
  



 

 ٥ من عجائب الدعاء
 

 
 داءــإه

 

إىل من قلبـه مكلـوم، وفـؤاده حـزين، أكلتـه اهلمـوم، ودق عظمـه  -
 . الفقر، فأصبح مشتت األفكار

إىل مــن ضــل عــن الطريــق املســتقيم، وتــاه يف متاهــات الضــالني  -
 . ونسي يوم الدين

إىل العلماء والصاحلني مـن آمـن بـاهللا ربًـا، وبـالنيب حممـد رسـوًال،  -
 .وباإلسالم ديًنا

مـــن أغلقـــت دونـــه األبـــواب، ومنعـــه احلجـــاب هـــذا بـــاب مل  إىل -
 . يغلق باب الكرمي الوهاب

إىل كـــــل عقـــــيم، وإىل كـــــل مـــــريض، وإىل مـــــن ابتلـــــي مبصـــــائب  -
 .-تعاىل  –أن يدعو اهللا . الدنيا

أهديه جلميع الناس؛ رجاء أن يكـون جتربـة نافعـة وبلسـًما ودواًء  -
 .صاحلًا فقد دلنا عليه الكتاب والسُّنَّة

* * * 



 
 ٦ الجزء األول

 
 

 دمةـمق

احلمــــد هللا ســــامع الــــدعوات، غــــافر الــــزالت، مقبــــل العثـــــرات رب 
األرض والســـماوات، والصـــالة والســـالم علـــى مـــن كانـــت قـــرة عينـــه يف 
الصالة، وعلـى آلـه وأصـحابه ومـن تـبعهم بإحسـان إىل املمـات، وسـلم 

 :أما بعد. تسليًما كثريًا

نـــاس فهــذه رســـالة النيـــة فيهـــا أن تكــون مجًعـــا لقصـــص حصـــلت أل
فاســـــتجاب هلـــــم دعـــــواتم، مجعتهـــــا مـــــن بعـــــض  –تعـــــاىل  –دعـــــوا اهللا 

جـل وعـال  –الكتب؛ لكـي تكـون حـافزًا للمسـلم ليكثـر مـن دعـاء اهللا 
مث أحببت أن أصدر هذه القصص بأمور تتعلق بالدعاء؛ كي يعمل  –

بــا الــداعي علهــا توافــق بابًــا مــن الســماء مفتوًحــا، فيســتجاب لــه وهــي 
 : وجعلتها مرتبة كما يلي ة الواردة عن النيب من الكتاب والسُّنَّ 

 .فضائل الدعاء، ويشمل الفضائل من القرآن والسُّنَّة: أوالً 

 .ررو  الدعاء، ومل آت با مجيعها بل بأمهها: ثانًيا

 .موانع إجابة الدعاء، وقد أتيت با مجلة دون تفصيل: ثالثًا

واخـرتت مـا هـو  أخطاء يقع فيها بعض الداعني يف الدعاء،: رابًعا
 .منتشر عند بعض الناس

آداب الدعاء، وقد أطلـت الكـالم حوهلـا، أل�ـا مـن أهـم : خامًسا
 .املهمات يف الدعاء



 

 ٧ من عجائب الدعاء
 

أوقـــــات وأحـــــوال وأوضـــــاع ترجـــــى إجابـــــة الـــــدعاء فيهـــــا : سادًســـــا
 .وهي كثرية. وعندها

 .بعض الدعوات املستجابات اليت وردت يف السُّنَّة: سابًعا

إخل، فإين ... ا ذكرت من فضائل وررو  ووينبغي أن أنبه على م
مل أرجـــع فيهـــا إىل املصـــادر األصـــلية، بـــل مـــن مؤلفـــات حديثـــة يف هـــذا 
املوضوع، وكذلك األحاديث الواردة يف بعض الفقـرات؛ فخرجتهـا كمـا 

 .خرجها أصحاب الكتاب، دون أن أرجع إىل املصادر األصلية

ـــــا دعـــــاء  القصـــــص، وقـــــد بـــــدأت بـــــبعض دعـــــاء األنبيـــــاء، مث: ثامًن
وبعـدها . إخل... الصحابة، مث دعاء مـن بعـدهم مـن التـابعني وتـابعيهم 

Pما كان يف الوقت احلاضر مما مسعته من قصص 

)
0F

١(
P. 

