مجل من جوامع الدعاء((( بنوعيه :دعاء الثناء عىل اهلل ،D

ودعاء املسألة.

وقد حاولت هنا أن أمجع «أوراد الدعاء املطلق» وهي األدعية غري املقيدة

بوظيفة وال وقت وال حال وال مكان يدعو هبا املسلم عمو ًما ،ويف أوقات
خصوصا ،وحتريت أدعية القرآن الكريم
وأحوال مظنة اإلجابة
ً

(((

والسنة

الرشيفة((( ،وذلك ألن صيغ الدعاء يف الوحيني الرشيفني جاءت فصيحة
=

()1
()2
()3
()4

ِ
«عليك بالكوامل»،
ويف «املسند» ( ،)146 ،134/6و«املستدرك» للحاكم (:)522 ،521/1
ِ
ِ
وفواحته» كام نقله عنه ابن رجب يف
منعك أن تأخذي بجوامع الكلم
وعند أيب بكر األثرم« :ما
«جامع العلوم واحلكم» ( ،)534/2ويف «املسند» ( )437 ،408/1عن ابن مسعود  Iقال:
جوامع اخلري وفواحته وخوامته».
فواتح اخلري وجوام َعه ،أو:
«إن رسول اهلل ُ Hع ِّلم
َ
َ
املوجز القليل اللفظ ،الكثري املعاين ،كونه أفصح من
واحلاصل أنه  Hكان يتكلم بالكالم َ
نطق بالضاد ،وأعرف الناس بربه  ،Dوأنصحهم ألمته.
أخرجه الشافعي يف «الرسالة» ( ،)289والبغوي يف «رشح السنة» ( ،)4110والبيهقي يف «سننه»
( ،)76/7وصححه الشيخ أمحد شاكر.
وآداب
وهي التي جتمع األغراض الصاحلة ،واملقاصد الصحيحة ،أو جتمع الثناء عىل اهلل تعاىل
َ
املسألة ،انظر« :لسان العرب» ( ،)54/8و«النهاية» البن األثري (.)295/1
وبعض هذه الدعوات مقتبس من نصوص اآليات القرآنية وليست هي نصوص اآليات الكريمة
نفسها ،كام يف رقم (.)18
أضفت إليها ذلك النوع من األدعية املوظفة التي تصلح صيغتها العامة للدعاء هبا مطل ًقا
وقد
ُ
خاص بحال معينة مثل= :
سواء يف ذلك باب الثناء وباب السؤال ،ومل أذكر من األدعية ما هو
ٌّ
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اللغة ،متقاربة األلفاظ ،متجانسة املعاين ،سهلة النطق عىل كل لسان ،يسرية
احلفظ عىل كل جنان ،فعىل الداعي أن يتقيد هبا ،ويواظب عليها ،ويقدمها عىل

ما سواها ،وإذا ما طلع الصباح؛ فأطفئ القنديل ،واستغن عن املصباح ،و«إذا

جاء هنر اهلل بطل هنر معقل»(((.

قال العالمة بكر أبو زيد �:

«فعىل الداعي أن يتأسى بالنبي  Hيف الدعاء مطل ًقا ،بالوارد ،أو

من جنس الوارد مما ال يأباه الرشع ،لكن ما ورد بنص الرشع خري من اختيار
العبد»(((.

اجتهدت يف ترتيبها وتنسيقها ،ووزعتها عىل أحد عرش ور ًدا حتى
وقد
ُ

يمكن تقسيمها حسب ظروف كل داعٍ ،فيأيت ببعضها يف وقت ،وببعضها يف

غري هاجر لبعضها.
وقت آخر بحيث يكون مواظ ًبا عىل جمموعها َ

مت بني يدي ذلك فصولاً يف فضيلة الدعاء ،ورشوطه ،وآدابه،
وقدَّ ُ

وأوقات إجابته ،و َمن ُيستجاب دعاؤهم(((.

وأضفت إليها مثلها من األدعية املوقوفة
= [ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ] [طه،]30 ،29:
ُ
من ٍ
نفر من الصحابة ريض اهلل عنهم أمجعني.
( )1مثل ُيرضب لتحقري يشء إذا جاء ما هو أعظم منه وأكثر نف ًعا ،يريدون بنهر اهلل :البحر واملطر
والسيل فإهنا تغلب سائر املياه وتطم عليها ،وهنر معقل :منسوب إىل معقل بن يسار املزين I
بالبرصة.
(« )2تصحيح الدعاء» (ص.)41
( )3وحذفت أغلب أدلة ذلك طل ًبا لالختصار ،وتوطئة لرشحها وخترجيها وبسطها يف كتايب «فقه
وآداب الذكر والدعاء» إن شاء اهلل تعاىل.
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املرجو اإلجابة أن جيعل سعيي يف
واهلل  Fوحده هو املسؤول
ُّ
مشكورا ،وأن يتقبله ب َقبول حسن ،وأن خيتم يل ولسائر املسلمني بخامتة
هذا
ً

السعادة ،وجيعل آخر كالمنا يف الدنيا الشهادة.

واحلمد هلل رب العاملني
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الدعاء قسمان
ينقسم الدعاء باعتبار معناه إىل قسمني:
األول :دعاء طلب وسؤال:
َ
وفيه يطلب الداعي
حتصيل ما ينفعه ،أو يطلب َد ْف َع الضرُّ ِّ عنه أو رف َعه.
الثاني :دعاء ثناء وعبادة:

وفيه يذكر الداعي أسام َء اهلل تعاىل وصفاتِه ،و ُيثني عليه هبا ،و ُينزهه،

و ُي َقدِّ سه.

وبام أن الدعاء هو الرغبة والقصد والتوجه إىل املد ُع ِّو ،فإن هذا القصد

والتوجه إىل املدعو يكون تارة لذاته (وهو دعاء الثناء والعبادة والذكر) ،وتارة

يكون ملسألته فيدعوه ٍ
ألمر يطلبه منه.

ُ
القرآن
وقد اشتملت الفاحتة عىل دعاء الثناء ،ودعاء املسألة ،واختُتم

الكريم باملعوذتني ،وفيهام دعاء املسألة متضمنًا دعاء الثناء.

والثناء دعاء حقيق ًة ألنه يتضمن الطلب ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

« :Vإن كل واحد من الدعاء والذكر يتضمن اآلخر ،ويدخل فيه»(((.
(« )1جمموع الفتاوى» ( ،)19/15وانظر« :بدائع الفوائد» (.)10/3
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ِ
مصنفات األئمة تارة باسم (األذكار) وهي تتضمن أدعية
وهلذا رأينا

السؤال والطلب ،وأخرى باسم (األدعية) وهي تتضمن دعاء الثناء والعبادة،

وثالثة تسمى (األذكار واألدعية).

وم��ن إط�لاق ال��دع��اء على ذك��ر الثناء على اهلل بأمسائه وصفاته
وتنزيهه:

 -قول اهلل تعاىل[ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ]

[يونس.]10:

 -حديث ابن عباس  Lقال :كان النبي  Hيدعو عند الكرب

ورب
السموات
رب
واألرضُّ ،
يقول« :ال إله إال اهلل العظي ُم احللي ُم ،ال إله إال اهلل ُّ
ِ
ِ

العرش العظيم»(((.
ِ

 -وحديث سعد بن أيب وقاص  Iقال رسول اهلل « :Hدعوة

ذي النون إذ دع��ا وه��و يف بطن احل��وت :ال إل��ه إال أن��ت سبحانك إن��ي كنت من

الظاملني ،فإنه مل يدع بها رجل مسلم يف شيء َق ُّط إال استجاب اهلل تعاىل له»(((.

 -وحديث جابر بن عبد اهلل  ،Lقال رسول اهلل « :Hأفضل

الذكر ال إله إال اهلل ،وأفضل الدعاء احلمد هلل»(((.

( )1أخرجه البخاري ( ،)6346 ،6345ومسلم (.)2730
( )2أخرجه الرتمذي ( ،)3505واإلمام أمحد ( ،)170/1واحلاكم ( ،)505/1وصححه وأقره
الذهبي ،وحسنه احلافظ ابن حجر كام يف «الفتوحات الربانية» ( ،)11/4وصححه األلباين يف
«ختريج الكلم الطيب» رقم (.)122
( )3تقدم خترجيه (ص.)21
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ُ
يوم عرف َة ،وأفضل ما
 -وقال رسول اهلل « :Hأفضل الدعا ِء دعا ُء ِ

َ
ُ
احلديث(((.
قلت أنا والنبيون ِمن قبلي :ال إله إال اهلل وحده ال شريك له»

 وقد سئل سفيان الثوري  Vعن دعاء يوم عرفة ،فقال :إنام هو ذكر،علمت َ
قول اهللِ  Dحيث يقول« :إذا َش َغ َل
وليس فيه دعاء ،ثم قال :أما
َ

َ
أفضل ما أعطي السائلني»(((.
عيل عن مسألتي أعطيتُه
عبدي ثناؤه َّ

قول أمي َة ِ
علمت َ
الصلت حني أتى
قال :هذا تفسريه ،ثم قال :أما
َ
بن أيب َّ

ابن جدعان ،يطلب نائ َله وفض َله:

�ب ح��اج�تي أم ق��د كفاني
أأط �ل� ُ

يوما
إذا أث� �ن ��ى ع �ل �ي��ك امل� � ��ر ُء ً

ح� �ي ��اؤك إن ش �ي �م � َت��ك احل��ي��ا ُء

ك �ف��اه ِم��ن َت � َع� ُّ�ر ِض � ِه الثنا ُء

(((

قال سفيان  :Vهذا خملوق حني ينسب إىل أن يكتفى بالثناء عليه دون

مسألته ،فكيف باخلالق F؟((( .فعىل هذا القول إن الذكر ليس طل ًبا ولكنه

َت َع ُّر ٌض للنَّوال والعطاء.
()1
()2
()3
()4

أخرجه مالك يف «املوطأ» ( )246مرسلاً  ،ووصله ابن عدي يف «الكامل» ( ،)1600/4وقال
األلباين بعد أن ذكر له شواهد« :إن احلديث ثابت بمجموع هذه الشواهد» كام يف «الصحيحة»
( ،)1503وقال يف «صحيح اجلامع» رقم (« :)1113حسن».
ُروي هذا احلديث عن مخسة من الصحابة  ،Mوضعفه األلباين يف «السلسلة الضعيفة» رقم
(.)4989
«ديوان أمية بن أيب الصلت» (ص ،)334 ،333و«التمهيد» البن عبد الرب (.)44/6
«التمهيد» (« ،)45-43/6شأن الدعاء» للخطايب (ص ،)207 ،206وقد قال القرطبي يف
«املفهم» بعد أن نقل كالم سفيان« :وهذا كالم حسن تتميمه أن ذلك لنكتتني إحدامها كرم املثنَى
عليه فإنه اكتفى بالثناء عن السؤال لسهولة البذل عليه وللمبالغة يف كرم اخللق ،وثانيتهام أن املثني =
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في فضيلة الدعاء
قال تعاىل[ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ] [غافر.]60:

وقال [ :Dﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ] [البقرة.]186:

 -وعن النعامن بن بشري  ،Lقال رسول اهلل « :Hالدعاء هو

العبادة» ،ثم قرأ[ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ] اآلية.

 -وع�ن اب�ن عب�اس ،وأيب هري�رة ،والنعمان ب�ن بشير  ،Mق�ال

رسول اهلل « :Hأفضل العبادة الدعاء».

 -وعن أيب هريرة  ،Iقال رسول اهلل « :Hليس شي ٌء أكر َم

على اهلل تعاىل من الدعاء».

 -وعن ابن عمر  ،Lقال رسول اهلل « :Hإن الدعاء ينفع

ينزل ،فعليكم عبا َد اهلل بالدعاء».
مما نزل ،ومما مل ِ

 -وعن سلامن الفاريس  ،Iقال رسول اهلل « :Hإن ربكم

َح ِي ٌّي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردَّهما ِص ْف ًرا خائبتني».

= ملا آثر الثناء الذي هو حق املثنى عليه عىل حق نفسه الذي هو حاجته ب ِ
ود َر إىل قضاء حاجته من
ُ
غري إحواج إىل من له السؤال جمازاة له عىل ذلك اإليثار ،واهلل أعلم» اهـ.
متعرضا ،وال شك
مفوض وليس
ً
والفرق بني النكتتني أنه عىل األول متعرض للسؤال ،وعىل الثاين ِّ
أن الثاين حال أكمل ،ويف القيام بام جيب للربوبية أمجل كام قال من قال:
وك � �ل� � ُ�ت إىل احمل � �ب� ��وب أم� � ��ري كله

ف� ��إن ش� ��اء أح��ي��ان��ي وإن ش� ��اء أتلفا

انتهى نقلاً عن «الفتوحات الربانية» البن عالن (.)3/4
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 وعنه  ،Iقال رسول اهلل « :Hال َي ُر ُّد القضا َء إلاَّ الدُّعا ُء،الب».
وال َي ِزي ُد يف ال ُع ُم ِر إلاَّ رِ ُّ
 -وعن أيب هريرة  ،Iقال رسول اهلل « :Hإنه من مل يسأل

يغضب عليه»(((.
اهللَ تعاىل
ْ

ِ
لتحصيل َأع َظ ِم َخ ِ
ِ
ومع َّ
واآلخرة وبركاتهِام،
ريات الدُّ نيا
أن الدُّ عا َء وسيل ٌة
ف جهدً ا ،وال ت ِ
ِ
ُلح ُق بالدَّ اعي مش َّق ًة؛ ولذلك كان
فإنَّه عباد ٌة سهل ٌة يسري ٌة ال تُك ِّل ُ ُ
جز ،و َمن َع َجز عنه -مع سهولته -فهو عن ِ
التَّواين فيه أشدَّ ال َع ِ
عج ُز.
غريه َأ َ
الناس َمن
 عن أيب هريرة  :Iقال رسول اهلل « :Hأعج ُزِ

ُ
بل بالسالم(((».
وأخبل
عجز عن الدعا ِء(((،
الناس من خَ ِ
ِ

( )1وذلك ألنه إما قانط وإما متكرب ،وكل واحد من األمرين موجب الغضب ،قال تعاىل[ :ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ] أي :عن دعائي ،فهو سبحانه
حيب أن ُي ْس َأل وأن ُي َل َّح عليه ،ومن مل يسأله يبغضه ،واملبغوض مغضوب عليه.
وسواء ُاست ِ
ِ
غضب اهللِ علينا إذا هجرنا دعاءه
ندعو خشي َة
ب فعلينا أن
َ
يب الدعا ُء أم مل ُيست ََج ْ
ُج َ
 ،Dفكيف لو علمنا أنه مرضاة هلل سبحانه ،وجم َلبة للخري ،ومنجاة من الرش؟!
(« )2أعجز الناس» أيِ :من أضعفهم رأ ًيا وأعامهم بصري ًة «من عجز عن الدعاء» أي :الطلب من
اهلل تعاىل ال سيام عند الشدائد ،لرتكه ما أمره اهلل به ،وتعرضه لغضبه بإمهاله ما ال مشقة عليه فيه،
وفيه قيل:
ال ت� �س���أل���ن ُب � � � َن� � � َّ�ي آد َم ح���اج� � ًة
�ب إن ت���رك�� َ
�ت س ��ؤا َل ��ه
اهللُ ي��غ��ض� ُ

�ب
وس� � � ِ�ل ال�� ��ذي أب� ��وا ُب� ��ه ال تحُ ْ �� َ
�ج�� ُ
َ
ُ
َغضب
و ُب � �َن ��يَُّ آد َم ح�ي�ن ُي � �س� ��أل ي ُ

ويف هذا احلديث ر ٌّد عىل من زعم أن األَ ْوىل عدم الدعاء.
يان ال َّثوري « :Vيا من َأحب ِع ِ
أحس َن ما قال ُس ْف ُ
باده إليه َمن سأ َلهَ ،فأك َث َر سؤا َله ،ويا َمن
َ َ ُّ
ُّ
وما َ
ِ
ِ
رب».
غريك يا ِّ
َأب َغ ُض عباده إليه َمن مل َيسأ ْل ُه ،وليس كذلك ُ
وأشحهم بالبذل« ،من بخل بالسالم» عىل َمن لقيه من =
(« )3وأبخل الناس» أي :أمنعهم للفضل،
ُّ
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ِ
نح ُن -كام أ َم َرنا اهللُ تعاىل -ن ُ
باألسباب؛ لنَب ُل َغ ما نُريدُ  ،ومع ذلك قد
َأخ ُذ
تَق عن ِ
هال إىل َمن ال َي ُ
األسباب ،فيأيت الدُّ عا ُء واالستِغاث ُة واالبتِ ُ
لجأ
بلوغه
ُ
صرُ ُ
ا ُمل ْض َطر إلاَّ إليه ،وال ي ِ
ض ا َملرضوري َن ِسوا ُه؛ قال تعاىل[ :ﯘ ﯙ
كش ُ
َ
ُّ
ف رُ َّ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ] [النمل.]62:

رسول اهللِ
ُ
َّ
سبب ُيب ِّل ُغنا رجا َءنا ،ويحُ ِّق ُق آما َلنا؛ ولذلك قال
إن الدُّ عا َء
ٌ
ثم َقرأ[ :ﭝ ﭞ ﭟ
« :Gالدُّعا ُء ه��و ال ِعباد ُة»َّ .
ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ]

[غافر.]60:

نعم ا ُملعطي هو ا َّلذي يط ُلب ِمن ِع ِ
ِ
ب َّ
باده أن َيدْ عوه،
َ ُ
فالعج ُ
َ
َ
الر َّب ا ُمل َ
أن َّ

و َي ِعدُ هم إذا َد َع ْو ُه ْ
ستجيب هلم.
أن َي
َ
قال َّ
اعر:
الش ُ

لو لمَ ْ ُت� ِ�ر ْد َن ْي َل ما أَ ْر ُج��و وأَط ُل ُب ُه

ك َّف ْي َك ما َع َّل ْم َتين َّ
ِمن ُجو ِد َ
الط َل َبا

ٍ
حق ِ
ِ
ْ
البرش
خالق
حق
واحد ِم َن البرش ،فكيف يف ِّ
فإن كان هذا قد قيل يف ِّ

D؟!