ومن كان لديـه مثـل هـذه القصـص ممـا مسعـه، أو حصـل لـه، ميكنـه 
 .يف اجلزء الثاين –بإذن اهللا  –أن يرسلها على عنواين؛ كي خترج 

أن جيعــل فيهــا فائــدة لنــا مجيًعــا  –ىل تعــا –أرجــو مــن اهللا : وأخــريًا
 .وحافزًا على الدعاء

وأن جيعلهــا ذخــرًا لنــا يــوم ال ينفــع مــال وال بنــون، إال مــن أتــى اهللا 
 .بقلب سليم

                              
ل أنه سوف يستغرب من بعض القصص كما استغربت، ولكن ليعلم القارئ الفاض) ١(

ذكرتا ال ألين أجزم بصحتها وال أنفيها، وإاا ملا رأيت بعض العلماء استأن  با 
واهللا على كل  –مثل ري  اإلسالم، وابن رجب، وابن أ  الدنيا ذكرتا نقًال عنهم 

 .ريء قدير



 
 ٨ الجزء األول

 
إنـه ويل . أسأل اهللا التوفيق، والصالح، والفـوز يف الـدارين والفـالح

 .ذلك والقادر عليه

 وســـلم علـــى وصـــلى اهللا. وآخـــر دعوانـــا أن احلمـــد هللا رب العـــاملني
 . نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 
 ٢٥٠٧٦ب . ص

 ٥١٣٢١الرمز الربيدي 

* * * 



 

 ٩ من عجائب الدعاء
 

 فضائل الدعاء

 : من الكتاب الكريم: أوالً 

ــٌب ُأِجيــُب : -تعــاىل  –قــال  ــأََلَك ِعبَــاِدي َعنِّــي فَــِإنِّي َقرِي َوِإَذا َس
ْلَيْســَتِجيُبوا لِــي َولْ   يُـْؤِمُنــوا بِــي َلَعلَُّهــْم يـَْرُشــُدونَ َدْعــَوَة الــدَّاِع ِإَذا َدَعــاِن فـَ

 ].١٨٦: البقرة[

 َوقَــــاَل رَبُُّكــــُم اْدُعــــوِني َأْســــَتِجْب َلُكــــمْ : -جــــل امســــه  –وقــــال 
اْدُعوا رَبَُّكْم َتَضرًُّعا َوُخْفَيًة ِإنـَُّه َال : -سبحانه  –، وقال ]٦٠: غافر[

ِض بـَْعَد ِإْصَالِحَها َواْدُعوُه َخْوفًا َوَال تـُْفِسُدوا ِفي اْألَرْ * ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن 
 ].٥٦-٥٥: األعراف[ َوَطَمًعا ِإنَّ رَْحَمَة اللَِّه َقرِيٌب ِمَن اْلُمْحِسِنينَ 

 : من السنة النبوية: ثانًيا

لـيس «: قـال عـن النـيب  –رضي اهللا عنه  –عن أ  هريرة  -١
 .P)P)1F١»من الدعاء -تعالى  –شيء أكرم على اهللا 

: قــال رســول اهللا : قــال –رضــي اهللا عنــه  –هريــرة عــن أ   -٢
 .P)P)2F٢»من لم يسأل اهللا يغضب عليه«

مــا «: قــال أن النــيب  –رضــي اهللا عنــه  –وعــن أ  ســعيد  -٣
مـــن مســـلم يـــدعو اهللا بـــدعوة لـــيس فيهـــا إثـــم وال قطيعـــة رحـــم إال 

ـــالث ـــه وإمـــا أن : أعطـــاه اهللا بهـــا إحـــدى ث ـــه دعوت إمـــا أن تعجـــل ل
                              

 .قه الذهيبرواه الرتمذي وابن ماجه واحلاكم وصححه وواف) ١(
 . رواه الرتمذي وغريه وحسن إسناده األلباين) ٢(



 
 ١٠ الجزء األول

 
: قـالوا »خرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلهـايدخرها له في اآل

 .P)P)3F١»اهللا أكثر«: قال. إذا نكثر

قــال رســول : قــال –رضــي اهللا عنــه  –عــن ســلمان الفارســي  -٤
حـٌي كـريم يسـتحي مـن عبـده  –تبارك وتعالى  –إن ربك «: اهللا 

 .P)P)4F٢»إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفًرا

: قــــال النــــيب  عــــن –رضــــي اهللا عنهمــــا  –عــــن ابــــن عمــــر  -٥
الـــــدعاء ينفـــــع ممــــــا نـــــزل وممــــــا لـــــم ينــــــزل فعلـــــيكم عبــــــاد اهللا «

 .P)P)5F٣»بالدعاء

: قــال رســول اهللا : قــال –رضــي اهللا عنــه  –وعــن ســلمان  -٦
 .P)P)6F٤»ال يرد القضاء إال الدعاء وال يزيد في العمر إال البر«

* * * 

                              
 .-رمحه اهللا  –رواه أمحد وهو يف الرتمذي عن جابر وعن عبادة وحسنهما األلباين ) ١(
 . رواه أبو داود وغريه وصححه األلباين) ٢(
 . رواه احلاكم وأمحد وحسنه األلباين) ٣(
 . حديث ثوبان، وصححه ووافقه الذهيبرواه الرتمذي وصححه، احلاكم بنحوه من ) ٤(



 

 ١١ من عجائب الدعاء
 

Pشروط الدعاء 

)
7F

١( 

 :من أعظم وأهم ررو  الدعاء ما يأيت

َفــاْدُعوا اللَّــَه ُمْخِلِصــيَن َلــُه : -تعــاىل  –قــال : الصاإلخــ: األول
يَن َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ   ].١٤: غافر[ الدِّ

ـــــاني ـــــوُه َلَعلَُّكـــــْم : قـــــال تعـــــاىل املتابعـــــة لرســـــول اهللا : الث َواتَِّبُع
 ].١٥٨: األعراف[ تـَْهَتُدونَ 

 –ملسـلم بربـه الثقة باهللا واليقني باإلجابـة، وممـا يزيـد ثقـة ا: الثالث
تعـاىل  –أن يعلم أن مجيع خزائن اخلريات، والربكـات عنـد اهللا  –تعاىل 

-. 

ادعـوا اهللا «: قـال عن النيب  –رضي اهللا عنه  –عن أ  هريرة 
 .P)P)8F٢»وأنتم موقنون باإلجابة

حضور القلب، واخلشوع والرغبة فيما عند اهللا مـن الثـواب : الرابع
ِإنـَُّهـْم َكـانُوا ُيَســارُِعوَن  -تعـاىل  –ل والرهبـة ممـا عنـده مـن العقـاب، قــا

ـــا َخاِشـــِعينَ  ـــانُوا لََن ـــا وََك ـــا َورََهًب ـــْدُعونـََنا َرَغًب ـــَراِت َوَي ـــي اْلَخيـْ : األنبيـــاء[ ِف
٩٠.[ 

رضـي اهللا  –العزم واجلـزم، واجلـد يف الـدعاء، فعـن أنـ  : الخامس

                              
ما ذكرته من فضائل الدعاء وما أذكره هنا من ررو  وختريج لألحاديث وغريها من  ) ١(

 .-حفظه اهللا  –د بن علي القحطاين يسع/ كتاب الدعاء للشي 
 . رواه الرتمذي وغريه، وحسنه األلباين) ٢(



 
 ١٢ الجزء األول

 
ــــه  إذا دعــــا أحــــدكم فليعــــزم فــــي «: قــــال رســــول اهللا : قــــال –عن