= املؤمنني ممن يعرفهم وممن ال يعرفهم ،فإنه خفيف املؤنة عظيم املثوبة ،فال هيمله إال من بخل
بالقرباتَ ،
وش َّح باملثوبات ،وهتاون بمراسم الرشيعة ،أطلق عليه اسم البخل لكونه َمن ََع ما أمر
معذورا يف اجلملة ،ألنه حمبوب
الشارع من بذل السالم ،وجعله أبخل لكون من بخل باملال
به
ُ
ً
للنفوس ،عديل للروح بحسب الطبع والغريزة ،ففي بذله قهر للنفس؛ وأما السالم فليس فيه ُ
بذل
ٍ
مال ،فمخالف األمر يف بذله ملن لقيه قد بخل بمجرد النطق فهو أبخل من كل بخيل.
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لف« :متى َأط َل َق اهللُ لسانَك بالدُّ ِ
بعض الس ِ
عاء وال َّط ِ
لب؛ فاع َل ْم
قال ُ
َّ
ِ
ِ
أن يعطيك؛ وذلك ِ
لص ِ
بإجابة َمن دعا ُه ،أمل َي ُق ِل اهللُ تعاىل:
الوعد
دق
أنَّه يريدُ ْ ُ َ

[ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ] [البقرة]186:؟».
ِ
ِ
ِ
ستجيب
رجى له رجا ًء بلي ًغا أن َي
َ
فإذا ُفتح عىل اإلنسان يف الدُّ عاء؛ فإنَّه ُي َ
اهللُ دعا َءه ،ويحُ ِّق َق له ُس ْؤ َله.
وقال [ :Dﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ] [البقرة.]186:
ِ
ِ
ياق يف ِم ِ
الس َ
ومعلو ٌم َّ
القرآن الكري ِم:
�و ِر
ثل هذا ،يف عا َّمة س� َ
أن ِّ
« َيسألونَك عن كذاُ ،ق ْل كذا»؛ فكان اهللُ سبحانه ُيل ِّق ُن رسو َله
ِ
بلفظُ « :ق ْل» ،كقولِه تعاىل[ :ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
إجابتَها
ﯖ ﯗ] [البقرة ،]189:وقولِه َّ
ثناؤه[ :ﯵ ﯶ ﯷﯸ
جل ُ

H

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ]
أسامؤه[ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ست
[البقرة ،]215:وقولِه تقدَّ ْ
ُ

ٍ
كثرية.
نظائر لذلك
ﮜ] [املائدة ...]4:يف
َ
ِ
ِ
ِ
يوس ْط َ
اإلجابة ،بل قال سبحانه
لفظ « ُق ْل» يف
فلم ِّ
أ َّما يف آية الدُّ عاء ْ
ِ
ِ
العبد ور ِّبه،
مبارشةً[ :ﯭ ﯮ] [البقرة]186:؛ وذلك لنَ ْف ِي الواسطة بينْ
ِ ِ
وأيضا للدَّ ِ
اللة عىل ِع َظ ِم ال ُق ِ
اإلهلي للعباد ،كام قال تعاىل[ :ﭚ ﭛ ﭜ
رب
ً
ِّ

ﭝ ﭞ ﭟ] [ق.]16:

عون أَ َص َّم وال غائ ًبا ،إنمَّ ا َت ْد َ
وقال  Hألصحابِهَّ « :إن ُكم ال َت ْد َ
عون
أحد ُ
راح َل ِته».
كم ِمن ُع ُن ِق ِ
مسي ًعا قري ًبا ،أَق َرب إىل ِ
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وفي الدعاء معان

أحدها :الوجود ،فإن من ليس بموجود ال ُيدعى.
الثانيِ :
الغنى ،فإن الفقري ال ُيدعى.
الثالث :السمع ،فإن األصم ال ُيدعى.

الرابع :الكرم ،فإن البخيل ال ُيدعى.

القايس ال ُيدعى.
اخلامس :الرمحة ،فإن
َ

السادس :القدرة ،فإن العاجز ال ُيدعى.
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E
نفسك وأوالدك
ال َت ْد ُع على ِ
ِ
ِ
العبادات ،بل هو العباد ُة كام قال النبي H؛
أرشف
الدُّ عا ُء ِعباد ٌة ِمن
وبالتَّايل فهو يحَ تاج إىل فِ ٍ
ٌ
آداب ،فعىل
قه؛ والدُّ عا ُء له ِص َي ٌغ ،وله
رشوط ،وله ٌ
ُ
ِ
ِ
اإلنسان إذا د َعا اهللَ  Fأن يحُ ِّص َل هذه الشرُّ َ
اآلداب؛
وط ،و َيتحلىَّ بتلك
ِ
ٍ
خمالفة رشع َّي ٍة؛ ْ
أوالده ،فهذا
كأن َيدْ ُع َو -م َثلاً  -عىل ن ْف ِسه أو عىل
يقع يف
ك ْيلاَ َ
نهي عنه.
َم ٌّ

قال اهللُ تعاىل[ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ] [يونس.]11:
الس ُ
تفسريها:
لف يف
قال َّ
ِ

ٍ
ِ
وأهله يف وقت الغضبِ ،من ِ
إرادة منه
غري
الر ُج ُل َيدْ عو عىل ن ْف ِسه
«هو َّ
لذلكِ ،
فلو استَجاب اهللُ دعا َءه أله َلكه ،وأه َلك َمن دعا عليه ،ولك ْن لرمحتِه
ِ
َ
َل َّما َع ِلم َّ
يب دعا َءه».
احلامل له عىل ذلك ُسك ُْر
أن
الغضب ال يجُ ُ

ِ
َّ
القصد إىل إرادة
ستجيب ُدعا َءهم ع َل ِيهم؛ ألنَّه َيع َل ُم منهم عدَ َم
إن اهللَ ال َي
ُ
ِ
ألوالدهم
ستجيب هلم إذا َد َع ْوا ألن ُف ِسهم أو
ذلك ُ -لط ًفا منه ورمح ًة -كام َي
ُ
وأموالهِ م باخلري وال ِ
كة والنَّامء.
برَ َ
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وقال اهللُ [ :Dﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ]

[اإلرساء.]11:

الشنقيطي  Vيف «أضواء البيان»« :معنَى ِ
قال ِّ
اآلية[ :ﭺ ﭻ
ُّ
ِ
الض َج ِر ِمن أ ْم ٍر ،ف َي َ
ﭼ] ْ
هم
عو عىل ن ْف ِسه أو و َل ِده
باهلالك ِعندَ َّ
كأن َيدْ َ
قول« :ال َّل َّ
ِ
ِ
ِ
ب ْ
ستجاب له.
أن ُي
َ
َأ ْهلكْني»! أوَ « :أهل ْك و َلدي»! ف َيدْ عو بالشرَّ ِّ ُدعا ًء ال يحُ ُّ
ُ
وقو ُله[ :ﭽ ﭾ] أيَ :يدْ عو بالشرَّ ِّ كام يدْ عو باخلري،
فيقول ِعندَ
غري ِ
الضج ِر« :ال َّلهم َأ ِ
يقول يف ِ
هل ْك و َلدي»! كام ُ
هم عافِ ِه»،
وقت َّ
َّ َ
الض َج ِر« :ال َّل َّ
َّ
ونحو ذلك ِم َن الدُّ عاءِ .
َجاب اهللُ دعا َءه بالشرَّ ِّ لهَ َ َل َك.
ولو است َ
َ
و َيدُ ُّل هلذا املعنَى قو ُله تعاىل[ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

هلم اإلجاب َة بالشرَّ ِّ كام
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ] [يونس ،]11:أي :لو َع َّجل ُ
ِ
أج ُل ُهم؛ أي :هل َ َلكوا وماتُوا ،فاالستِ ُ
عجال
يض إليهم َ
ُي ِّ
عج ُل ُ
هلم اإلجاب َة باخلري ل ُق َ
ِ
َّعجيل.
بمعنَى الت

ِ
ِ
ِ
قول النَّضرْ ِ ِ
ُ
و َي ُ
ري:
بن احلارث ال َع ْبدَ ِّ
دخ ُل يف ُدعاء اإلنسان بالشرَّ ِّ
[ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ] [األنفال.»]32:
داء يف الدُّ ِ
إن الدُّ عاء عىل األوالد ِمن صو ِر االعتِ ِ
َّ
عاء ا َّلذي نهَ َى اهللُ  Dعنه
َ
َ
يف قوله[ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ] [األعراف.]55:
ِ
ِ
فأي ٍ
ٍ
خري َي ُ
فضل يؤ ِّم ُل؟!
وأي
نالَّ ،
ب اهللُ فاع َلهَّ ،
وما ال يحُ ُّ
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بعض الس ِ
قال ُ
لف يف معنَى [ﮰ]:
َّ
املؤمنني فيام ال يحَ ِ ُّل ،فيقولون :ال َّل ُه َّم ِ
«ه ُم ا َّلذي َن َيدْ َ
أخز ِهم،
عون عىل
َ
ُ
هم ا ْلعنهم!».
ال َّل َّ

ِ
أن الغال�ب َّ
َّ�ب الدُّ ع�ا َء على أوالدهَ ،ر ْغ َم َّ
اإلنس�ان ْ
أن اهللَ
فعلى
أن َيتجن َ
ِ
ِ
ِ
كالر ُج ِل ا َّلذي قال:
ال َي
ُ
ستجيب له؛ ل َما َيع َل ُم من أنَّه ال َيقصدُ ذلك وال ُيريدُ هَّ ،
ِ
عذره؛ ألنَّه َأ َ ِ
« َّ
ربك»! َّ
هم َ
الفر ِح ،كذلك
أنت عبدي ،وأنا ُّ
الل َّ
خطأ من شدَّ ة َ
ألن اهللَ َأ َ َ

الوالدُ الدَّ اعي َأ َ
ِ
الغضب ،ومع ذلكَّ :
َّبي  Hنهَ َى
خطأ ِمن ش�دَّ ِة
فإن الن َّ
عن هذا الدُّ ِ
ٍ
عاء؛ الحتِ ِ
امل ْ
إجابة ف َيش َقى به الوالدُ وما و َلد.
أن يوافِ َق ساع َة
بن ِ
عن ِ
جابر ِ
ُ
رسول اهللِ « :Hال َت ْد ُعوا
عبد اهللِ  ،Lقال :قال

على أن ُف ِس ُكم ،وال َت ْد ُعوا على أَوال ِد ُ
َم ُكم ،وال َت ْد ُعوا على
كم ،وال َت ْد ُعوا على َخد ِ

ستجيب ل ُكم».
هلل ساع َة َن ْي ٍل ،فيها َعطا ٌء ،ف َي
َ
أموا ِل ُكم؛ ال ُتوا ِفقوا ِم َن ا ِ

اإلحسان إىل أوالده بالدُّ ِ
ِ
ِ
عج َز ِ
اإليامن ْ
عاء هلم؛ َّ
أن
ف
عن
فإن َأض َع َ
و َمن َ

أغضبوه.
َيك َّ
عنهم فال َيدعو ع َل ِيهم ،ولو َ
رش ُه ُ
ُف َّ

قوق ِ
ِ
املبار ِك  ،Vفشكَا إليه ُع َ
ولده،
أتَى ُ
رج ٌل اإلما َم عبدَ اهلل ب َن َ
إن كان قد د َعا ع َل ِيه أم ال؟ فأجاب بأنَّه قد د َعا عليه ،فقال له حين ٍ
فسألهْ :
َئذ:
ْ
«أنت َأ ْف َسدْ َت ُه».
َ

148

األوراد السلفية

خطير:
تنبيه
ٌ
ٌ

ِ
تفسري آيت َْي «يونس» و«اإلرساء» بقا ُء خ َط ِر ْ
ترض َر
قد تبينَّ َ لك ِمن
أن َي َّ
قصدُ حقيق َة الدُّ ِ
ِ
ِ
بدعاء ِ
والده عليه -وهو ال ي ِ
عاء-؛ الحتِ ِ
موافقة
امل
الولدُ
َ
ٍ
ِ
لح ُق بالولد إذا د َعا عليه والدُ ه عن
بمدَ ى اخل َط ِر ا َّلذي َي َ
ساعة إجابة ،فام با ُلك َ
ٍ
ٍ
َّبي  Hأنهَّ ا ُمستجاب ٌة ،يف قولِه :H
قصد وعز ٍم ون َّية ،دعو ًة بينَّ الن ُّ
« ُ
ٌ
املسافر ،ودَعو ُة
املظلوم ،ودَعو ُة
َعو ُة
وات ُمس َت
فيه َّن :د ْ
ثالث د َ
َع ٍ
جابات ،ال َش َّك ِ
ِ
ِ

ولده».
الوالد على ِ
ِ
روى ِعندَ ِ
ماج ْه« :دُعا ُء
جاب»(((.
الوالد ُي ْف ِضي إىل ِ
ِ
ابن َ
و ُي َ
احل ِ
عن الدُّ ِ
ِ
ِ
وللوالد ِ
عاء عليه.
للولد عن العقوق،
زجر
ويف هذا ٌ

( )1رواه ابن ماجه ( ،)3863وضعفه األلباين يف «ضعيف ابن ماجه» (.)843
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أهمية التفقه في أحكام الدعاء وآدابه
قال اخلطايب « :Vباب الدعاء مطية مظِنة للخطر ،وما حتت قدم

الداعي َد ْح ٌض((( ،فليحذر فيه الزلل ،وليسلك منه ُ
اجلدَ د الذي ُيؤ َمن معه

ال َعثار ،وما التوفيق إال باهلل .(((»D

ومن هنا حيسن باملسلم قبل رشوعه يف الدعاء أن يتعلم آدابه ،ويتفقه يف

أحكامه ،فقد يرتتب عىل جهله هبا عاقبة غري حممودة:

 -فعن أنس  Iأن رسول اهلل  Hعاد رجلاً من املسلمني

قد َخ َف َت ((( فصار َ
َ
كنت
مثل ال َف ْرخِ  ،فقال له رسول اهلل « :Hهل

كنت معاقبي
تدعو بشي ٍء أو تسأله إياه؟» ،قال :نعم ،كنت أقول :اللهم ما َ
به يف اآلخرة ،ف َع ِّج ْل ُه يل يف الدنيا ،فقال رسول اهلل « :Hسبحان اهلل!
ال تطيقه- ،أو :ال تستطيعه ،-أفال َ
قلت :اللهم آتنا يف الدنيا حسنة ،ويف اآلخرة

حسنة ،و ِقنا عذاب النار؟» ،قال :فدعا اهلل له ،فشفاه.

الز ْلق الذي تزل فيه األقدام وال تستقر ،ومنه :حجة داحضة ،أي :ال ثبات هلا.
( )1أيَ :م ِز َّلة ،وهو َّ
(« )2شأن الدعاء» (ص.)3
( )3خفت :سكن وسكت.
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موانع إجابة الدعــاء
ثب�ت أن رس�ول اهلل  Hق�ال يف دعائ�ه« :أع ��وذ ب ��ك م ��ن دع ��وة

ال ُيستجاب هلا».

يتحرى رشوط الدعاء فيلزمها ،وآدابه فيتأدب
فينبغي عىل الداعي أن
َّ

هبا ،وموانع إجابته ،فيجتنبها.
ومن هذه املوانع:

 -ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،فقد قال رسول اهلل :H

تأم ُر َّن باملعروف ولتنهون عن املنكر ،أو ليوشكن اهلل أن
«والذي نفسي بيده َل ُ

يبعث عليكم عقا ًبا من عنده ،ثم ل َت ْد ُع َّن ُه فال يستجيب لكم».

فإذا كان من ال يأمر باملعروف وال ينهى عن املنكر ال ُيستجاب دعاؤه،

فكيف بمن هو غارق فيه؟

ومنها :االستعجال يف الدعاء.

ومنها :الدعاء بإثم أو قطيعة رحم.

وملبسا.
ومنها :تعاطي احلرام مأكلاً ومرش ًبا
ً

ومنها :استيالء الغفلة والشهوة وهوى النفوس ،لقوله تعاىل[ :ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ] [الرعد.]11:
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وق�ال « :Hادع ��وا اهللَ وأنت ��م موقن ��ون باإلجابة ،واعلم ��وا أن اهلل

غافل ال ٍه».
قلب ٍ
ال يستجيب دعا ًء ِمن ٍ

ومنها :الدعاء عىل أناس خمصوصني:

فقد قال « :Hثالثة يدعون اهلل  Dفال يستجاب هل��م :رجل

كانت حت َته ام��رأة سيئ ُة ُ
رجل مال
اخل ُل ِق فلم ُي َط ِّل ْقها ،ورجل كان له على ٍ

فلم ُي ْش ِه ْد عليه ،ورجل آتى سفيهًا ماله ،وقال اهلل تعاىل[ :ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ] [النساء.(((»]5:

( )1تقدم رشحه (ص.)133
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الوالية يرسم الطريق إلى إجابة الدعاء
حديث َ

ومن أراد أن تكون دعوته مستجابة فليتدبر قول النبي « :Hإن اهلل

أحب
إلي عبدي بشي ٍء ّ
تعاىل قال :من عادى لي ًّ
وليا فقد آذن ُته باحلرب ،وما َّ
تقرب َّ
أحبه ،فإذا
إلي بالنوافل حتى َّ
إلي مما افرتضت عليه ،وما يزال عبدي يتقرب َّ
َّ

كنت مس َعه الذي يسمع به ،وبصره الذي ُي ْب ِص ُر به ،و َي َد ُه اليت َي ْب ِط ُ
أحبب ُته ُ
ش بها،

ور ْج َله اليت ميشي بها ،وإن سألين أعطيته ،ولئن استعاذني ألعيذنه»(((.
ِ

«والية اهلل والطريق إليها» للدكتور إبراهيم إبراهيم هالل ،وهي دراسة
( )1انظر رشحه يف كتاب َ
حول كتاب «قطر الويل عىل حديث الويل» لإلمام الشوكاين  ،Vوكذا« :جامع العلوم
واحلكم» (.)330/2
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شروط الدعاء
عالما بأنه ال يقدر على حاجته إال اهلل سبحانه ،وأن
 -1أن يكون ً

من عداه يف قبضته ومسخر بتسخريه  ،Dفال يسأل إال اهلل ،وال يستعني إال
َ
َ
استعنت فاست ِع ْن
سألت فاسأل اهلل ،وإذا
باهلل ،قال رسول اهلل « :Hإذا

باهلل».

 -2أن ال يكون املسئول بالدعاء ممتن ًعا عقلاً وال عادة :كإحياء املوتى،

ورؤية اهلل يف الدنيا ،وإنزال مائدة من السامء ،ونحوه مما هو خمتص باألنبياء من
املعجزات ،لكن يسأل اهلل  Fسؤالاً مطل ًقا أن يكشف عنه رضور ًة وقعت
له ،فيجوز أن ينقض اهلل له عادة ،وقد يفعل اهلل به ذلك من غري سؤال جزاء له

عىل توكله وقوة إيامنه.

وال يدعو بأمر قد ُفرغ منه كاآلجال ،أو املرور عىل الرصاط ،أو الورود

عىل جهنم -أعاذنا اهلل منها ،-وال يدعو بام هو مستحيل كاخللود يف الدنيا
وقد علم أن اهلل كتب عىل عباده الفناء ،واستأثر سبحانه بالبقاء ،فهذا كله من

االعتداء املنهي عنه يف الدعاء.

مخرا يرشهبا أو امرأة يفحش هبا ،ملا فيه
 -3أن ال يدعو بإثم؛ كأن يسأل ً

من استباحة احلرام.
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قال « :Hما على األرض مسلم يدعو اهلل تعاىل بدعوة إال آتاه اهلل

إياها ،أو صرف عنه من السوء مث َلها ،ما مل يدع بإثم ،أو قطيعة رحم» احلديث،

مجيع حقوق
فيدخل يف اإلثم كل ما يأثم به من الذنوب ،ويدخل يف الرحم ُ

املسلمني ومظاملهم.

ويدخل يف هذا أن يدعو بالرش عىل َمن ال يستحقه ،أو عىل هبيمة مثلاً ،
اس ِق ِه
كافرا ،أو ْ
أو يطلب وقوع املحرمات يف الوجود ،كقوله« :اللهم أمته ً
مخرا» ...إلخ ،ألن يف ذلك حمب ًة ملعصيته اهلل.
ً
 -4أن ال يكون له فيما سأل غرض فاسد ،كسؤال املال واجلاه والولد

والعافية للتفاخر والتكاثر ،واالستعانة هبا عىل قضاء شهواته.

 -5أن ال يكون الدعاء على وجه االختبار لربه تعاىل أو التجريب ،بل

حمضا ،إذ العبد ليس له أن خيترب ربه .D
يكون سؤالاً ً

 -6أن ال يشغله الدعاء عن فريضة حاضرة ،فيفوهتا ،فيكون عاص ًيا.

 -7أن ال يستعجل ،وال يضجر ِمن تأخر اإلجابة ،كمن له حق عىل غريه،

إذ ليس ألحد عىل اهلل حق ،قال ُ « :Hيستجاب ألحدكم ما مل يعجل،

ُ
دعوت ربي فلم يستجب لي» ،ويف رواية ملسلم :قيل :يا رسول اهلل،
يقول :قد
�وت ،وق��د دع � ُ
ما االستعجال؟ قال« :يقول :ق��د دع � ُ
ستجب لي،
�وت ،فلم أ َر ُي َ

فيستحسر عند ذلكَ ،و َي َد ُع الدعاء».

وأيضا فقد تكون مصلحته يف التأخري ،والدعاء عبادة واستكانة ،فالضجر
ً

واالستعجال ينافيهام.
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 -8أن ُي ْص ِل َح لسا َنه إذا دعا ،وحيرتز عما ُي َع ُّد إس��اء ًة يف املخاطبات،

لوجوب تعظيم اهلل  Dعىل عبده يف كل حال ،وهو يف حال السؤال أوجب،

وكذا ال يدعو بام ال يليق وال ينبغي -وإن كان ح ًّقا-؛ كأن يقول« :يا خالق
احليات والعقارب» ،أو «يا ضار».

 -9أن ال يقتصر على دع��اء غريه من الناس ،مع اجلهل مبعناه ،أو
انرصاف اهلمم عنه إىل لفظه ،إذ الدعاء سؤال ،وهذا غري سائل بل ٍ
حاك لكالم
غريه ،وال بأس إذا كان الدعاء حسنًا من عبد صالح أن خيتاره ويفهمه ويوفيه

حقه من اإلخالص.

 -10أن يدعو بلسان الذلة واالفتقار ،ال بلسان الفصاحة واالنطالق،

و ُيكره يف الدعاء السجع وتكلف صنعة الكالم له.

 -11ومما جيب أن ُيراعى قدر االستطاعة يف األدعية اإلعراب الذي هو

ً
فاحشا.
عامد الكالم ،وبه يستقيم املعنى ،وربام انقلب املعنى باللحن انقال ًبا

 -12أن يدعو اهلل بأمسائه احلسنى؛ كأن يلزم« :يا ذا اجلالل واإلكرام»

فق�د ق�ال « :Hأ ِل ُّظ ��وا بيا ذا اجل�ل�ال واإلك ��رام»((( ،وكذلك األذكار
ِ
�ي ب�ه
ال�واردة يف «االس�م األعظ�م» ال�ذي إذا ُس�ئل اهلل ب�ه أعط�ى ،وإذا ُدع َ
أجاب(((.
( )1ألِ ُّظ�وا :أ َل َّظ بالشيء :إذا الزمه ،يقولِ :
الزموه ،وثابروا عليه ،وأكثروا من التلفظ بـ«يا ذا اجلالل
واإلكرام».
( )2انظرها (ص ،)173 ،172األرقام (.)14 ،13 ،12
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E
آداب الدعــاء
 -1تقديم التوبة أمامه ،ورد املظامل.

 -2اإلخالص هلل تعاىل ،والتأدب واخلشوع ،واملسكنة واخلضوع ،والبكاء.
 -3جتنب احلرام مأكلاً
وملبسا ومرش ًبا ،والتعفف عن الشبهات.
ً
 -4أن يدعو وهو عىل طهارة كاملة ،ويستاك ،ويتطيب.
 -5أن يستقبل القبلة.

حلا قبل دعائه كتالوة القرآن ،أو صدقة ،أو صيام ،أو
 -6أن يقدِّ م عملاً صا ً
صالة ،أو إحسان إىل اليتيم((( ،أو تفريج كربة معرس ،أو قضاء حاجة أخيه
املسلم.

 -7أن يرفع َك َّف ْي ِه َح ْذ َو َمن ِْكبيه عند الدعاء غري ساتر هلام بثوب أو غطاء.

جهرا شديدً ا.
 -8أن يراعي خفض الصوت ،وال جيهر ً
 -9أن يستفتح بحمد اهلل تعاىل ،و ُي ْثنِ َي عليه بام هو أهله ،ثم يثنِّي بالصالة عىل النبي
 ،Gوجيتهد يف إحسان ذلك واإلكثار منه يف أول الدعاء ،وأوسطه
وآخره ،فإهنا اجلناح الذي يصعد به خالص الدعاء إىل َعنان السامء.

( )1ق�ال ِ :H
وامس�ح برأس�ه ،وأطعم ُه من طعام�ك ،فإن ذلك
«أدن اليتي�م من�ك ،وأ ْلطِ ْف ُه،
ْ
لين قلب�ك ،و ُي ِ
�در ُك حاجت�ك» رواه البيهق�ي ،والضي�اء ،واخلرائط�ي يف «م�كارم األخالق»،
ُي ُ
وابن عساكر ،وحسنه األلباين «صحيح اجلامع» رقم (.)248
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عن ابن مسعود  Iقال« :إذا أراد أحدُ كم أن يسأل؛ فليبدأ ِ
بالمدْ َح ِة

ْ
ليسأل بعدُ ؛
والثناء عىل اهلل بام هو أه ُله ،ثم ل ُي َص ِّل عىل النبي  ،Hثم
فإنه أجدر أن ينجح» [السلسلة الصحيحة (.])3204

 -10أن ُيظهر االفتقار والذلة واالنكسار هلل  ،Eويشكو إليه ضعفه،
ِ
وضي َقه وبالءه.
 -11أن خيتم الدعاء باسم من أسامئه سبحانه احلسنى مما يناسب املطلوب
ويقتضيه.

 -12أن يستعمل يف كل مقام الدعاء املأثور فيه ،فهو أفضل من غريه؛ لتنصيص
الشارع عليه ،واألَ ْولىَ أن يقترص عىل املأثور ،فام كل أحد حيسن الدعاء،
ف ُي َخاف عليه االعتداء.

يتحجر رمحة اهلل الواسعة يف دعائه؛ حلديث األعرايب الذي قال:
 -13أن ال
َّ
«اللهم ارمحني وحممدً ا ،وال ترحم معنا أحدً ا» ،فقال « :Hلقد

حتج َ
رت واس ًعا».
َّ

 -14أن يتحرى جوامع األدعية ،و َيدَ َع ما سوى ذلك.

 -15ترشيك اإلخوان من املؤمنني يف الدعاء ،ال سيام إذا كان الداعي إما ًما أو
مع مجاعةَّ ،
ودل عىل التعميم يف الدعاء قوله تعاىل[ :ﰐ ﰑ

ﰒ ﰓ] [حممد.]19:

َ
سؤال ُم ْس َت ْعظِ ٍم هلا يف ذات اهلل
 -16وإذا َع ُظ َمت حاجته ،مل يسأهلا اهللَ تعاىل
 ،Dبل يسأله الصغرية والكبرية سؤالاً واحدً ا ،وينبغي أن يرى ِمنَّ َة اهلل
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عليه يف إجابته إىل صغري احلوائج وكبريها ،قال اهلل [ :Dﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ] [النساء.]32:

 وعن أنس  ،Iقال رسول اهلل « :Hليسأل أحدُكم َر َّبهحاجا ِته َّ
كلها ،حتى يسأل ِش ْس َع نع ِله إذا انقطع».

هلل َّ
كل شيء حتى الشس َع ،فإن اهلل  Dإن مل
 -وقال « :Hسلوا ا َ

ُي َي ِّس ْر ُه مل يتيسر».

 -وقال « :Hإذا متنى أحدكم ،ف ْل ُي ْك ِثر ،فإمنا يسأل ربه».

 -وعن العرباض  Iقال رسول اهلل « :Hإذا سألتم اهلل تعاىل

فاسألوه الفردوس ،فإنه ِس ُّر((( اجلنة».

 وعن أيب هريرة  Iقال رسول اهلل « :Hإذا سألتم اهللالفردوس ،فإنه أوسط اجلنة ،وأعلى اجلنة ،وفو َقه ُ
عرش الرمحن،
فاسألوه
َ

ومنه َت َف َّج ُر أنها ُر اجلنة».

 -17أن يدعو بعزم وجد ورغبة واجتهاد ،وليع ِّظم الرغبة((( ،وجيزم بالطلب
دون تعليقه باملشيئة ،و ُي َصدِّ َق رجاءه ،ويوقن باإلجابة ،وال يمنعه من حسن
الظن باهلل يف إجابة دعائه ما يعلمه من نفسه من التقصري ،فإنه يدعو كريماً .

ق�ال « :Hادع ��و اهلل وأنت ��م موقن ��ون باإلجاب ��ة ،واعلم ��وا أن اهلل

غافل ال ٍه».
قلب ٍ
ال يستجيب دعا ًء ِمن ٍ

( )1يعني :أفضل موضع فيها ،و«الرس» جوف كل يشء ولبه وخالصه.
( )2يعظم الرغبة :أي يبالغ يف ذلك بتكرار الدعاء واإلحلاح فيه ،وقد كان  Hيدعو ثالث مرات.
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 -18وإذا دعا لغريه ،فالسنة أن يبدأ بنفسه ،ألنه ليس من مواضع اإليثار،
كالصف األول ،واألذان ،والقراءة عىل الشيخ ،ألن التأخر يف هذه
نوع إعراض ،واألَ ْوىل املسارعة واالستباق لقوله تعاىل:
املواطن فيه ُ

[ﭯ ﭰ] [البقرة ،]148:وقوله [ :Dﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ] [املطففني.]26:

 -19يستحب التأمني عقب الدعاء للداعي واملستمع ،والتأمني يف احلقيقة
دعاء بمعنى« :اللهم استجب» ،وإنام ُذكر عقب الدعاء ألنه مقام
التلخيص بعد التفصيل.

خريا إذا عرف اإلجابة((( ،وهو من
 -20أن حيمد اهلل ،ويشكر له ،ويقول ً
اآلداب الالحقة.

 -21أن ال خيىل يو ًما وال ليلة من الدعاء؛ فإنه عبادة وال يليق بحال املؤمن
هجرها.

 -22أن يلزم الدعاء يف كل حال:

قال « :Hمن َس� َّ�ره أن يستجيب اهلل له عند الشدائد وال ُك َرب،

فليكثر الدعاء يف الرخاء».

األوقات
 -23الدعاء استنجاح ،فينبغي أن يتحرى أوقات النجاح ،ويتحرى
َ
واألحوال واملواطن املرجو فيها اإلجابة.

( )1وتعرف اإلجابة بعالمات ،أمهها :تيسري الدعاء عىل الداعي وتوفيقه بأن ُيفتح عليه هذا الباب،
وأن يكون الدعاء مستجم ًعا لرشوطه وآدابه خال ًيا عن موانع اإلجابة.
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أوقات اإلجابــة
السنة ،ورمضان من الشهور ،ويوم اجلمعة من األسبوع
 -يوم عرفة من َّ

يف آخر ساعة بعد العرص إذا جلس ينتظر صالة املغرب.
 -يوم األربعاء بني صالتيَ ْ الظهر والعرص.

 -جوف الليل اآلخر ،ونصفه الثاين ،وثلثه األول ،وثلثه األخري ،ووقت

السحر.

 ساعة من كل ليلة. -ليلة القدر.

 -عند األذان ،وبني األذان واإلقامة ،وعند إقامة الصالة.

 عند قراءة الفاحتة يف الصالة واستحضار ما فيها من املعاين. عند التأمني يف الصالة. -يف السجود.

 بعد الصالة عىل النبي  Hيف التشهد األخري. -دبر الصلوات املكتوبات.

 عند اجتامع املسلمني يف جمالس الذكر. -عند رشب ماء زمزم.
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 -عند نزول املطر.

 -عند التحام احلرب مع الكفار.

 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر. -عند صياح الديكة.

 -عند حضور امليت ،وعند تغميضه.
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من ُيستجاب دعاؤهم
ِ
املستجم ُع لرشوطه وآدابه.
 -1دعاء الرجل املسلم

(((
كافرا.
فاجرا أو ً
 -2املضطر واملظلوم مطل ًقا ولو كان ً

( )1اشرتط بعض العلامء يف دعاء املظلوم عىل ظامله أمرين« :أحدمها :أن ال يدعو عليه بمالبسة
معصية من معايص اهلل وال بالكفر ،بل يدعو عليه بأنكاد الدنيا ومصائبها.
ظالما يف الزيادة ،لقوله تعاىل:
والثاين :أن يدعو عليه بقضية مثل قضيته أو دوهنا حتى ال يكون ً
[ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ] [الشورى ،]40:فكام ال جيوز أن يأخذ من الظامل أو الغاصب زيادة
عىل القصاص ،كذلك ال جيوز أن يدعو عليه بزيادة إلمكان االستجابة فتحصل الزيادة املمنوعة،
وإنام الذي جيوز أن يدعو به أن يقول :اللهم ُخ ْذ يل حقي منه ،اللهم افعل به ما فعل ونحوه»،
ويف ذلك كله نظر ،وغاية ذلك أن يكون ترك األوىل ،ألنه منترص ومل يصرب  -انظر« :األزهية»
للزركيش (ص.)163-159
ٌ
مالك �
وقال اإلمام شهاب الدين القرايف « :Vوأما الدُّ عا ُء عىل الظامل؛ فقد قال
ومجاع ٌة من العلامء بجوازه ،واملستندُ يف ذلك قوله تعاىل[ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ] اآلية
والعفو؛ لقوله تعاىل[ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
رب
ُ
[الشورى ،]41:لك َّن األحسن الص ُ
ﰀ] [الشورى.]43:
فإن زاد عىل اإلحسان عىل ذلك بأن دعا له باإلصالح واخلروج عن الظلم فقد أحسن إىل نفسه
بمثوبة العفو ،وحتصيل مكارم األخالق ،وإىل اجلاين بالسبب إىل إصالح صفاته ،وإىل الناس
بالسبب إىل ِك َفايتهم شرَ َّ ُه.
ٍ
بمكروه
وي أن اإلنسان إذا دعا
فهذه ثالث ُة أنواع من اإلحسان ،ال ينبغي أن ُت َف َ
وت ،ال سيام وقد ُر َ
ٍ
بخري ألحد تقول املالئكة« :ولك مث ُله» ،اللهم
عىل غريه تقول املالئكة« :ولك مث ُله» ،وإذا دعا
مستمرا عىل ظلمه.
إال أن يكون الظامل
ًّ
ب عىل الظن أنه إذا ُد ِع َي عليه ُأ ْر ِد َع ،فإن الدعا َء عليه مأمور به حس ٌن ،وقد ينتهي إىل حدِّ
ويغ ُل ُ
أسباب زوال ظلمه يف الدعاء عليه ،لكون التس ُّبب إىل إزالة املنكر واج ًبا
انحرصت
الوجوب؛ إن
ْ
ُ
ُ
عىل حسب اإلمكان» اهـ من «املنجيات واملوبقات يف األدعية» (ص.)123 ،122
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 -3اإلمام العادل.
 -4الوالد لولده.

 -5الولد البار بوالديه.
 -6الصائم.
 -7املسافر.

كثريا.
 -8الذاكر اهلل ً

 -9دعوة املسلم ألخيه بظهر الغيب.

احلاج واملعتمر لقوله ُ « :H
احل َّجاج وال ُع َّمار وفد اهلل ،دعاهم
-10
ُّ

فأجابوه ،وسألوه فأعطاهم».

 -11م�ن اس�تيقظ م�ن اللي�ل ،فق�ال حين يس�تيقظ« :ال إل�ه إال اهلل وحده،

ال رشي�ك له ،له امللك ،وله احلمد ،وهو عىل كل يشء قدير ،احلمد اهلل،

وسبحان اهلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل
العظيم» ،ثم قال« :اللهم اغفر يل» أو دعا.

 -12من دعا بدعوة ذي النون [ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ] [األنبياء.(((]87:

مررت بعثامن يف املسجد فسلمت عليه ،فمأل عينيه مني ثم
( )1عن سعد بن أيب وقاص  Iقال:
ُ
فقلت :يا أمري املؤمنني ،هل حدث يف اإلسالم يشء؟ قال :وما
فأتيت عمر
عيل السالم،
ُ
ُ
مل يرد َّ
عيل .فأرسل عمر إىل عثامن ،فأتاه ،فقال :ما
مررت بعثامن آن ًفا
ذاك؟ قلت :إين
ُ
ُ
فسلمت ،فلم يرد َّ
وحلفت،
قلت :بىل ،حتى حلف
يمنعك أن تكون رددت عىل أخيك السالم؟! قال :ما
ُ
فعلتُ .
ُ
ثم إنه ذكر فقال :بىل ،فأستغفر اهلل وأتوب إليه ،إنك مررت يب آن ًفا ،وأنا أحدث نفيس بكلمة
سمعتُها من رسول اهلل  Hال واهلل ما ذكرتهُ ا قط إال َي ْغشى برصي وقلبي غشاوة= .
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 -13من قال قبل السالم يف الصالة« :اللهم إني أسألك يا أهلل الواحد األحد
الصمد ،ال��ذي مل يلد ومل يولد ،ومل يكن له ُ
ك ُف ًوا أحد أن تغفر لي

ذنوبي ،إنك أنت الغفور الرحيم» يستجب له.

 -14وكذلك عند قوله يف نفس املوضع« :اللهم إني أسألك بأن لك احلمدَ،
واألرض،
السماوات
ال إله إال أنت وحدك ،ال شريك لك ،املنان ،يا بدي َع
ِ
ِ

حي يا قيوم ،إني أسألك اجلنة ،وأعوذ بك من
يا ذا اجلالل واإلكرام ،يا ُّ

النار» فإنه دعاء باالسم األعظم الذي إذا ُدعي اهلل به أجاب ،وإذا ُس ِئل

به أعطى.