وال يقـــل اللهـــم إن شـــئت فـــأعطني؛ فـــإن اهللا ال مســـتكره  الـــدعاء،
 .P)P)9F١»له

* * * 

                              
 .رواه البخاري ومسلم) ١(



 

 ١٣ من عجائب الدعاء
 

 موانع إجابة الدعاء

الرجـل «: كمـا ورد يف احلـديث: أكل احلرام ورربه ولبسه: األول
ومطعمــه ! يطيـل الســفر أشـعث أغبــر يمــد يديـه إلــى السـماء يــا رب

رواه [ »حراٌم، ومشربه حـراٌم وغُـذي بـالحرام فـأني يسـتجاب لـذلك
 ].ممسل

رضي اهللا عنـه  –فعن أ  هريرة : االستعجال وترك الدعاء: الثاني
يستجاب ألحدكم ما لـم يعجـل، فيقـول «: قال أن رسول اهللا  –

 ].رواه البخاري ومسلم[ »قد دعوت فلم يستجب لي

 : قال الشاعر: ارتكاب املعاصي واحملرمات: الثالث
 نحـــــــن نـــــــدعو اإللـــــــه فـــــــي كـــــــل كـــــــرب

 
 

ـــــــــد كشـــــــــف   ـــــــــم ننســـــــــاه عن  الكـــــــــروبث
 كيـــــــــــــــف نرجـــــــــــــــو إجابـــــــــــــــة لـــــــــــــــدعاء 

 
 

ــــــــــــــذنوب   قــــــــــــــد ســــــــــــــددنا طريقهــــــــــــــا بال
 –فعــن حذيفــة : تــرك الواجبــات الــيت أمــر اهللا بــا وأوجبهــا: الرابــع 

والـــذي نفســـي بيـــده لتـــأمرون «: قـــال أن النـــيب  –رضـــي اهللا عنـــه 
ــــي يبعــــث  ــــالمعروف، ولتنهــــون عــــن المنكــــر، أو ليوشــــكن اهللا أن ب

 .P)P)10F١»فال يستجاب لكم عليكم عقابًا منه، ثم تدعونه

رضي اهللا  –عن أ  سعيد : الدعاء بإمث أو قطيعة رحم: الخامس
                              

 .د، وهو يف صحيح اجلامعرواه الرتمذي وحسنه أمح) ١(



 
 ١٤ الجزء األول

 
ما من مسلم يدعو اهللا بدعوة لـيس فيهـا «: قـال أن النيب  –عنه 

إثٌم، وال قطيعة رحم، إال أعطاه اهللا بها إحدى ثالث إما أن تعجـل 
ن له دعوته، وإما أن يدخرها له في اآلخرة، وإما أن يصـرف عنـه مـ

 .P)P)11F١»اهللا أكثر«: إذا نكثر قال: قالوا »السوء مثلها

 
 

* * * 

                              
وحسنهما  –رضي اهللا عنهما  –رواه أمحد، وهو يف الرتمذي عن جابر، وعن عبادة ) ١(

 .-رمحه اهللا  –األلباين 



 

 ١٥ من عجائب الدعاء
 

Pبعض األخطاء التي تقع في الدعاء 

)
12F

١( 

 . أن يشتمل على ريء من التوسالت الشركية، أو البدعية: األول
الدعاء مبـا هـو مسـتحيل، أو مبـا هـو ممتنـع عقـًال، أو عـادًة : الثاني
 . أو ررًعا

 .ألموال والنف أن يدعو على األهل، وا: الثالث
 . الدعاء باإلمث كأن يدعو على رخص أن يبتلى باملعاصي: الرابع

 .الدعاء بقطيعة الرحم: الخامس
 .الدعاء بانتشار املعاصي: السادس
 . ترك األدب يف الدعاء: السابع
عدم االهتمام باختيـار أمسـاء اهللا، أو صـفاته املناسـبة عنـد : الثامن
 .الدعاء