= فقال سعد :فأنا أنبئك هبا ،إن رسول اهلل  Hذكر لنا أول دعوة ،ثم جاءه أعرايب فشغله،
رضبت بقدمي األرض ،فالتفت إ َّيل،
أشفقت أن يسبقني إىل منزله،
ثم قام رسول اهلل فاتبعتُه ،فلام
ُ
ُ
قلت :ال واهلل ،إال أنك ذكرت
فالتفت فقال :أبو إسحاق؟ قلت :نعم يا رسول اهلل .قال :فمه؟ ُ
ُّ
لنا أول دعوة ثم جاء هذا األعرايب .فقال :نعم ،دعو ُة ذي النون[ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ] [األنبياء ،]87:فإهنا مل يدع هبا مسلم ربه يف يشء قط إال استجاب
له» أخرجه اإلمام أمحد ( ،)1462وأبو يعىل ( ،)772والرتمذي ( ،)3813والنسائي يف «اليوم
والليلة» ( ،)656وغريهم ،وقال حمققو «املسند»« :إسناده حسن» ( ،)66/3وصححه األلباين
يف «صحيح الرتمذي» ( ،)2785وقال السندي :V
أتم نظر.
* قوله« :فمأل عينه مني» :أي :نظر إ َّيل َّ
ُ
* «إال تغش�ى» :أي :حتي�ط ،كن�ى ب�ه ع�ن ُّ
بحي�ث كأن�ه ال يرى
الذه�ول والغفل�ة ع�ن اخلَ ْل�ق؛
وال يعقل.
«أشفقت» :أي :خفت.
*
ُ
«فم ْه» :أي :فامذا تريد؟
* َ
َ
* «إال استجاب له» :قد جاء أن َسعدً ا َ
يكون ذلك هبذا
مستجاب الدعوة ،فيحتمل أن
كان
َ
احلديث ،أو ملا جاء أنه  Hدعا له بذلك» اهـ .من «حاشية املسند» (.)105/2
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أهمية حفظ ألفاظ األدعية النبوية والتزامها

(((

قال القايض أبو ِ
يب �:
العر ِّ
بكر ب ُن َ
ِ
ِ
ِ
َّبي G
« َأذن اهللُ يف ُدعائه ،و َع َّلم الدُّ عا َء يف كتابِه خلَليقته ،و َع َّلم الن ُّ
والعلم بال ُّل ِ
َّوحيدِ ،
ِ
ِ
ِ
غة،
لم بالت
ُ
الدُّ عا َء ألُ َّمته ،واجتم َع ْت فيه ثالث ُة أشيا َء :الع ُ
عد َل عن د ِ
ألحد أن ي ِ
ٍ
والنَّصيح ُة ل ُ
عائه .»G
أل َّم ِة؛ فال ينبغي
ُ
َ
ِ
ِ
َّوحيد :فإنَّه َأع َل ُم اخلَ ْل ِق باهللِ .H
لم بالت
 -1الع ُ
بالض ِ
ِ
ِ
اد .G
أفص ُح َمن َن َط َق َّ
لم بال ُّلغة :فهو َ
 -2والع ُ
ِ
أنصح ل ُ
رسول اهللِ .G
أل َّم ِة ِمن
ثم إنَّه ال أحدَ
ُ
َّ -3

( )1انظر تفصيل هذه املسألة يف «طاقة ورد يف فقه الورد» للمؤلف (ص )174-169طبعة دار
اخللفاء (1422هـ) بعنوان« :األدعية الراتبة توقيفية فيحظر االبتداع فيها» ،و«نصوص العلامء
يف ِّ
احلث عىل املأثور من الدعاء وجتنب األوراد املحدثة» (ص.)184-175
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من صور االعتداء في الدعاء
ُ
يقول اهللُ [ :Fﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ] [األعراف.]55:

ِ
االعتداء :ر ْفع الص ِ
تفسريهاِ :
قال عبدُ ِ
ِ
وت،
«م َن
املل ِك ب ُن ُج َر ْي ٍج يف
ُ َّ
والنِّداء يف الدُّ ِ
عاء ،والصياح ،وكانوا يؤمرون بالتَّرض ِع واالستِ ِ
كانة».
ِّ ُ
َ
ُ
ُّ
بن مغ َّف ٍل  ،Iأنَّه ِ
وعن ِ
عبد اهللِ ِ
سمع ابنَه ُ
هم إنيِّ أسأ ُلك
يقول« :ال َّل َّ
ِ
جلنَّ َة،
َ
األبيض عن يمني اجلنَّة إذا دخ ْلتُها» ،فقالْ :
أي ُبن ََّيَ ،س ِل اهللَ ا َ
ال َقصرْ َ
و َتعو ْذ به ِمن الن َِّار؛ فإنيِّ ِ
رسول اهللِ ُ H
َ
يقول« :س َي ُ
هذ ِه
عت
سم ُ
كون يف ِ
َ
َ َّ
ُ
دون يف ُّ
األ َّم ِة َقو ٌم َيع َت َ
هور والدُّعا ِء».
الط ِ

االعتداء يف الدُّ ِ
ِ
عاء؛ ِ
ِ
ِ
َّفاصيل
اإلطناب ،والت
فم ُثل هذا
فكأنَّه عَدَّ هذا ِم َن
ِ
املؤمنني
َّبي  ،Gا َّلذي وص َف ْت ُه أ ُّم
َ
تتناس ُ
ب مع هدْ ِي الن ِّ
الكثرية ال َ
ُ
رسول اهللِ G
عائش ُة -ريض اهلل تعاىل عنها -حني قالت« :كان
ستحب اجلوامع ِمن الدُّ ِ
ي ِ
عاء ،و َيدَ ُع ما ِسوى ذلك».
َ َ
ُّ
َ

ِ
يؤخ ُذ ِمن قولهِ ا « :Jو َيدَ ُع ما ِسوى ذلك» َّ
إ ًذاَ :
اإلطناب
ُّب
أن جتن َ
واإلطالة يف الدُّ ِ
عاء سنَّ ٌة تَركي ٌة؛ يعنيِ :من السن َِّة تر ُك هذا التَّك ُّل ِ
ِ
ف.
َّ
َ ُّ ْ
ُ
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اص -ريض اهلل تعاىل عنهِ :-
وقال ابن ِ
سعد ِ
بن أيب و َّق ٍ
سم َعني أيب وأنا
ُ
ُ
ونعيمها ،وبهَ جتَها ،وكذا ،وكذا ...و َأعو ُذ بك
جلنَّ َة،
َ
هم إنيِّ أسأ ُلك ا َ
أقول :ال َّل َّ
ِمن الن َِّار ،وس ِ
الس ِلها ،وأغاللهِ ا ،وكذا ،وكذا...
َ
َ

ِ
ُ
َ
يقول«:س َي ُ
كون َقو ٌم
رسول اهللِ H
عت
سم ُ
فقال« :يا ُبن ََّي ،إنيِّ

ُون يف الدُّعا ِء» ،فإ َّي َ
َكون منهمْ .
اك أن ت َ
َيع َتد َ
جلنَّ َة ُأعطِيتَها وما فيها
إن ُأعطِ َ
يت ا َ
ِم َن اخلَ ِريْ ،
وإن ُأ ِع ْذ َت ِم َن الن َِّار ُأ ِع ْذ َت منها وما فيها ِم َن الشرَّ ِّ ».
عيل النبي  Hوأنا ُأ َص يِّل
 عن أم املؤمنني عائشة  Jقالت :دخل َُّم ِل الدعا ِء وجوام ِعه».
وله حاج ٌةُ
عليك جب َ
فأبطأت عليه -قال« :يا عائش ُةِ ،
ِ
الدعاء وجوامعه؟ قال« :قولي:
انرصفت قلت :يا رسول اهلل! وما جمُ َ ُل
فلام
ُ

اخلري ِّ
ُ
علمت منه وما مل أعلم.
كله ،عاج ِله وآج ِله ،ما
اللهم إني أسألك من
ِ

قول أو عمل ،وأعوذ بك من النار وما َق َّر َب
وأسألك اجلن َة وما َق َّر َب إليها من ٍ

قول أو عمل.
إليها من ٍ

َ
قضيت
وأسألك مما سألك به حممد ،وأعوذ بك مما تعوذ منه حممد ،وما

لي من قضاء فاجعل عا ِقب َته َر َش ًدا»(((.

( )1رواه البخاري يف «األدب املفرد» ( ،)639وصححه األلباين يف «صحيح األدب» (،)497
و«الصحيحة» (.)1532
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أوراد األدعية املطلقة
الو ْر ُد األول
ِ
1

[ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ((( ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ(((] [املؤمنون.]98 ،97:

 2أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم(((.
3

[ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ] [الفاحتة].

( )1اهلمزات :مجع مهزة ،وهي املرة من فعل اهلمز ،وهو يف اللغة :النخس والدفع ،ومهزات الشياطني
نخساهتم لبني آدم ليحثوهم ،ويحَ ُ ُّضوهم عىل املعايص ،قال تعاىل[ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ] [مريم ،]83:وقال تعاىل[ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ] اآلية [الزخرف.]37 ،36:
( )2املعنى :أعوذ بك أن حيرضين الشيطان يف أمر من أموري كائنًا ما كان ،سواء كان ذلك وقت تالوة
القرآن ،كام قال تعاىل[ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ] [النحل ،]98:أو عند
حضور املوت ،أو غري ذلك من مجيع الشؤون يف مجيع األوقات.
نظرا إىل تقديمها بني يدي فاحتة الكتاب ،وقد أمجع العلامء عىل مرشوعية ابتداء
( )3بدأنا باالستعاذة ً
ٍ
حمبوب غري قراءة القرآن املجيد،
القارئ للقرآن العظيم باالستعاذة ،لكنها ال تُرشع بني يدي كال ٍم
كاملواعظ ونحوها ،قال اإلمام املحقق ابن القيم :V
ُرشع االستعاذة بني
«االستعاذة قبل القراءة عنوان وإعالم بأن املأ َّ
يت به بعدها القرآن ،وهلذا مل ت َ
يدي كال ٍم غريه ،بل االستعاذة مقدمة وتنبيه للسامع أن الذي يأيت بعدها هو التالوة ،فإذا سمع
السامع االستعاذة استعدَّ الستامع كالم اهلل ،ثم شرُ ع ذلك للقارئ وإن كان وحده» اهـ من «إغاثة
اللهفان» ( )161/1ط .دار عامل الفوائد.
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[ 4ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ] [البقرة.]285:
5

[ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ
ﰍ] [البقرة.]286:
 6الله�م إين أس�ألك ي�ا أهللُ الواح�دُ األح�دُ الصم�دُ  ،ال�ذي مل يل�د،

الغفور الرحيم.
تغفر يل ُذنُويب ،إنك أنت
ُ
ومل ُيو َلدْ  ،ومل يكن له ُك ُف ًوا أحدٌ  ،أن َ

 7اللهم أنت ريب ،ال إله إال أنت ،خلقتَني ،وأنا عبدُ ك((( ،وأنا عىل ِ
عهد َك
ِ
ِ
عيل ،وأبو ُء
استطعت ،أعوذ بك من شرَ ِّ ما
ووعد َك ما
ُ
ُ
صنعت ،أبو ُء لك بنعمتك َّ
الذنوب إال أنت.
بِذنبي ،فا ْغ ِفر يل ،فإنه ال يغفر
َ
ِ
ِ
ِ
وكبرينا،
وصغرينا
وشاهدنا وغائبنا،
 8اللهم اغفر لِ َح ِّينا َو َم ِّيتِنا،
و َذك َِرنا و ُأ ْن َثانا ،اللهم من أحيي َت ُه ِمنَّاَ ،ف َأ ْح ِي ِه عىل اإلسال ِم ،ومن توفي َت ُه ِمنَّا،
ِ
اإليامن.
َفت ََو َّف ُه عىل
[ 9ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ] [آل عمران.]8:
( )1وتقول املرأة« :وأنا َأ َمت َُك» يف مثل هذا املوضع عىل الراجح ،قال تعاىل[ :ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ] اآلية [النور ،]32:فالعطف بالواو للمغايرة ألن العبد خالف األَمة.
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أنبت،
آمنت ،وعليك
أسلمت ،وبك
 10اللهم لك
توكلت ،وإليك ُ
ُ
ُ
ُ
خاصمت ،اللهم إين أعوذ بِ ِع َّزتِ َك -ال إله إال أنت -أن ت ُِض َّلني ،أنت
وبك
ُ

واإلنس يموتون.
احلي الذي ال يموت ،واجل ُّن
ُ
ُّ

َ
اإليامن يف قلو َبنا.
 11اللهم إنا نسألك أن تجُ َدِّ َد

ِ
ف قلو َبنا عىل طاعتِك.
ف
اللهم مُصرَ ِّ َ
القلوب ،صرَ ِّ ْ
12
َّ
13

اللهم [ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ] [يوسف.]101:
والسدا َد.
 14اللهم إين أسأ ُل َك اهلُدَ ى َّ

ِ
القلوب ث ِّب ْت قلو َبنا عىل دينِ َك.
ب
 15يا ُم َق ِّل َ

 16اللهم احفظني باإلسال ِم قائماً  ،واحفظني باإلسال ِم قاعدً ا ،واحفظني
ِ
كل ٍ
عدوا حاسدً ا ،اللهم إين أسأ ُل َك ِمن ِّ
خري
باإلسالم راقدً ا ،وال ت ُْشم ْت يب ًّ
ِ
رش خزائنُه بيدك.
خزائنُه بيد َك ،وأعوذ بك من كل ٍّ
ِ
َ
 17يا َو َّيل اإلسال ِم
ألقاك عليه.
وأهل ِهَ ،م ِّسكْني اإلسال َم((( حتى
وز ِّينْ ُه يف ُق ُلوبِنا ،وك َِّر ْه إلينا ال ُك ْف َر وال ُف ُس َ
َ
وق
ب إلينا
اإليامنَ ،
 18اللهم َح ِّب ْ
يان ،واجعلنا ِمن ِ
ِ
والع ْص َ
الراشدين(((.
َ

«مسكني باإلسالم» كام يف رواية ،ألن هذا الفعل يتعدى بحرف اجلر ،ويتعدى بالتضعيف
( )1وجيوزِّ :
إىل مفعولني ،قال تعاىل[ :ﯺ ﯻ ﯼ] اآلية [األعراف.]170:
( )2مقتبس من «سورة احلجرات» ،آية رقم (.)7
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ختلف امليعا َد،
 19اللهم إنك قلت[ :ﭟ ﭠ ﭡ] ،وإنك ال
ُ
وإين أسأ ُل َك كام هديتَني لإلسال ِم :أن ال َتن ِْز َع ُه مني ،حتى تتوفاين وأنا مسلم.

[موقوف عن ابن عمر .]L

سبيل َك ،واجعل مويت يف ِ
 20اللهم ارزقني شهاد ًة يف ِ
بلد رسولِك.

[موقوف عن عمر ]I

األبرار ،وال تخُ َ ِّل ْفني مع األرشارِ ،
ِ
وأحلقني باألخيار.
مع
 21اللهم ت ََو َّفني َ

[من دعاء عمر ]I

الله�م ِّ
صليت على إبراهيم ،وعىل
ص�ل عىل حمم�د ،وعىل آل حمم�د ،كام
َ
22
َّ

آل إبراهيم ،إنك محيد جميد ،اللهم بارك((( عىل حممد ،وعىل آل حممد ،كام باركت عىل
إبراهيم ،وعىل آل إبراهيم ،إنك محيد جميد.

()1

من الربكة ،وهي النامء والزيادة ،والتربيك الدعاء بذلك ،فهذا الدعاء يتضمن إعطاءه H

ما أعطاه آلل إبراهيم وإدامتَه وثبوتَه له ،ومضاعفته له ،وزيادته.
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الو ْر ُد الثاني
ِ
[ 23ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ] [الكهف.]10:
[ 24ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ] [النمل.]19:

[ 25ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ

ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ] [نوح.]28:

[ 26ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ] [إبراهيم.]41 ،40:
[ 27ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ] [اإلرساء.]24:

أنت وحدك ،ال رشيك
 28اللهم إين أسألك بأن لك احلمدَ  ،ال إله إال َ
ِ
لكُ ،
حي يا َق ُّيو ُم،
املنان ،يا َ
بديع السموات واألرض ،يا ذا اجلالل واإلكرام ،يا ُّ
إين أسألك اجلن َة ،وأعو ُذ بك من النار.
العظيم ،ال إل َه إال اهلل
العيل
احلليم
 29ال إل َه إال اهللُ
ُ
ُ
ُ
الكريم ،ال إل َه إال اهللُ ُّ
ِ
ِ
العرش الكريم.
ورب
رب السموات السبعُِّ ،
ُّ
العفو والعافي َة يف الدنيا واآلخرة.
 30اللهم إين أسألك
َ
فضل َك ورمحتِك ،فإنه ال ِ
 31اللهم إين أسألك من ِ
يملكُها إال أنت.
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رب،
 32اللهم أنت ريب ،وأنا عبدُ كَ ،ظ َل ْم ُت نفيس،
ُ
واعرتفت بذنْبي يا ِّ

الذنب إال أنت.
فاغفر يل ذنبي ،إنك أنت ريب ،إنه ال يغفر
َ
رب اغفر يل خطيئتي يوم الدين.
ِّ 33

رب أعنِّي ،وال ت ُِع ْن َع يَ َّل ،وانرصين ،وال َتنْصرُ ْ َع يَ َّل ،وا ْمك ُْر يل،
34
ِّ
ِ
رب
وال متكر َع يَ َّل(((ْ ،
واهدينَ ،و َي ِّس ِر ُاهلدى يل ،وانرصين عىل َمن َب َغى َع َّيلِّ ،
َّارا ،لك َر َّها ًبا ،لك ِم ْط َوا ًعا ،لك مخُ ْبِتًا((( ،إليك
َّارا ،لك َشك ً
اجعلني لك ذك ً
ِ
ب َد ْعويت ،و َث ِّب ْت
َّأو ًاها ُمني ًبا(((َ ،ر ِّب َت َّق ْبل توبتي ،واغس ْل َح ْو َبتي(((َ ،و َأ ِج ْ
ِ
ِ
(((
يم َة((( صدري.
واس ُل ْل َسخ َ
ُح َّجتي  ،واهد قلبيَ ،و َسدِّ ْد لساينْ ،
َ
برضاك من َس َخطِ َك ،وأعوذ بمعافاتِك ِمن ُعقوبتِك،
 35اللهم إين أعو ُذ
أثنيت عىل ِ
وأعو ُذ َ
نفس َك.
بك ِمنك ،ال ُأ ْحصيِ ثنا ًء عليك ،أنت كام
َ
 36اللهم إين أعوذ بك من َزوال نِ ْع َمتِ َكَ ،وتحَ ُّو ِل عافيتِك ،و ُف َجا َء ِة
نِ ْق َمتِ َك ،ومجي ِع ُس ْخطِك.