 .اليقني من إجابة الدعاء اليأس أو قلة: التاسع
 . دعاء اهللا بأمساء مل ترد يف الكتاب والسنة: العاشر

 . املبالغة يف رفع الصوت: الحادي عشر
 . تصنع البكاء ورفع الصوت: الثاني عشر

* * * 
                              

يف  –حفظه اهللا  –هذه األخطاء مما راجعها وصححها الشي  عبد اهللا اجلربين ) ١(
 . مطوية الدعاء



 
 ١٦ الجزء األول

 
 آداب الدعاء

 : ، وخيتم بذلكأن يبدأ حبمد اهللا، ويصلي على النيب  -١

 ومحــده، وصــلى علــى رجــالً يصــلي فمجــد اهللا رأى رســول اهللا 
أيهــــا المصــــلي أدع تجــــب وســــل «: فقــــال رســــول اهللا  النــــيب 
 .P)P)13F١»تعط

 –يف حــديث أ  هريــرة  قــال : الــدعاء يف الرخــاء والشــدة -٢
مـــــن ســـــره أن يســـــتجيب اهللا لـــــه عنـــــد الشـــــدائد «: -رضـــــي اهللا عنـــــه 

 .P)P)14F٢»والكرب، فليكثر الدعاء يف الرخاء

 -تعــاىل  –قــال : ة واجلهــرخيفــض صــوته بالــدعاء بــني املخافتــ -٣
 َاْدُعــــوا رَبَُّكــــْم َتَضــــرًُّعا َوُخْفَيــــًة ِإنَّــــُه َال ُيِحــــبُّ اْلُمْعَتــــِدين ]األعــــراف :
٥٥.[ 

ـــــه -٤ ـــــْوَال ِإْذ  -تعـــــاىل  –قـــــال : أن يتضـــــرع إىل اهللا يف دعائ َل فـَ
ــْيطَاُن َمــا  َجــاَءُهْم بَْأُســَنا َتَضــرَُّعوا َوَلِكــْن َقَســْت قـُلُــوبـُُهْم َوزَيـَّـَن َلُهــُم ال شَّ

 ].٤٣: األنعام[ َكانُوا يـَْعَمُلونَ 

رضــي اهللا عنــه  –فعــن أنــ  : يف الــدعاء –أن يُلــح علــى ربــه  -٥
 .P)P)15F٣»-الجالل واإلكرام  –ألظوا بيا ذا «: يرفعه –

                              
 . رواه النسائي وغريه، وصححه األلباين) ١(
 . أخرجه الرتمذي واحلاكم، وصححه ووافقه الذهيب) ٢(
 .رواه الرتمذي وصححه األلباين) ٣(



 

 ١٧ من عجائب الدعاء
 

قـــال : بـــأنواع الوســـائل املشـــروعة –تعـــاىل  –يتوســـل إىل ربـــه  -٦
ــيلَ :      -تعــاىل  ــوا ِإلَْيــِه اْلَوِس تَـُغ ، ومعــىن ابتغــاء ]٥٣: املائــدة[ ةَ َوابـْ
Pأي تقربوا إليه بطاعته، والعمل مبا يرضيه : الوسيلة

)
16F

١(
P. 

كمـــا يف احلـــديث ! االعـــرتاف بالـــذنب والنعمـــة حـــال الـــدعاء -٧
قــــــال ســــــيد  عــــــن النــــــيب  –عــــــن رــــــداد بــــــن أوس  رضــــــي اهللا عنــــــه 

ــه إال أنــت، خلقتنــي، «: االســتغفار أن تقــول اللهــم أنــت ربــي، ال إل
ك، وأنـا علـى عهـدك ووعـدك مـا اسـتطعت، أعـوذ بـك مـن وأنا عبد

شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بـذنبي فـاغفر لـي فإنـه 
قال ومن قاهلا من النهار موقًنا با فمـات . »ال يغفر الذنوب إال أنت

مـن يومــه قبـل أن ميســي فهـو مــن أهـل اجلنــة، ومـن قاهلــا مـن الليــل وهــو 
Pهو من أهل اجلنة موقن با، فمات قبل أن يصبح ف

)
17F

٢(
P. 