()1
()2
()3
()4
()5
()6

عيل -كام يف قوله تعاىل:
امكر لي ،وال متكر َّ
علي :أي أعني عىل أعدائي بإيقاع املكر منك عليهم ال َّ
[ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ] [آل عمران.]54:
أي :خاش ًعا متواض ًعا.
األوَّاه :كثري الدعاء والترضع والبكاء ،واملنيب :الراجع إىل اهلل يف أموره.
َ
احلوْبة :اإلثم.
أيَ :ق ِّو إيامين بك ،وث ِّبتني عىل الصواب عند السؤال.
السخيمة هنا :هي احلقد ،واملعنى :أخرج احلقد من صدري ،وقيل :السخيمة :الغضب والغل.
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ِ
دنياي
ديني الذي هو ِع ْص َم ُة((( أمري ،وأصلح يل
37
َ
اللهم أصل ْح يل َ
َّ
التي فيها َم َعايش ،وأصلح يل آخريت التي فيها معادي ،واجعل احليا َة زياد ًة يل
يف ك ُِّل ٍ
املوت راح ًة يل من ك ُِّل شرَ ٍّ .
خري ،واجعل
َ
ِ
ِ
وح ْس ِن عبادتِك[ .الصحيحة.]844 :
38
الله َّم َأعنَّا عىل ُشك ِْر َك ،وذك ِْر َكُ ،
ُ
 39اللهم إين أعوذ بك أن أرشك بك وأنا أعلم ،وأستغفرك ملا ال أعلم.
 40اللهم إين عبدُ ك ،وابن ِ
عبدك ،واب ُن َأ َمتِ َك ،يف قبضتِك ،ناصيتي
ُ
ٍ
ماض َّيف ُحك ُْمكَ ،ع ٌ
دل َّيف قضاؤك ،أسألك بك ُِّل اس ٍم ُه َو َل َكَ ،س َّم ْي َت
ب َي ِدك،
استأثرت به
بِ ِه َن ْف َسك ،أو أنزل َت ُه يف كتابك ،أو َع َّل ْم َت ُه أحدً ا من َخ ْل ِقك ،أو
َ
ِ
الغيب عنْدَ ك ،أن َ
َ
ونور صدري،
ربيع قلبي،
القرآن
جتعل
يف ع ْل ِم
العظيم َ
َ
َ
ِ
وجال َء((( ُحزينَ ،و َذ َهاب همَِّ ي.
 41اللهم إين أسألك العافية(((.

تقوى به يف أموره كلها لئال يدخل عليها اخللل.
( )1ال ِعصمة :ما ُيعتصم به ،أيُ :ي
ستمسك ،و ُي َّ
َ
السيف والفض َة واملرآة ونحوها َج ْل ًواِ ،
وص َق َلها.
(ُ )2يقال :جال
وجال ًء :ك ََش َ
َ
ف َصدَ َأها َ
( )3العافية :هي دفاع اهلل عن العبد َّ
كل ما ينوبه ،يف الدنيا :بدفع األسقام والباليا ،ومجيع ما يكرهه
و َي ِشينُه ،ويف اآلخرة :بدفع مجيع أهوال اآلخرة وأفزاعها.
وعن قتادة أنه قال يف تفسري قوله تعاىل[ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ] اآلية [البقرة ،]201:قال« :يف الدنيا عافية ،ويف اآلخرة
عافية».
جل َزري يف «عُدَّ ة احلصن احلصني»« :لقد تواتر عنه  Gدعاؤه بالعافية،
وقال اإلمام ا َ
وورد عنه  Gلف ًظا ومعنًى ِمن ٍ
=
			
نحو ِمن مخسني طري ًقا».
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ٍ
 42اللهم ِّ
حممد ،وعىل آل حممد ،وبارك عىل حممد ،وعىل
صل عىل

إبراهيم ،إنك محيد جميد.
إبراهيم ،وآل
آل حممد ،كام صليت ،وباركت عىل
َ
َ

=

والعافية املطلقة هي َأ َج ُّل النعم عىل اإلطالق؛ ألهنا لتحصيل املقاصد وافية ،ولدفع الباليا
كافية ،والعافية املطلقة هي العافية من الكفر والفسوق ِ
ِ
واألمراض واألسقا ِم
والعصيان والغفلة،
ِ
والفتَن ،وفِ ِ
عل ما ال يحُ ِ ُّب ُه اهلل ،وت َْر ِك ما يحُ ِ ُّبه ،وانظر :رسالة «العافية» للمؤلف.
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الو ْر ُد الثالث
ِ
[ 43ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ].

[آل عمران]194 ،193:

[ 44ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ] [األعراف.]156 ،155:

[ 45ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ((( ﯻ] [األعراف.]143:
« 46ال إله إال اهللُ ،واهللُ أكرب،

ال إله إال اهلل وحده،

ال إله إال اهلل ،ال رشيك له،

ال إله إال اهلل ،له امللك ،وله احلمد،

ال إله إال اهلل،

وال َ
حول وال قو َة إال باهلل».

َّصف بذلك بعد أن كان الناس بمعزلة عنه ،بل معناه :بيان املسارعة
( )1ليس معناه أين أول شخص ات َ
ونظريه قوله تعاىل[ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ] [الزخرف،]81:
يف االمتثال ملا ُأ ِمر به،
ُ
رت ،وأنا أول املسلمني».
وقال  Hيف دعاء االستفتاح« :وبذلك ُأ ِم ُ
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أنت ال َع َّوا ُد باملغفرة ،وأنا العوا ُد
أنت ،وأنا أناَ ،
أنت َ
رب! َ
 47يا ِّ
بالذنوب«[ .السلسلة الصحيحة» (.])3231
 48اللهم إين أسألك بأين أشهد أنك أنت اهللُ الذي ال إله إال أنت،
تغفر يل ذنويب،
األحدُ الصمدُ  ،الذي مل يلد ومل يولد ،ومل يكن له ُك ُف ًوا أحد ،أن َ
إنك أنت الغفور الرحيم.

الذنوب إال أنت،
كثريا ،وال يغفر
 49اللهم إين
ُ
َ
ظلمت نفيس ُظلماً
ً
الغفور الرحيم.
فاغفر يل مغفر ًة ِمن ِعن ِْد َك((( ،وارمحني إنك أنت
ُ
( )1قوله « :Hمن عندك» .أي :اغفر يل مغفرة هتبها يل ،وجتود هبا َع يَ َّل بال عمل يقتيض تلك
املغفرة ،وذلك ألن ما يعطيه اهلل للعبد عىل وجهني:
األول :ما يكون بسبب فعله ،كالرزق الذي ُي ْر َز ُق ُه بكسبه ،والسيئات التي تُغ َفر له بالتوبة
رز ُقه بالنكاح املعتاد ،والعلم الذي يناله بالتعلم املعهود ،وفيه
وباحلسنات املاحية ،والولد الذي ُي َ
قال « :Hإنام العلم بالتعلم» ،وكالرمحة التي يصيبها باألسباب التي يفعلها.
الثاين :ما يعطيه اهلل للعبد ،وال يحُ ِوجه إىل السبب الذي ُينال به يف غالب األمر ،كام أعطى زكريا
الولد مع أن امرأته كانت عاقرا ،وكان قد بلغ من ِ
الكبرَ ِعتِ ًّيا ،وقد دعا زكريا  Sربه فقال:
ً
[ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ] اآلية [آل عمران ،]38:فهذا الولد َو َه َبه اهلل من لدنه ،ومل هيبه
إياه باألسباب املعتادة ،فإن مثل هذا ال ُيولد له عادةً.
وكذلك العلم الذي ع َّلمه اخلَضرِ َ مل يكن بالتعلم املعهود املكتسب ،قال تعاىل[ :ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ] اآلية [الكهف.]65:
وكذلك الرمحة املوهوبة ،ولذلك قال تعاىل يف دعاء املؤمنني[ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ] [آل عمران.]8:
وهلذا يقول الرجل ملا يطلبه« :أعطني من عندك» ملا يطلبه منه بغري سبب ،بخالف ما لو طلبه من حقوقه
كالدَّ ين والنفقة فإنه ال ُيقال فيه« :من عندك» .واهلل هو الذي كتب عىل نفسه الرمحة واخللق ال ُي ِ
وجبون
عليه شي ًئا ،وهو الذي َح َّرم الظلم عىل نفسه ،وأوجب بوعده ما جيب ملن وعده إياه ،فهذا قد يصري
=
				
واج ًبا بحكم إجيابه ووعده سبحانه ،بخالف ما مل يكن كذلك.
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 50اللهم ِ
باعدت بني املرشق واملغرب،
باعدْ بيني وبني خطاياي كام
َ
األبيض من الدَّ ن ِ
َس ،اللهم ا ْغ ِسلني
الثوب
اللهم ن ِّقني ِم ْن خطاياي كام ُين َّقى
ُ
ُ
ِم ْن خطاياي باملاء والثلج والبرَ َ ِد.
 51اللهم اغفر يل ما َقدَّ ْم ُت ،وما َّ
أرسرت ،وما أعلن ُْت ،وما
أخ ْر ُت ،وما
ُ

أعلم به مني ،أنت ا ُمل َقدِّ ُم ،وأنت ِّ
املؤخ ُر ،ال إله إال أنت.
ُ
أرسفت ،وما أنت ُ
وسرِ َّ ه.

ِ
وج َّله((( ،وأو َله ِ
وآخ َره ،وعالن َي َت ُه
 52اللهم اغفر يل ذنبي ُك َّله ،ود َّقه ِ ُ

وآج ِل ِ
عاج ِل ِ
 53الله�م إين أس�ألك م�ن اخلير ُك ِّل ِ
�ه ِ
�هِ ،
�ت
�ه ،م�ا َع ِل ْم ُ
عاج ِل ِ
�ه ِ
بك من الَش�رَ ُك ِّل ِهِ ،
من�ه ،وما مل أعل�م ،وأعو ُذ َ
وآج ِل ِه ،م�ا َع ِل ْم ُت منه،
ِّ
أعلم ،اللهم إين أس�ألك اجلن َة ،وما َّقر َب إليها ِم ْن َق ْو ٍل أو َع َمل ،وأعو ُذ
وما مل ْ

عيل ،ال تحُ ِو ُجني فيها إىل َخ ْلقك ،وال حتتاج
= وجيوز أن ُيراد بقوله« :من عندك» مغفرة جتو ُد هبا أنت َّ
إىل ٍ
أحد يشفع َّيف أو يستغفر يل.
ويف حديث توبة كعب بن مالك  Iملا قال له النبي « :Hأبرش بخري يوم َم َّر عليك
منذ ولدتك أمك» ،فقال كعب :يا رسول اهللِ ،أمن عند اهلل أم من ِ
عندك؟ فقال « :Hبل
من عند اهلل» رواه البخاري ( ،)4418ومسلم (.)2769
ومثله قوله تعاىل[ :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ
ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ] [آل عمران.]37:
فلام كان الرزق مل يأت به برش يسعى إليه السعي املعتاد قالت[ :ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ].
وهذا حاصل ما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية  Vيف كتابه« :رشح حديث أيب بكر الصديق
كثريا»» (ص )102-98ط .أضواء السلف .1422
ً
«اللهم إين ظلمت نفيس ظلماً
( )1أي :صغريه وكبريه.
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ِ
َّ�ار ،وما قرب إليها من ٍ
ب�ك من الن ِ
قول أو عمل ،اللهم إين أس�ألك من ِ
خري ما
َّ
س�ألك عبدُ َك ورسو ُلك حممدٌ  ،Hوأعوذ بك من شرَ ِّ ما استعاذك منه
قضيت يل ِم ْن أ ْم ٍ
�ر أن َ
جتعل
عبدُ ك ورس�و ُلك حممدٌ  ،Hوأس�ألك م�ا
َ
عاقب َت ُه يل َر َشدً ا.

ِ (((
ِ
ِ
ِ
 54اللهم إين أعوذ بك من العجز
والبخل،
واجلبن
والكسل(((،
وعذاب القرب ،اللهم ِ
ِ
وزكِّها أنت َخ ُيرْ َمن زكَّاها،
واهل َ َر ِم(((،
آت نفيس تقواهاَ ،

ينفع ،ومن ٍ
خيشع،
قلب ال
ُ
أنت ول ُّيها وموالها ،اللهم إين أعوذ بك من عل ٍم ال ُ
ٍ
ومن ٍ
ستجاب هلا.
دعوة ال ُي
نفس ال تشبع ،ومن
ُ

ِ
ِ
ساعة
السوء ،ومن
السوء ،ومن ليلة ُّ
 55اللهم إين أعوذ بك من يو ِم ُّ
جار الس ِ
ِ
وء يف َد ِار ا ُملقا َم ِة.
السوء ،ومن
السوء ،ومن ِ ُّ
صاحب ُّ
ُّ
ِ
ِ
ِ
َ
 56اللهم إين أسألك َ
املساكني،
ب
اخلريات،
فعل
وح َّ
وترك املنكراتُ ،
َ ِ
ٍ
مفتون ،أسأ ُل َك ُح َّب َك،
تغفر يل وت َْرحمَ َني ،وإذا
وأن َ
أردت ف ْتنَ َة قو ٍم َفت ََو َّفني َغيرْ َ
ِ
ب َع َم ٍل ُي َق ِّر ُب إىل ُح ِّبك.
وح َّ
ب َم ْن يحُ ُّب َكُ ،
وح َّ
ُ
 57اللهم إين أسألك املعافا َة يف الدنيا واآلخرة.
 58اللهم إين أسألك اجلن َة ،وأعوذ بك من النَّار.

( )1العجز :هو عدم القدرة عىل اخلري ،وقيل :هو ترك ما جيب فعله ،والتسويف به ،وكالمها تستحب
اإلعاذة منه.
( )2الكسل :هو عدم انبعاث النفس للخري ،وقلة الرغبة مع إمكانه.
هل َرمُ :هو أقىص ِ
( )3ا َ
الكبرَ ِ  ،وهو يف معنى أرذل العمر ،أي :اخلَ َرف.
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َ ِ
نني((( ،و َأ ْع ِ
 59اللهم َه ِ
ب ا ُمل
ط ْمحُ ِسنَنَا ما سأل.
للم ْح ِس َ
سيئني منَّا ُ
ٍ
ِ
حممد ،وعىل ِ
 60اللهم ِّ
أزواجه وذريتِه ،كام
أهل بيته ،وعىل
صل عىل

صليت عىل آل إبراهيم ،إنك محيد جميد ،وبارك عىل حممد ،وعىل آل بيته ،وعىل
َ

باركت عىل آل إبراهيم ،إنك محيد جميد.
أزواجه وذريته ،كام
َ

يعفو عن املسيئني من املسلمني بأسباب املحسنني منهم؛ ألن صحبة
( )1معناه :الطلب من اهلل  Dأن َ
جليسهم.
األخيار وجمالستهم من أسباب العفو عن امليسء املسلم ،فهم القوم ال يشقى هبم
ُ
أو املراد :أدخل املسيئني منا واخل َّطائني يف شفاعة املحسنني الصاحلني ،وتقبل دعاءهم فيهم.
وقد روى البخاري ( ،)7439ومسلم ( )183عن أيب سعيد اخلدري  Iمرفو ًعا ،وفيه:
« ...حتى إذا َخ َلص املؤمنون من النار ،فوالذي نفيس بيده! ما منكم من ٍ
أحد بأشدَّ مناشد ًة هلل ،يف
َ
ِ
احلق ،من املؤمنني هلل يوم القيامة إلخواهنم الذين يف النار ،يقولون :ر َّبنا! كانوا يصومون
استقصاء ِّ
أخر ُجوا من َع َر ْفتُمَ .فت َُح َّر ُم ُص َو ُرهم عىل النار ،ف ُي ِ
معنا ،و ُي َصلون ،وحيجون ،ف ُيقال هلمِ :
خرجون
ِ
ِ
نصف سا َق ْي ِه وإىل ُر ْك َب َت ْي ِه ،ثم يقولون :ر َّبنا ما بقي فيها أحدٌ ممَّن
النار إىل
كثريا قد أخذت ُ
َخ ْل ًقا ً
أمرتَنا به» احلديث.
ومعنى «أشد مناشدة هلل يف استقصاء احلق» :ما منكم من أحد يناشد اهلل تعاىل يف الدنيا يف
استيفاء حقه وحتصيله من خصمه واملتعدِّ ي عليه؛ بأشدَّ من مناشدة املؤمنني اهللَ تعاىل يف الشفاعة
إلخواهنم يوم القيامة.
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الو ْر ُد الرابع
ِ
61

[ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ] [آل عمران.]53:

[ 62ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ] [القصص.]24:
[ 63ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ] [الصافات.]100:
[ 64ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ] [آل عمران.]38:

العظيم احلليم،
 65ال إله إال اهلل
ُ
ِ
العرش العظيم،
رب
ال إله إال اهلل ُّ
ِ
السموات واألرض،
رب
ال إله إال اهللُّ ،
ِ
العرش الكريم.
رب
ال إله إال اهلل ُّ

 66اللهم ِ
اقس ْم لنا ِم ْن خشيتك ما ُ
حتول به بيننا وبني معاصيك ،ومن
ِ
مصائب الدنيا ،و َم ِّت ْعنا
اليقني ما تهُ ِّو ُن به علينا
طاعتِك ما ُت َب ِّل ُغنا به جنَّتَك ،ومن
َ

ِ
ِ
ِ َ ِ (((
ِ
ثأرنا
الوار
بأسامعنا،
وأبصارنا ،و ُق َّوتنا ما أحييتَنا ،واجعله َ
ث منَّا  ،واجعل َ
وانص ْرنا عىل َمن عادانا ،وال جتعل مصيبتَنا يف ديننا ،وال جتعل
عىل َمن َظ َل َمنَاُ ،
محنا.
رب همَ ِّ نا ،وال َم ْب َل َغ ِع ْل ِمنا ،وال ت َُس ِّل ْط علينا َمن ال ير ُ
الدنيا أك َ
صحيح َس ِو ٌّي ،فكأنه َو ِر َث ُه ،وبقي بعده.
( )1أي :أن يموت وهو -أي جسده وسمعه وبرصه-
ٌ
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أعلنت.
أرسرت ،وما
 67اللهم اغفر يل ما
ُ
ُ

 68اللهم اغفر يل ذنبي ،وخطئي و َع ْم ِدي ،اللهم إين أستهديك ألرشد

أمري ،وأعو ُذ َ
بك من شرَ ِّ نفيس.

الن َِّار.