رضـي اهللا  –عـن ابـن عبـاس : عدم تكلف السجع يف الـدعاء -٨
فانظر السجع من الـدعاء فاجتنبـه، فـإين عهـدت ... «: قال –عنهما 

يعــــين ال يفعلــــون إال  –وأصــــحابه ال يفعلــــون إال ذلــــك  رســــول اهللا 
 .P)P)18F٣»-ذلك االجتناب 

لهـــم عليـــك ال« -عليـــه الســـالم  –وقـــد قـــال : الـــدعاء ثالثًـــا -٩
Pثالث مرات  »بقريش

)
19F

٤(
P. 

                              
 .٢/٥٣تفسري ابن كثري ) ١(
 .رواه البخاري والرتمذي والنسائي وأمحد) ٢(
 .رواه البخاري) ٣(
 .رواه البخاري ومسلم) ٤(



 
 ١٨ الجزء األول

 
 خــرج النــيب : فعــن عبــد اهللا بــن زيــد قــال: اسـتقبال القبلــة -١٠

إىل هــذا املصــلى يستســقي، فــدعا واستســقى، مث اســتقبل القبلــة فقلــب 
Pرداءه 

)
20F

١(
P. 

: قـال –رضـي اهللا عنـه  –عن سلمان : رفع اليدين بالدعاء -١١
ـــــارك وتعـــــالى  –إن ربكـــــم «: قـــــال رســـــول اهللا  حـــــي كـــــريم  –تب

 .P)P)21F٢»إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفًرا! يستحي من عبده

رضـي اهللا  –عـن أ  موسـى : الوضوء قبـل الـدعاء إن تيسـر -١٢
من حنني، بعث أبـا عـامر علـى جـيش إىل  قال ملا فرغ النيب  –عنه 

 .أوطاس، فلقي دريد بن الصمة، فقتل دريد، وهزم اهللا أصحابه

أ  عـامر، فرمــي أبــو عــامر يف ركبتــه، بعثــين مــع «: قـال أبــو موســى
يـا عـم، مـن : رماه جشمي بسهم فأثبته يف ركبتـه، فانتهيـت إليـه فقلـت

ذاك قـاتلي الـذي رمـاين، فقصـدت : رماك؟ فأرار إىل أ  موسى فقـال
أال تســــتحي أال : لــــه فلحقتــــه، فلمــــا رآين وىل فاتبعتــــه، وجعلــــت أقــــول
: مث قلـت أل  عــامرتثبـت فكـف، فاختلفنــا ضـربتني بالسـيف، فقتلتــه، 

: فـانزع هـذا السـهم، فنزعتـه فنـزا منـه املـاء فقـال: قتل اهللا صـاحبك قـال
: فاقرئـــه مـــين الســـالم وقـــل لـــه انطلـــق إىل رســـول اهللا ! يـــا ابـــن أخـــي

واســـتعملين أبـــو عـــامر علـــى : قـــال: اســـتغفر يل: يقـــول لـــك أبـــو عـــامر
ته يف بي الناس فمكث يسريًا، مث مات، فرجعت فدخلت على النيب 

                              
 . رواه البخاري) ١(
 . ينرواه أبو داود والرتمذي وغريمها، وصححه األلبا) ٢(



 

 ١٩ من عجائب الدعاء
 
علـــى ســـرير مرمـــل وعليـــه فـــراش، قـــد أثـــر رمـــال الســـرير يف ظهـــره وجنبـــه 