رب أسألك العافية واملعافاة يف الدنيا واآلخرة.
ِّ 69
اآلخرة حسن ًةِ ،
ِ
عذاب
وقنَا
الله َّم ربنا آتِنَا يف الدُّ نيا حسن ًة ،ويف
70
َ
ُ

ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
للرش
71
للرش ،وال جتع ْلني م ْف ً
الله َّم اجع ْلني م ْف ً
ُ
تاحا ِّ
تاحا للخري م ْغال ًقا ِّ
ِ
للخري.
ِم ْغال ًقا
قابض ملا بس ْط َت ،وال ِ
الله َّم َ
باس َط ملا
الله َّم ال َ
72
لك احلمدُ ُك ُّل ُهُ ،
ُ
ََ
َقب ْض َت ،وال ِ
ِ
لمن َهدَ ْي َت ،وال ُم ْعطِ َي ملا
هاد َي لِما((( ْ
َ
أض َل ْل َت ،وال ُمض َّل َ
ِ
ِ
الله َّم
َمنَ ْع َت ،وال َمان َع ملا َأ ْع َط ْي َت ،وال ُم َق ِّر َب ملا باعَدْ َت ،وال ُم َباعدَ ملا َق َّر ْب َتُ ،
ابس ْط علينا ِمن بركاتِ َك ورحمْ َتِ َك و َف ْض ِل َك ِ ِ
َّعيم
ور ْزق َكُ ،
الله َّم إين أسأ ُل َك الن َ
َ
ْ ََ
ُْ
ِ
ول وال ُ
حي ُ
َ
النعيم َي ْو َم ال َع ْي َل ِة ،واأل ْم َن
أسألك
الله َّم إين
يزولُ ،
يم الذي ال ُ
َ
ا ُملق َ
ِ
ِ
الله َّم إين ٌ
ب
الله َّم َح ِّب ْ
عائذ بِ َك م ْن شرَ ِّ ما َأ ْع َطي َتنَا وشرَ ِّ ما َمنَ ْع َتُ ،
يو َم اخلوفُ ،
َ
َ
َ
والعصيان ،واجع ْلنا
والفسوق
الكفر
اإليامن ،وز ِّين ُه يف ُقلوبِنا ،وك َِّر ْه إلينا
إلينا
َ
ِ
ِ
ِ
من الراشدينُ ،
الله َّم ت ََو َّفنَا مسلمني ،و َأ ْحينَا مسلمني ،وأحل ْقنا بالصاحلني َغيرْ َ
كذ َ
الله َّم َقاتِ ِل ال َك َف َر َة ا َّلذين ُي ِّ
بون ُر ُس َل َك ،و َي ُصدُّ ون عن
َخ َزايا وال مفتوننيُ ،

ني كاألنعام ،واملهتدون هم الناس.
الضا ِّل َ
( )1يف قوله «لِما» أن َّ
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َسبِ َ
الله َّم َقاتِ ِل الكفرة ،الذين ُأوتُوا
واج َعل عليهم ِر ْج َز َك و َع َذا َبكُ ،
يلكْ ،

احلق.
الكتاب ،إل َه ِّ
َ

الم ِل ُك ،ال إله إال أنت ،سبحانك وبحمدك ،أنت
 73اللهم أنت َ

واعرتفت بذنبي ،فاغفر يل ذنويب مجي ًعا ،إنه
ظلمت نفيس،
ريب ،وأنا عبدُ ك،
ُ
ُ
ال ِ
واه ِدين ألحسن األخالق ،ال يهَ ْ ِدي ألحسنِها إال
يغف ُر
الذنوب إال أنتْ ،
َ
(((
ِ
يرصف عني سي َئها إال أنت ،ل َّب َ
وس ْعدَ ْي َك
ف عني َس ِّي َئها ،ال
أنت،
ُ
وارص ْ
َ
يك َ
والرش ليس إليك((( ،وا َمل ْه ِد ُّي َمن َهدَ ْي َت ،أنا بك وإليك،
واخلري ك ُّله يف يديك،
ُّ
ُ
َ
وأتوب
أستغفرك،
وتعاليت،
تباركت
ملجأ ِمنك إال إليك،
ال َمنْجا وال
َ
َ
ُ
ُ
إليك.

ِ
ِ
وفتنة القرب،
وعذاب النار،
الله َّم إين أعوذ بك من فتنة النار،
74
ُ
ِ ِ
(((
ِ
رش
رش فتنة الفقر  ،وأعوذ بك من ِّ
وعذاب القرب ،ومن شرَ ِّ فتنة الغنَى ،ومن ِّ
الناس إىل احلج يف قوله:
(« )1لبيك» :لفظ جياب به الداعي ،وهو يف تلبية احلج إجابة لدعاء اهلل
َ
ب
[ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ] اآلية [احلج ،]27:ومعنى هذه التثنية :أي مرة بعد مرة ،وهو من َأ َل َّ
باملكان :إذا أقام به ،كأنه قال :إقامة عىل إجابتك بعد إقامة.
ساعدت عىل
«سعديك» :من األلفاظ املقرونة بـ«لبيك» ،ومعناها :إسعا ًدا بعد إسعاد ،واملراد
ُ
طاعتك مساعد ًة بعد مساعدة ،ومها منصوبان عىل املصدر.
ب الرش إىل اهلل تعاىل؛ ألنه ليس يف فعله تعاىل رش ،بل أفعاله كلها خري ،والرش إنام صار
( )2أي :ال ُين َْس ُ
رشا النقطاع نسبته وإضافته إليه تعاىل.
ًّ
(« )3ومن شر فتنة الغنى ،ومن شر فتنة الفقر» :ألهنام حالتان تخُ َشى الفتنة فيهام بالتسخط وقلة الصرب،
والوقوع يف حرام أو شبهة للحاجة ،ويخُ اف يف الغنى من األرش وال َب َط ِر ،والبخل بحقوق املال ،أو
إنفاقه يف إرساف ،أو يف باطل ،أو يف مفاخرة.
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املسيح الدجال ،اللهم ِ
ِ
ِ
اغسل
فتنة
خطاياي بامء الثلج والبرَ َ ِد((( ،ون َِّق قلبي من
َ
ُ َّ
َسِ ،
األبيض من الدَّ ن ِ
خطاياي كام
وباعدْ بيني وبني
الثوب
اخلطايا كام َن َّق ْي َت
َ
َ
َ
ِ
بك ِمن الك ََس ِل واهل َ َر ِمَ ،
ِ
واملغرب ،اللهم إين أعو ُذ َ
واملأثم
املرشق
باعدْ َت بني
واملغرم.
حممد ِ
صل عىل ٍ
 75اللهم ِّ
إبراهيم،
صليت عىل آل
عبدك ورسولِك ،كام
َ
َ
حممد ِ
ٍ
إبراهيم،
عبدك ورسولِك ،وعىل آل حممد ،كام باركت عىل
وبارك عىل
َ
إبراهيم.
وعىل آل
َ

(« )1بامء ال َّث ْلجِ والبرَ َ ِد» ختْصيص الثلج والبرَ َ د تأكيد للتطهري ومبالغة فيه؛ ألن الثلج والبرَ د ما َءان مفطوران
ِ
ُ
األرجل ،كسائر املياه التي قد خالطت تُربة
َلهام األيدي ،ومل خت ُْض ُهام
عىل خ ْلقتهام ،مل ُيستعملاَ ومل َتن ُ
األرض ،وجرت يف األهنار ،واس َت َقرت يف ِ
أحق بكامل الطهارة ،وكذلك هذا
احلياض ونحوها ،فكانا ّ
َّ
َ
إشباع يف بيان التطهري وتأكيدٌ له.
األبيض من الدنس»
الثوب
ت
املعنى يف قوله« :كام َن َّق ْي َ
ٌ
َ
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الو ْر ُد اخلامس
ِ
 76تعاىل [ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ]

[املؤمنون.]116:

[ 77ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ] [اإلرساء.]111:

كبريا.
 78اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ً

[ 79ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ] [املؤمنون.]109:
[ 80ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ] [القصص.]16:

[ 81ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ] [األنبياء.]87:

[ 82ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ] [طه.]26 ،25:

[ 83ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ] [الفرقان.]66 ،65:

[ 84ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ] [التحريم.]11:
ِ
ِ
واألرض وما بينهام
السموات
رب
 85ال إله إال اهلل الواحدُ
القهارُّ ،
ُ
العزيز ال َغ َّف ُار.
ُ
 86الله�م إين أس�ألك ي�ا أهلل الواح�دُ األح�دُ الصم�دُ  ،ال�ذي مل يل�د،
الغفور الرحيم.
تغفر يل ُذنُويب ،إنك أنت
ُ
ومل ُي ْو َلدْ  ،ومل يكن له ُك ُف ًوا أحدٌ  ،أن َ
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اليقني واملعافاة.
 87اللهم إين أسألك
َ

 88اللهم اغفر يل ،وارمحني ،واهدين ،وعافني ،وارزقني.

 89اللهم اغفر يل ذنبيَ ،و َو ِّس ْع يل يف داري ،وبارك يل فيام رزقتني.

 90اللهم َث ِّبتْني ،واجعلني هاد ًيا مهد ًّيا(((.
ِ
عب�اد َك
ف عن�ي الس�و َء والفحش�ا َء ،واجعلن�ي ِم�ن
 91الله�م اصرْ ِ ْ

ا ُمل ْخ َلصني(((.

ِ
رش ما مل أعمل(((.
 92اللهم إين أعوذ بك من شرَ ِّ ما َعم ْل ُت ،ومن ِّ
ٍ
 93اللهم إين أعوذ بك من ٍ
مع ،ومن
قلب ال خيشع ،ومن ُدعاء ال ُي ْس ُ
ِ
ٍ
هؤالء األربع.
تشبع ،ومن عل ٍم ال ينفع ،أعوذ بك من
نفس ال
ُ

 94اللهم إين أعوذ بك من شرَ ِّ سمعي ،ومن رش برصي ،ومن رش
لساين ،ومن رش قلبي ،ومن رش َمنِ ِّيي(((.
ِ
وح ِّص ْن َف ْر ِجي(((.
 95اللهم اغف ْر ذنبي ،و َط ِّه ْر قلبيَ ،

()1
()2
()3
()4
()5

أصله أن النبي  Hدعا به جلرير بن عبد اهلل ال َب َج يِ ِّل  Iيف احلديث املتفق عليه« :اللهم
ث ِّب ْت ُه واجع ْل ُه هاد ًيا مهد ًّيا».
مقتبس من سورة يوسف اآلية رقم (.)24
فعلت من السيئات ،ومن رش ما مل أعمل من احلسنات ،وقيل :هي استعاذة من رش
أي من رش ما
ُ
أعامله التي قد عملها ،ومن رش أعامله التي سيعملها.
قال وكيع« :ومن رش َمنِ ِّيي» يعني :الزنا والفجور.
أصله أن النبي  Hدعا للفتى الذي قال له« :يا رسول اهلل! ائذن يل بالزنا» احلديث ،وفيه
وح ِّصن َف ْر َجه».
أنه  Hوضع يده عليه ،وقال« :اللهم! اغفر ذنبه ،و َط ِّهر قلبهَ ،
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ِ
جل ِ
ِ
بن
والعجز
حلزن،
والكسل ،وا ُ
 96اللهم إين أعوذ بك من اهل َ ِّم وا َ
وض َلع((( الدَّ ْي ِن ،و َغ َل َب ِة الرجال(((.
وال ُب ْخ ِلَ ،
اللهم إين أعوذ بك من اجلبن ،والب ْخ ِل ،وس ِ
ِ
وفتنة
وء ال ُع ُم ِر(((،
97
ُ
ُ
ُ
ِ
وعذاب ِ
ِ
القبر.
الصدر(((،
الض ِيق يو َم احلساب.
 98اللهم إين أعوذ بك من ِّ
صل عىل حممد وعىل ِ
 99اللهم ِّ
أهل بيته ،وعىل أزواجه و ُذريته ،كام

إبراهيم ،إنك محيدٌ جميدٌ  ،وبارك عىل حممد وعىل آل بيته ،وعىل
صليت عىل آل
َ
َ
باركت عىل آل إبراهيم ،إنك محيد جميد.
أزواجه و ُذريته ،كام
َ

()1
()2
()3
()4

ِ
الديْن :أصل الضلع االعوجاج ،واملراد :ثِ َق ُل الدَّ ين ِ
َض َلع َّ
صاح َب ُه عن االستواء
وشدَّ تُه حتى ُي ِم َيل
لثقل�ه ،وذل�ك حي�ث ال جي�د َمن علي�ه دي ٌن وف�ا ًء ،وال س�يام مع املطالب�ة ،وقال بعض الس�لف:
«ما دخل َه ُّم الدَّ ْي ِن قل ًبا إال أذهب من العقل ما ال يعود إليه».
الرعاع َه َر ًجا و َم َر ًجا.
غلبة الرجال :شدة تسلطهم كاستيالء َّ
سوء ال ُع ُمر :اهلرم ،أيِ :
الكبرَ و َذهاب القوة مع اخلرف ،وهو أرذل العمر ،أعاذنا اهلل منه وسائر
ََ ُ
املسلمني.
ِ
ِ
فتنة الصدر :ما يعرض فيه من الشكوك والوساوس ُّ
ومثل ذلك.
والش َبه
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الو ْر ُد السادس
ِ
[ 100ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ].

[األعراف]23:

[ 101ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ].

[األعراف]149:

[ 102ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ].

[آل عمران]16:

[ 103ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ] [غافر.]9-7:

[ 104ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ].

[األحقاف]15:

[ 105ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ] [الفرقان.]74:

األوراد السلفية

189

ِ
ِ
واألرض و َمن فيه َّن ،ولك
السموات
نور
 106اللهم لك احلمدُ  ،أنت ُ
ِ
واألرض ومن فيهن ،ولك احلمدُ  ،أنت ِ
مل ُك
السموات
احلمدُ  ،أنت ق ِّي ُم
َّ
ِ َ
ِ
حق،
احلق ،ووعدُ ك ٌّ
السموات واألرض و َمن فيه َّن ،ولك احلمدُ  ،أنت ُّ

حق ،والنب ُّيون
حق،
حق ،والساع ُة ٌّ
والنار ٌّ
حق ،واجلن ُة ٌّ
حق ،ولقاؤك ٌّ
وقو ُلك ٌّ
ُ
آمنت ،وإليك
أسلمت ،وعليك
حق ،اللهم لك
حق ،وحممدٌ ٌّ
ٌّ
توكلت ،وبك ُ
ُ
ُ

َ
وإليك املصري ،فاغفر يل
حاكمت ،أنت ر ُّبنا،
خاصمت ،وإليك
أنبت ،وبك
ُ
ُ
ُ
ما قدَّ ْم ُت ،وما َّ
أعلم به مني ،أنت
أرسرت ،وما
أخ ْر ُت ،وما
ُ
ُ
أعلنت ،وما أنت ُ

املقدِّ ُم ،وأنت ِّ
املؤخ ُر ،أنت إهلي ،ال إله إال أنت ،وال حول وال قوة إال بك.

 107سبحان اهلل وبحمده ،أستغفر اهلل وأتوب إليه.
ِ
ِ
القيامة ُمدْ َخلاً كريم(((.
وأدخ ْلني يو َم
 108اللهم اغفر يل ذنبي،
ورب إرسافيل أعوذ بك من َح ِّر
رب جربائيل وميكائيل،
َّ
 109اللهم َّ
ِ
وعذاب القرب.
النار،
ِ
 110اللهم جنِّبني منك ِ
ِ
ِ
واألعامل واألدواء.
واألهواء
األخالق
َرات
َ ْ ُ
فافِ ،
والغنى(((.
 111اللهم إين أسألك اهلُدَ ى ،والتُّقى ،وال َع َ
ِ
الر ْش ِد ،وأسأ ُل َك
بات يف
 112اللهم! إين أسأ ُل َك ال َّث َ
األمر ،والعزيم َة عىل ُّ
ِ
ِ
وج ِ
م ِ
َ
عبادتك،
وح ْس َن
بات رمحتِ َك،
كر نعمتكُ ،
وعزائم مغفرت َك ،وأسأ ُل َك ُش َ
َ
ُ

( )1أصله دعاء النبي  Hأليب موسى األشعري  Iملا قال له :ويل فاستغفر ،فقال :H
«اللهم اغفر لعبد اهلل بن قيس ذن َبه ،وأدخله يو َم القيامة ُمدخلاً كريم» احلديث[ ،متفق عليه].
( )2الغنى هنا :غنى النفس ،واالستغناء عن الناس ،وعام يف أيدهيم.
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وأسأ ُل َك قل ًبا سليماً  ،ولسانًا صاد ًقا ،وأسأ ُل َك ِمن ِ
تعلم ،وأعو ُذ َ
بك ِمن
خري ما ُ
ِ
الغيوب«[ .الصحيحة» (.])3228
أنت علاَّ ُم
تعلم،
تعلم؛ إن ََّك َ
وأستغفرك ملا ُ
ُ
رش ما ُ
ِّ
ِ
(((
 113اللهم إين أعوذ بعظمتك أن ُأ َ
غتال من تحَ تي .

الضجيع ،وأعو ُذ بك من
 114اللهم إين أعوذ بك من اجلوعِ ،فإنه بِ ْئ َس
ُ
اخليانة ،فإهنا بِ ْئس ِ
ت البِطانة.
َ
 115اللهم إين أعوذ بك من الفقرِ ،
والق َّل ِةِّ ،
والذ َّل ِة ،وأعوذ بك أن أ ْظ ِل َم
أو ُأ ْظ َل َم.
 116اللهم أكثِر مايل وولديِ ،
وبار ْك يل فيام أعطيتني(((.
ِ
ْ
عيل عند ِكبرَ ِ ِسنِّي ،وانقطا ِع ُع ُمري.
 117اللهم
اجعل َ
أوس َع رزق َك َّ
ِ
يسريا(((.
 118اللهم حاسبني حسا ًبا ً
 119اللهم ِ
واحرشين يف زمرة
أحينِي مسكينًا((( ،و َأ ِمتْني مسكينًا،
ْ
املساكني.

ص�ل على حممد ،وعلى أزواج�ه و ُذري ِ
 120الله�م ِّ
صليت عىل
ت�ه ،كما
َ
ِّ َّ

إبراهيم،
إبراهيم ،وبارك عىل حممد وعىل أزواجه وذريته ،كام باركت عىل آل
آل
َ
َ
إنك محيد جميد.

()1
()2
()3
()4

وهو اخلَ ْسف.
أصله دعاء النبي  Hخلادمه أنس « :Iاللهم أكثر ما َله وولدَ ه »...إلخ.
أي :سهلاً بال تعسري ،أي :ال حيقق عليه مجيع دقائق أعامله ،واحلساب اليسري هو عرض األعامل،
ألن من ن ِ
احلساب ُع ِّذ َب.
ُوق َش
َ
يعني :خاش ًعا متواض ًعا ،قال ابن األثري« :أراد به التواضع واإلخبات ،وألاَّ يكون من اجلبارين
املتكربين».
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الو ْر ُد السابــع
ِ
 ...[ 121ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ] [آل عمران.]27 ،26:
الكريم،
احلليم
 122ال إله إال اهللُ
ُ
ُ
العظيم،
العيل
ُ
ال إله إال اهلل ُّ

ِ
ِ
العرش الكريم.
ورب
رب السموات السبعُِّ ،
ال إله إال اهلل ُّ
ِ
فاعف عني.
العفو،
ب
ُ
َ
 123اللهم إنك َع ُف ٌّو تحُ ُّ
كنت من ال َّظاملني.
أنتُ ،سبحانك إين ُ
 124ال إل َه إال َ

 125رب اغفر وارحم ،إنك أنت األ َع ُّز األكرم.

[موقوف عن ابن مسعود وابن عمر ]M

رب اغفر يل خطيئتي وجهيل ،وإرسايف يف أمري ،وما أنت
 126اللهم ِّ
وه ْزيل ،وخطئي و َع ْم ِديُّ ،
وكل ذلك
أعلم به مني ،اللهم اغفر يل ِجدِّ ي َ
ُ
مت ،وما َّ
أعلنت ،وما
أرسرت ،وما
أخ ْر ُت ،وما
ُ
ُ
عندي ،اللهم اغفر يل ما قدَّ ُ

أنت أعلم به مني ،أنت ا ُملقدِّ ُم ،وأنت ِّ
املؤخ ُر ،وأنت عىل كل يشء قدير.
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ِ
 127اللهم ِ
أح ِيني ما َع ِل ْم َت احليا َة
بعلم َك
الغيب ،وقدرتك عىل اخلَ ْل ِقْ ،
َ
ِ
الغيب
خريا يل ،اللهم وأسأ ُلك خشيتَك يف
خريا يل ،وتو َّفني إذا
َ
علمت الوفا َة ً
ً

والغضب ،وأسألك ال َق ْصدَ يف ِ
ِ
الفقر
احلق يف الرىض
والشهادة ،وأسأ ُلك كلم َة ِّ
والغنى ،وأسألك نعيماً ال ينفدُ  ،وأسألك ُق َّر َة ٍ
الرىض
عني ال
ُ
تنقطع ،وأسألك ِّ
لذ َة النظر إىل ِ
ِ
العيش بعد املوت ،وأسألك َّ
وجهك،
بعد القضاء ،وأسألك َب ْر َد
والشوق إىل لقائك ،يف غري رضاء مرض ٍة ،وال ٍ
َ
فتنة ُم ِض َّلة ،اللهم ز ِّينَّا بزينة
َّ َ ُ َّ
اإليامن ،واجعلنا ُهدا ًة مهتدين.
 128اللهم اغفر لنا وارمحنا ،وآتنا يف الدنيا حسنة ،ويف اآلخرة حسنة،

ِ
وقنا عذاب النار[ .من دعاء أنس بن مالك .]I

 129اللهم إين أسألك العافي َة يف الدنيا واآلخرة.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
عمن ِسواك.
 130اللهم اكْفني بِ َحالل َك عن َح َرام َك ،وأغنني بفضل َك َّ
ٍ
ٍِ
ٍ
وقلب
وعمل ال ُيرف�ع،
ق�ول ال ُيس�مع،
 131الله�م إين أع�و ُذ ب�ك من

ال يخَ شع ،وعل ٍم ال َينفع.

ِ
الكسل واهلَر ِم ،واملغرم واملأثم ،وأعوذ بك
 132اللهم إين أعو ُذ بك من

ِ
املسيح الدجال ،وأعوذ بك من عذاب القرب ،وأعوذ بك من عذاب
رش
من ِّ

النار.

 133اللهم َم ْن َوليِ َ من أمر أمة حممد  Hشي ًئا َف َش َّق عليهم ،فاش ُق ْق
أمة ٍ
عليه ،ومن وليِ ِمن أم ِر ِ
حممد  Hشي ًئا َف َر َف َق هبم ،فار ُف ْق به.
َ َ ْ ْ
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ص�ل عىل ٍ
حممد النبي األُمي ،وعىل ِ
 134الله�م ِّ
صليت عىل
آل حممد ،كام
َ
ِّ ِّ ِّ
ٍ
باركت عىل
�ي ،وعىل آل حممد ،كما
َ
النبي األُ ِّم ِّ
آل إبراهي�م ،وب�ارك على حممد ِّ
آل إبراهيم يف العاملني ،إنك محيد جميد.
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الو ْر ُد الثامـــن
ِ
[ 135ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ] [املمتحنة.]5 ،4:

[ 136ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ] [الشعراء.]85-83:

[ 137ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ] [الشعراء.]89-87:

[ 138ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ] [التوبة.]129:

[ 139ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ] [غافر.]44:
[ 140ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ] [هود.]88:

[ 141ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ].
 142اهللُ اهللُ َربيِّ  ،لاَ ُأشرْ ِ ُك بِ ِه شي ًئا.

[يوسف]67:

كثريا،
كبريا ،واحلمدُ هلل ً
 143ال إله إال اهلل وحده ،ال رشيك له ،اهللُ أكرب ً
َ
الله َّم اغفر
رب العاملني ،لاَ َح ْو َل وال قو َة إال باهلل العزيز احلكيمُ ،
وسبحان اهللِ ِّ
واهدين ،وارزقني ،وعافِني.
يل ،وارمحنيْ ،
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عيل قضاءك ،وأ ْق ِل ْل يل من الدنيا.
 144اللهم َح ِّب ْ
ب إ َّيل لقاءكَ ،
وس ِّه ْل َّ

[الصحيحة]1338 :

ٍ
وبمحمد رسولاً  ،نعوذ باهلل من
 145رضينا باهلل ر ًّبا ،وباإلسالم دينًا،
سوء الفتن.
جل ْبن واهل َ َر ِم ،وأعوذ بك
 146اللهم إين أعوذ بك من العجز والكسل ،وا ُ
عذاب القرب ،وأعوذ بك من ِ
ِ
فتنة املحيا واملامت.
من
 147نعوذ باهلل من ِ
ِ
الفتن ،ما ظهر منها ،وما بطن،
النار ،نعوذ باهلل ِم َن
نعوذ باهلل من فتنة الدَّ َّج ِ
ال.
نرجع عىل أعقابنا ،أو ُن ْف َت َن عن ديننا.
 148اللهم إنا نعوذ بك أن
َ

[من دعاء عبد اهلل بن أيب ُم َل ْيكة]

حل ْو ِر بعد الك َْو ِن(((.
 149اللهم إين أعوذ بك من ا َ
ِ
ِ
يموت،
احلي الذي ال
ُ
 150أعو ُذ بعزت َك أن تُض َّلني ،ال إله إال أنت ُّ

واإلنس يموتون.
واجل ُّن
ُ

ِ
بوجه َك الكري� ِم وكلامتِك التا َّم ِة م�ن شرَ ِّ ما أنت
 151الله�م إين أع�و ُذ
�ه ،اللهم أنت ِ
بناصيتِ ِ
ِ
�ذ ِ
آخ ٌ
�ف ا َمل ْغ َ�ر َم وا َمل ْأث�م((( ،اللهم ال ُي ْه َ�ز ُم ُجنْدُ َك،
تكش ُ
َ

َ
ينفع ذا اجلَدِّ َ
بحانك اللهم وبحمدك.
منك اجلدُّ ُ ،س
وال ُي ْخ َل ُ
ف َوعْدُ َك ،وال ُ

( )1ويف رواية :الك َْور ،وال� َك�وْن :هو الرجوع من اإليامن إىل الكفر ،ومن الطاعة إىل املعصية ،أي:
يشء إىل ٍ
الرجوع من ٍ
يشء من الرش ،أو الرجوع من االستقامة أو الزيادة إىل النقص ،ومن رواه
التعو ُذ من االنتقاص
بالراء فهي الزيادة ،مأخوذ من تكوير العاممة ،وهو ل ُّفها ومج ُعها ،فاملعنىُّ :
التعو ُذ
بعد الزيادة واالستكامل ،ورواية« :الك َْون» معناها مأخوذ من االستقرار والثبات ،فاملراد ُّ
من النقصان والتغيري بعد الثبات واالستقرار.
( )2املأثم :هو األمر الذي يأثم به اإلنسان ،أو هو اإلثم نفسه وض ًعا للمصدر موضع االسم= ،

196

األوراد السلفية

ِ
بكلامت اهللِ التام ِ
ِ
ات التي ال يجُ ِ
رش ما
 152أعو ُذ
او ُز ُه َّن َب ٌّر وال ٌ
َّ
فاجر ،من ِّ
خلق و َذ َر َأ ،وبر َأ ،ومن رش ما ُ
ينزل من السامء ،ومن رش ما َي ْع ُر ُج فيها ،ومن رش
َ
ِ
رش ِ
ِ
والنهار،
الليل
فتن
رش ما خيرج منها ،ومن ِّ
ما َذ َر َأ يف األرض ،وبر َأ ،ومن ِّ
ٍ
يطر ُق ٍ
ُ
بخري يا رمح ُن.
طارق
رش ك ُِّل
يطرق ،إال طار ًقا ُ
ومن ِّ
جار الس ِ
وء ،ومن زوج تش ِّيبني َ
 153اللهم إين أعو ُذ َ
قبل املشيب،
بك من ِ ُّ
يكون عيل ر ًّبا ،ومن ٍ
خليل ٍ
ٍ
ُ
ماكر عينُه
عيل عذا ًبا ،ومن
مال
ومن َو َلد
ُ َّ َ
يكون َّ
تراين ،وقل ُبه يرعاين؛ ْ
إن رأى حسن ًة دفنَها ،وإذا رأى س ّيئ ًة أذا َعها.

[«السلسلة الصحيحة» (])3137

ِ
ِ
 154ربنا ِ
الظلامت إىل
ونجنا من
أصل ْح بيننا ،واهدنا ُس ُب َل اإلسالمِّ ،
َّ ْ
ِ
ِ
ِ
أسامعنا
الفواح َش ما ظهر منها وما بطن ،وبارك لنا يف
ف عنا
النور،
وارص ْ

ِ
ِ
ِ
التواب الرحيم،
ُب علينا؛ إنك أنت
وأبصارنا وقلوبِنا
ُ
وأزواجنا وذرياتنا ،وت ْ
ني هبا ،قائلني هبا ،وأت ِْم ْمها علينا.
واجعلنا شاكرين لنعمتِ َكُ ،م ْثنِ َ

[من دعاء ابن مسعود ]I

صل عىل ٍ
صليت عىل ِ
 155اللهم ِّ
إبراهيم،
آل
حممد عبدك ورسولِك ،كام
َ
َ
ٍ
حممد ِ
ٍ
عبدك ورسولِك ،وعىل ِ
إبراهيم،
باركت عىل
حممد ،كام
آل
وبارك عىل
َ
َ
وعىل ِ
إبراهيم.
آل
َ
= وكذلك «املغرم» ويريد به الدَّ ين ،بدليل متام احلديث :قالت عائشة :فقال له قائل :ما أكثر ما
تستعيذ من املغرم يا رسول اهلل! فقال« :إن الرجل إذا غرم َحدَّ ث فكذب ،ووعد فأخلف».
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الو ْر ُد التاسع
ِ
[ 156ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ] [األعراف.]156 ،155:

 157اللهم [ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ]

[النساء.]75:

 158ال إله إال اهلل وحده ،ال رشيك له ،له امللك ،وله احلمد ،وهو عىل

كل يشء قدير ،ال حول وال قوة إال باهلل ،ال إله إال اهلل ،وال نعبد إال إياه ،له
ُ
حل َس ُن ،ال إله إال اهللُ ،مخُ ِلصني له الدي َن ،ولو
النعم ُة ،وله
الفضل ،وله الثنا ُء ا َ
ك َِر َه الكافرون.
ِ
ِ
ِ
العرش العظيم ،ر َّبنا
ورب
األرض
ورب
السموات
رب
َّ
َّ
 159اللهم َّ
ِ
ِ
ِ
ورب ِّ
والقرآن ،أعوذ
واإلنجيل
التوراة
ب والنَّوىُ ،من ِْز َل
كل يشءَ ،
حل ِّ
َّ
فالق ا َ
ُ
رش ِّ
رش أنت ٌ
األول فليس َق ْب َل َك يش ٌء،
آخذ بناصيته ،أنت
كل ذي ٍّ
بك من ِّ
وأنت ِ
الظاهر فليس فو َق َك يش ٌء ،وأنت
اآلخ ُر فليس بعدك يش ٌء ،وأنت
ُ
ِ
الباط ُن فليس ُد َ
اقض عنا الدَّ ْي َن ،وأغنِنا من الفقر.
ونك يش ٌء،
[ 160ﭡ ﭢ ﭣ] [طه.]114:
 161اللهم َف ِّقهني يف الدين ،و َع ِّلمني التأويل(((.

( )1أصله دعاؤه  Hالبن عباس « :Lاللهم ف ِّق ْه ُه »...احلديث.
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 162اللهم إين أسألك علماً ناف ًعا ،وأعوذ بك من عل ٍم ال ينفع.
 163اللهم انفعني بام َع َّلمتَني ،وع ِّل ْمني ما ينف ُعنيِ ،
وز ْدين علماً .
ِ
وسدِّ ْدين.
 164اللهم ْاهدينَ ،
عيل
 165احلمدُ هلل الذي َك َفاين وآواين ،وأط َع َمني ْ
وأس َقاين ،والذي َم َّن َّ
حال ،اللهم رب ك ُِّل ٍ
َفأ ْف َض َل ،والذي أعطاين َفأ ْج َز َل ،احلمدُ هلل عىل ك ُِّل ٍ
يشء
َّ
وم ِلي َكه ،وإله ك ُِّل ٍ
يشء أعو ُذ بك من النَّار.
َ
َ ُ
ِ
ونستغف ُر َك ،وال َن ْك ُف ُر َك ،ونؤمن بك ،ون ْ
لع
 166اللهم إنا نستعين َُك
َخ ُ
من َي ْف ُج ُر َك((( ،اللهم إياك نعبد ،ولك نصيل ونسجد ،وإليك نسعى ون َْح ِفدُ (((،
بالكفار م ِ
إن عذا َب َك ِ
نرجو رمحتَك ،ونخشى عذا َبكَّ ،
لحق(((.
اجلدَّ
ِ ُ
عذب الكفر َة الذين يصدُّ ون عن سبيلك ،و ُي ِّ
اللهم ِّ
كذبون ُر ُس َلك،
ف بني كلمتهمِ ،
وألق يف قلوهبم
و ُيقاتلون أولياءك ،وال يؤمنون بوعدك ،وخالِ ْ
الرعبِ ،
رج َزك وعذا َبك ،إل َه احلق.
وألق عليهم ْ
َ
ِ
ِ
اللهم ِ
ذات
واملؤمنات،
للمؤمنني
اغف ْر
وأص ِل ْح َ
َ
َ
واملسلمني واملسلامتْ ،
ْ
َ
اإليامن واحلكم َة ،وث ِّبتهم عىل
واجعل يف قلوهبم
ف بني قلوبهِ م،
بينِهم ،وأ ِّل ْ
وأوز ْعهم أن يو ُفوا ِ
ِ
ِ
بعهد َك الذي عاهدتهَ م عليه،
رسول اهللِ ،H
ِم َّلة
ُ

وانرصهم عىل عَدُ ِّوك
احلق ،واجعلنا منهم».
وعدوهم ،إل َه ِّ
ِّ

[موقوف عن أمري املؤمنني عمر ]I

( )1يفجرك :يعصيك وخيالفك.
( )2حَ ْ
حل ْفد :العمل واخلدمة.
حل َفدَ ان :الرسعة ،وأصل ا َ
ن ِفدُ :نُسارع يف طاعتك ،وا َ
(ُ )3م ْلحق :أي ِ
الحق.
ِ
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اجعل علينا صال َة((( قو ٍم ٍ
ْ
يقومون َ
َ
َ
 167اللهم
ويصومون
الليل،
أبرار،
النهار ،ليسوا َبأ َث ٍ
مة((( وال ُف َّج ٍ
ار(((.
َ
اآلخرة حسن ًةِ ،
ِ
عذاب النار.
وقنَا
 168ر َّبنا آتِنا يف الدنيا حسن ًة ،ويف
َ
ِ ِ
واجبرُ ين(((،
 169اللهم اغفر يل ذنويب وخطاياي ُك َّلها ،اللهم أنْع ْشني(((ْ ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ف س ِّي َئها
األعامل واألخالق ،فإنه ال َي ْه ِدي
لصالح
واهدين
لصاحلها ،وال َيصرْ ِ ُ
إال أنت.
 170اللهم إين أعوذ بك من ِ
ِ
رش الغنى
فتنة النار،
وعذاب النار ،ومن ِّ
والفقر.
 171اللهم استرُ َعوريتِ ،
وآمن َر ْو َعتي ،وا ْق ِ
ض عنِّي َد ْيني.
ْ ْ َْ
 172اللهم رمحتَك أرجو فال ت ِ
َك ْلني إىل نفسيِ َط ْر َف َة ٍ
وأص ِل ْح يل
عنيْ ،

شأين ُك َّله ،ال إله إال أنت.

ِ
رشور ِ
ِ
وسيئات أعاملنا.
أنفسنا
 173اللهم إنا نعوذ بك من

 174اللهم إين أسألك إيامنًا ال يرتدُّ  ،ونعي ال ينفدُ  ،ومرافق َة نبيك ٍ
حممد
ِّ
ُ
ماً
 Hيف أعىل ِ
جنة اخلُ ْل ِد.
[من دعاء عبد اهلل بن مسعود ]I
«وص َّلت عليكم
لقوم أفطر عندهم بقوله:
َ

( )1الصالة هنا الدعاء من قبيل دعائه
املالئكة».
( )2بأَثمََ ٍة :أي :بذوي إثم.
ٍ
ألحد يف الدعاء قال« :جعل اهلل
( )3فجار :مجع فاجر ،وهو الفاسق ،وكان  Hإذا اجتهد
عليك صال َة قومٍ» إلخ.
( )4أنعشينَ :ق ِّوين ِّ
ونشطنيَ ،ن َّع َشه اهلل :أي رفعه.
( )5اجربني :أصلحني.
H
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آل ٍ
 175اللهم ص ِّل عىل ٍ
حممد وعىل ِ
إبراهيم وعىل
صليت عىل
حممد ،كام
َ
َ
َ
آل إبراهيم إنك محيد جميد ،اللهم بارك عىل حممد وعىل ِ
ِ
باركت
آل حممد ،كام
َ
َ
عىل إبراهيم وعىل ِ
إبراهيم ،إنك محيدٌ جميد.
آل
َ
َ
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الو ْر ُد العاشر
ِ
[ 176ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ] [البقرة.]67:

[ 177ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ] [هود.]47:

[ 178ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ((( ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

( )1قال اإلمام املحقق ابن قيم اجلوزية �« :وحقيقة الصدق يف هذه األشياء هو احلق الثابت
املتصل باهلل املوصل إىل اهلل ،وهو ما كان به وله من األقوال واألعامل ،وجزاء ذلك يف الدنيا
واآلخرة.
فمدخل الصدق وخمرج الصدق :أن يكون دخوله وخروجه ح ًّقا ثابتًا هلل ويف مرضاته ،بالظفر
بال ُبغية وحصول املطلوب ،ضدّ خمرج الكذب ومدخله الذي ال غاي َة له يوصل إليها ،وال له ساق
ثابتة يقوم عليها ،كمخرج أعدائه يوم بدر .وخمرج الصدق كمخرجه  Hهو وأصحابه
يف تلك الغزوة ،وكذلك مدخله  Hاملدينة كان مدخل صدق ،باهلل وهلل وابتغاء مرضات
اهلل ،فات ََّص َل به التأييد والظفر والنرص وإدراك ما طلبه يف الدنيا واآلخرة ،بخالف مدخل الكذب
الذي رام أعداؤه أن يدخلوا به املدينة يوم األحزاب ،فإنه مل يكن باهلل وال هلل ،بل كان حمادة
هلل ولرسوله ،فلم يتصل به إال ِ
اخلذالن والبوار ،وكذلك مدخل اليهود َمن دخل ِمن اليهود
واملحاربني لرسول اهلل  Hحصن بني قريظة ،فإنه ملا كان مدخل كذب أصاهبم معه ما
أصاهبم.
فكل مدخل وخمرج كان باهلل وهلل ،فصاحبه ضامن عىل اهلل ،فهو مدخل صدق وخمرج صدق.
وكان بعض السلف إذا خرج من داره رفع رأسه إىل السامء وقال« :اللهم إين أعوذ بك أن أخرج
خمرجا ال أكون فيه ضامنًا عليك» .يريد أن ال يكون املخرج خمرج صدق.
ً
ولذلك ُفسرِّ َ مدخل الصدق وخمرجه بخروجه  Hمن مكة ودخوله املدينة .وال ريب أن
هذا عىل سبيل التمثيل ،فإن هذا املدخل واملخرج من َأ َج ِّل مداخله وخمارجه  ،Hوإلاَّ
فمداخله وخمارجه كلها مداخل صدق ،وخمارجه خمارج صدق؛ إذ هي هلل وباهلل ،وبأمره والبتغاء
=
									
مرضاته.
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ﮕ ﮖ ﮗ]((( [اإلرساء.]80:
[ 179ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ]((( [الكهف.]24:
[ 180ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ] [األنعام]77:

[ 181ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ]

[التحريم.]8:

نورا،
نورا ،واجعل يف سمعي ً
نورا ،ويف لساين ً
 182اللهم اجعل يف قلبي ً
ِ
نورا ،وعن
نورا ،واجعل من فوقي ً
نورا ،واجعل م ْن حتتي ً
واجعل يف برصي ً
نورا،
نورا ،واجعل خلفي ً
نورا ،واجعل أمامي ً
نورا ،وعن يساري ً
يميني ً
ِ
نورا.
نورا ،وأ ْعظ ْم يل ً
واجعل يف نفيس ً
= وما خرج أحد من بيته ودخل سوقه أو مدخلاً آخر إلاَّ بصدق أو بكذب ،فمخرج كل واحد
ومدخله ال يعدو الصدق والكذب ،واهلل املستعان» اهـ .من «مدارج السالكني» (،270/2
.)271
نصريا لكتاب اهلل
( )1قال قتادة« :إن نبي اهلل علم أن ال طاقة له هبذا األمر إلاَّ بسلطان ،فسأل سلطانًا
ً
 ،Dوحلدود اهلل ،ولفرائض اهلل ،وإلقامة دين اهلل ،وإن السلطان رمحة من اهلل جعلها بني أظهر
ٍ
بعض فأكل شديدُ هم ضعي َفهم» ،ورجح شيخ املفرسين
بعضهم عىل
عباده ،لوال ذلك ألغار ُ

الطربي قول قتادة يف «تفسريه» (.)59/15

وقال احلافظ ابن كثري « :Vألنه البدَّ مع احلق من قهر ملن عاداه وناوأه ،وهلذا قال تعاىل[ :ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ]

[احلديد »]25:اهـ .من «تفسري القرآن العظيم» (.)109/5
ٍ
طريق هو أقرب إليه وأرشد.
( )2أيُ :ي َث ِّبتُني عىل
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كثريا طي ًبا مباركًا فيه.
 183احلمد هلل محدً ا ً
العظيم احلليم،
 184ال إله إال اهللُ
ُ

رب العرش العظيم،
ال إله إال اهللُ ُّ

رب السموات واألرض،
ال إله إال اهللُ ُّ

رب العرش الكريم.
ال إله إال اهللُ ُّ
وم ْلء ما بينهامِ ،
األرضِ ،
السمواتِ ،
ِ
وم ْل َء
وم ْل َء
 185ربنا لك احلمدُ ِ ،م ْل َء
َ
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
أح ُّق ما قال العبدُ  ،و ُك ُّلنا لك عبدٌ  ،اللهم
ما ش ْئ َت من يشء َب ْعدُ ْ ،أه َل الثناء واملجدَ ،
جلدِّ ِم َ
أعطيت ،وال ُم ْعطِ َي ملا
مانع ملا
جلدُّ (((.
َ
َ
منعت ،وال ُ
ال َ
نك ا َ
ينفع ذا ا َ
أنت وحدك ،ال رشيك
 186اللهم إين أسألك بأن لك احلمدَ  ،ال إل َه إال َ
ِ
ِ
ِ
لكُ ،
حي يا قيو ُم،
السموات
بديع
املنان ،يا َ
واألرض ،يا ذا اجلالل واإلكرا ِم ،يا ُّ

إين أسألك اجلن َة ،وأعو ُذ بك من النار.

اغفر يل.
 187سبحانك
اللهم ر َّبنا وبحمدك ،اللهم ْ
َّ
اللهم ا ْغ ِسل خطاياي ِ
ِ
الثلج والبرَ َ ِد ،ون َِّق قلبي من اخلطايا كام
بامء
188
األبيض من الدَّ ن ِ
َس.
الثوب
يت
ن َّق َ
َ
َ
ِ
ِ
فيمن
فيمن
فيمن
َ
َ
عافيت ،وتو َّلني َ
هديت ،وعافني َ
 189اللهم ْاهدين َ
ِ
رش ما
توليت ،وبارك يل فيام
َ
َ
َ
قضيت ،فإنك تقيض وال ُي ْقضىَ
أعطيت ،وقني َّ
(َ )1
اجلدُّ :بالفتح عىل الصحيح ،وهو احلظ والعظمة والسلطان ،أي :ال ينفع ذا احلظ يف الدنيا باملال
والولد والعظمة والسلطان منك َح ُّظه ،أي :ال ينجيه ح ُّظه منك ،وإنام ينفعه وينجيه العمل
الصالح.
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تباركت ر َّبنا وتعاليت،
واليت ،وال َي ِع ُّز من عاديت،
عليك ،وإنه ال َي ِذ ُّل َمن
َ
َ

ال َمن َْجا منك إال إليك.

 190اللهم إين أسألك ِ
الف ْر َدوس األعىل من اجلنة.
ٍ
ٍ
وعذاب يف القرب.
عذاب يف النار،
 191اللهم َأ ِع ْذين من

 192اللهم إين أسألك العافية واليقني.
ِ
القلوب َث ِّب ْت قلبي عىل ِدينِك.
ب
 193يا ُم َق ِّل َ
ِ
وأهله ،ث ِّبتني به حتى ألقاك.
 194يا و َّيل اإلسال ِم
َ
الوارث مني ،وا ْنصرُ ْ ين
 195اللهم متِّعني بسمعي وبرصي ،واجعلهام
عىل َمن ظلمنيُ ،
وخ ْذ منه بثأري.
ِ
 196اللهم إين أعوذ بك من رش ِ
السوء يف دار ا ُملقام.
جار
ِّ
شئت
حل ْز َن((( إذا َ
 197اللهم ال َس ْه َل إال ما جعل َت ُه سهلاً  ،وأنت جتعل ا َ
َس ْهلاً .

صغريا.
 198أعوذ باهلل أن أكون يف نفيس عظيماً  ،وعند اهلل
ً

[من قول ُع ْت َب َة ِ
بن َغزْ َ
وان ]I

ب من ينف ُعني ح ُّبه عندَ ك ،اللهم ما َر َزقتَني
وح َّ
 199اللهم ارزقني ُح َّبكُ ،
ِ
ِ
ب ،فاجعله قو ًة يل فيام تحُ ِب ،اللهم وما
ب ،فاجع ْله
َ
زويت((( عني مما ُأح ُّ
مما ُأح ُّ
ِ
ب[ .موقوف عن عبد اهلل بن يزيد اخلطمي األنصاري .]I
فرا ًغا يل فيام تحُ ُّ

(َ )1
ُ
غليظ األرض َ
وخ ِشنُها.
احل ْزن:
( )2أي :اجعل ما ن ََّح ْيتَه ورصفتَه عني من حمابيِّ عونًا يل عىل شغيل بمحابك ،وسب ًبا لفراغي
لطاعتك.
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فعفوت فلك احلمد،
فهديت فلك احلمد ،و َع ُظ َم ِح ْل ُمك
نورك
َ
َ
 200ت ََّم ُ
ِ
خري
الوجوه،
وجهك أكر ُم
وبسطت يدَ ك
َ
َ
ُ
فأعطيت فلك احلمد ،ر َّبنا ُ
وجاهك ُ
أفضل العطِي ِة ،وأهنؤها ،تُطاع ربنا فت َْشكُر ،وتُعصى ربنا ِ
ِ
فتغفر،
اجلاه ،و َعطِ َّيت َُك
َ
ُ َّ
ُ َ َّ
ِ
ُ
املضطر،
يب
وتقبل
السقيم ،و ُتن َِّجي من الك َْرب،
ف الضرُّ َّ  ،وت َْشفي
وتكش ُ
تجُ ِ ُ
َّ
َ
شئت ،ال يجَ ْ ِزي بآالئك أحدٌ  ،وال يحُصيِ نعام َءك ُ
قول
التوب َة ،وتغفر
الذنب ملن َ
َ

عيل .]I
قائل[ .موقوف عن أمري املؤمنني ٌّ
ٍ
 201اللهم ِّ
صليت عىل
األمي ،وعىل آل حممد ،كام
َّبي
َ
ِّ
صل عىل حممد الن ِّ
حممد النبي األُمي ،وعىل آل ٍ
آل إبراهيم ،وبارك عىل ٍ
باركت عىل آل
حممد ،كام
َ
َ
العاملني ،إنك محيد جميد.
إبراهيم يف
َ
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الو ْر ُد احلادي َع َشر
ِ
[ 202ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ] [البقرة.]127:
[ 203ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ] [البقرة.]128:

[ 204ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ] [البقرة.]201:

[ 205ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ] [الزمر.]46:
ٍ
رصاط
اهدين ملا اخت ُِلف فيه من احلق بإذنك ،إنك هتدي َمن تشا ُء إىل
مستقيم.
[ 206ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ] [املؤمنون.]118:

[ 207ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ] [آل عمران.]147:

[ 208ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ] [احلرش.]10:

[ 209ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ((( ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ] [يونس.]86 ،85:

ونجنا برمحتك من أيدي القوم
( )1أي :موضع فتنة ،واملعنى :ال تسلطهم علينا حتى يفتنونا عن دينناِّ ،
ِ
اهتاممهم بسالمة أنفسهم.
الكافرين ،ويف هذا دليل عىل أنه كان هلم اهتام ٌم بأمر الدين فوق
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[ 210ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ] [األعراف.]47:

[ 211ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ] [القصص.]21:

األحزاب
ب
 212ال إله إال اهللُ وحدَ هَّ ،
َ
أعز ُجنْدَ ه ،ونرص عبدَ ه ،و َغ َل َ
وحدَ ه ،فال يشء بعدَ ه(((.
َ
رشيك له.
 213اهللُ اهللُ َربيِّ  ،ال
ُ
أستغيث.
حي يا قيو ُمَ ،برمحتِك
 214يا ُّ
أنت اهللُ الذي ال إله إال أنت،
 215اللهم إين أسأ ُل َك بأين أشهدُ أنك َ

تغفر يل ُذنُويب،
األحدُ الصمدُ  ،الذي مل يلد ،ومل ُيولد ،ومل يكن له ُك ُف ًوا أحدٌ  ،أن َ

إنك أنت الغفور الرحيم.

األرضِ ،
السمواتِ ،
ِ
ِ
ئت
وم ْل َء
 216اللهم لك احلمدُ ِ ،م ْل َء
وم ْل َء ما ِش َ
ٍ
ِ
طهرين من
طهرين بالثلج والبرَ َ د واملاء البارد ،اللهم ِّ
من يشء َب ْعدُ  ،اللهم ِّ
األبيض من الدَ ن ِ
َس.
الثوب
الذنوب واخلطايا كام ُينَ َّقى
ُ
ُ
ِ
ِ
وشامتة
وغلبة العدو،
 217اللهم إين أعوذ بك من َغ َل َب ِة الدَّ ْي ِن،
األعداء.

 218اللهم إين أعوذ بك من منك ِ
ِ
ِ
واألعامل واألهواء.
األخالق
َرات
ُ
 219اللهم إنا نسألك أن تسترُ َ عوراتِنا ،وتُؤ ِّم َن َر ْو َعاتنا.

( )1فال شيء بعده :أي مجيع األشياء بالنسبة إىل وجوده كالعدم ،أو املراد أن كل يشء يفنى وهو الباقي،
فهو بعد كل يشء فال يشء بعده ،كام قال تعاىل[ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ] [القصص ]88:اهـ.
من «فتح الباري» (.)205/9
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البالء((( ،ودر ِك الشقاء((( ،وس ِ
ِ
وء
 220اللهم إين أعوذ بك من َج ْه ِد
ُ
ََ
ِ
ِ
ِ
األعداء(((.
وشامتة
القضاء(((،
ِ
ِ
والغفلة ،وال َع ْي َل ِةِّ ،
والذ َّل ِة ،وا َمل ْس َكن َِة،
القسوة،
 221اللهم إين أعوذ بك من
ِ
والشقاق ،والس ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
والرياء ،وأعوذ
معة
والفسوق،
والكفر،
الفقر
وأعوذ بك من
ُّ
ِ
وس ِّي ِئ األسقام.
بك من َّ
جلذا ِمَ ،
الص َم ِم وال َب َك ِم ،واجلنون وا ُ
ِ
الب ِ
جل� َ
�ذا ِم ،ومن َس ِّي ِئ
ص واجلنون وا ُ
 222اللهم إين أعوذ بك من رَ َ

األسقام.

 223اللهم إين أعوذ بك من اهلَدْ م ،وأعوذ بك من الرت ِّدي ،وأعوذ بك
ِ
ِ
ُ
حل َر ِق ،واهل َ َر ِم ،وأعوذ بك أن َيت َ
املوت،
الشيطان عند
طني
َخ َّب َ
من ال َغ َرق ،وا َ
أموت يف س ِ
أموت َل ِدي ًغا.
بيل َك ُمدبِ ًرا ،وأعوذ بك أن
وأعو ُذ بك أن
َ
َ
َ

()1

()2

()3

()4

َ
اإلنسان ِمن ِشدَّ ة املشقة ،وبالضم :ما ال طاقة له بحمله،
َجهد البالء -بفتح اجليم :-كل ما أصاب
وال قدرة له عىل دفعه ،استعاذ  Hمن جهد البالء؛ ألن ذلك مع ما فيه من املشقة عىل
صاحبه ،حيصل به التفريط يف بعض أمور الدين ،وقد يضيق صدره بحمله ،فال يصرب ،فيكون
سب ًبا يف اإلثم.
َّ
درك الشقاء -بفتح الراء وإسكاهنا ،-والدرك هو اإلدراك واللحاق .والشقاء :هو اهلالك ،أو سببه
املؤدي إليه ،واملقصود أن العبد يعوذ باهلل أن يدركَه شد ُة املشقة يف أمور الدنيا ِ
ُ
وحصول
وضي ُقها عليه،
الرضر البالغ يف بدنه أو أهله أو ماله ،وقد يكون باعتبار األمور األخروية :وذلك بام حيصل عليه من
التبعة والعقوبة بسبب ما اكتسبه من الوزر ،واقرتفه من اإلثم.
َ
اإلنسان ،وحيزنه من األقضية املقدرة عليه ،يف النفس واملال واألهل
سوء القضاء :هو ما يسوء
ضيِ
ِ
والولد واخلامتة واملعاد ،فهو عام يف دينه و ُدنياه ،واملراد بالقضاء هنا :ا َمل ْق ُّ ؛ ألن حكم اهلل كلهَّ
التعو ُذ ال خيالف الرضا بالقضاء؛ فإن االستعاذة من سوء القضاء هي
حس ٌن ال سوء فيه ،وهذا ُّ
ِ
شرَ
من قضاء اهلل سبحانه ،وهلذا رشعها لعباده ،ومن هذا ما ورد يف دعاء القنوت« :وقني َّ ما
قضيت».
َ
مشاتة األعداء :هي فرح األعداء بام يقع عىل الشخص من املكروه ،وما حيل به من املحنة.
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ووسع علينا يف أرزاقنا.
 224اللهم اغفر لنا وارمحنا ،وبارك عليناِّ ،

[املسند (])17678

 225اللهم انفعني بام ع َّلمتني ،وع ِّلمني ما ينفعني ،وارزقني علماً تنفعني به.

[الصحيحة (])3151

حل ْز َن إذا شئت
 226اللهم ال سهل إال ما جعلته سهلاً  ،وأنت جتعل ا َ

سهلاً [ .الصحيحة.]2886 :

َ
َ
َ
حر
ورب
جربائيل،
رب
وميكائيلَّ ،
 227اللهم َّ
إرسافيل ،أعوذ بك من ِّ
النار ،وعذاب القرب.
 228اللهم إين أسألك متام النعمة.
 - 229اللهم إين أسألك اجلنة.

[ثال ًثا]

 اللهم إين أعوذ بك من النار.عبد َك ورسولِ َك النبي األُمي ،وعىل آل ٍ
حممد ِ
 230اللهم ص ِّل عىل ٍ
حممد
َ
ِّ
ِّ
صليت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم ،وبارك عىل ٍ
ِ
حممد
وأزواجه وذريتِه ،كام
َ
َ
باركت عىل إبراهيم ،وعىل
النبي األُمي ،وعىل آل حممد وأزواجه و ُذريته ،كام
َ
آل إبراهيم يف العاملني ،إنك محيد جميد.

[ثال ًثا]

 231س�بحان اهلل وبحمده ،س�بحانك اللهم وبحمدك ،أش�هد أن ال إله

إال أنت ،أستغفرك وأتوب إليك.
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ت�م الكتاب ،واحلمد هلل رب العاملني أولاً
وظاهرا وباطنًا ،وصىل
وآخرا،
ً
ً
اهلل وسلم وبارك عىل عبده ورسوله وخليله ٍ
حممد ِ
خري خلقه أمجعنيُ ،ك َّلام َذك ََر ُه
ِ
ٍ
الذاك�رون ،و َغ َف َل عن ِذ ِ
بإحس�ان
وأتباعهم
كره الغافلون ،وعىل آلِه وأصحابِه
إىل يو ِم الدين.
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