قـــل لـــه اســـتغفر يل، : قـــال: فأخربتـــه خبربنـــا وخـــرب أ  عـــامر، وقلـــت لـــه
اللهـم اغفـر «: مبـاء فتوضـأ منـه مث رفـع يديـه فقـال فـدعا رسـول اهللا 
ــوم «: ورأيــت بيــاض أبطيــه، مث قــال »لعبيــد بــن عــامر اللهــم اجعلــه ي
ويل يـا رسـول اهللا : فقلـت »ثير من خلقك ومـن النـاسالقيامة فوق ك
اللهم اغفر لعبد اهللا بـن قـيس ذنبـه، وأدخلـه يـوم «: فاستغفر، فقال

 .P)P)22F١»القيامة مدخالً كريًما

 –فعـن عبـد اهللا بـن عمـر : البكاء يف الدعاء من خشـية اهللا -١٣
يف  –عـــــز وجـــــل  –تـــــال قـــــول اهللا  أن النـــــيب : -رضـــــي اهللا عنهمـــــا 

ــْن تَِبَعِنــي فَِإنَّــُه ِمنِّــي: إبــراهيم ــَن النَّــاِس َفَم ــًرا ِم  َربِّ ِإنـَُّهــنَّ َأْضــَلْلَن َكِثي
بـُْهْم فَــِإنـَُّهْم ِعَبــاُدَك َوِإْن تـَْغِفــْر : وقــال عيســى]. ٣٦: إبــراهيم[ ِإْن تـَُعــذِّ

: فرفـع يديـه، وقـال]. ١١٨: املائـدة[ َلُهْم فَِإنـََّك أَنْـَت اْلَعزِيـُز اْلَحِكـيمُ 
يـــا جبريـــل، «: -عـــز وجـــل –فقـــال اهللا  »م أمتـــي أمتـــي وبكـــىاللهــ«

فسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريـل  –وربك أعلم  –اذهب إلى محمد 
ــه الســالم  – وهــو : بمــا قــال فســأله، فــأخبره رســول اهللا  –علي

أنـا سنرضـيك : يا جبريـل، اذهـب إلـى محمـد فقـل: أعلم فقال اهللا
 .P)P)23F٢»في أمتك وال نسوؤك

 .ر إىل اهللا والشكوى إليهإظهار االفتقا -١٤

                              
 .رواه البخاري ومسلم) ١(
 .رواه مسلم) ٢(



 
 ٢٠ الجزء األول

 
مل  وثبـت أن النـيب : أن يبدأ الداعي بنفسه إذا دعا لغريه -١٥
 . يبدأ بنفسه

عــــن أ  أمامــــة أن عبــــد اهللا بــــن : أن ال يتعــــدى يف الــــدعاء -١٦
اللهم إين أسألك القصـر األبـيض عـن ميـني اجلنـة : مغفل مسع ابنه يقول
وتعوذ بـاهللا مـن النـار، فـإين أي بين، سل اهللا اجلنة، : إذا دخلتها، فقال
ســيكون فــي هــذه األمــة قــوم يعتــدون «: يقــول مسعــت رســول اهللا 

 .P)P)24F١»في الطهور والدعاء

 . التوبة ورد املظامل -١٧

عـــن  –تعـــاىل  –قـــال ! يــدعو لوالديـــه وللمـــؤمنني مـــع نفســه -١٨
َي ُمْؤِمنًـا َربِّ اْغِفْر ِلي َوِلَوالِـَديَّ َوِلَمـْن َدَخـَل بـَْيتِـ: عليه السالم –نوح 

 ].٢٨: نوح[ َوِلْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َوَال َتِزِد الظَّاِلِميَن ِإالَّ تـََبارًا

 –كما يف احلديث عن ابن عباس : ال يسأل إال اهللا وحده -١٩
إذا ســألت فاســأل اهللا، وإذا اســتعنت فاســتعن « -رضــي اهللا عنهمــا 

 .P)P)25F٢»باهللا

اهللا وأنـتم موقنـون باإلجابـة،  اادعو «: قال : حضور القلب -٢٠
 .P)P)26F٣»واعلموا أن اهللا ال يستجيب دعاًء من قلب غافل اله

ممــا ورد يف الكتــاب، أو ! اســتحباب اإلتيــان جبوامــع الــدعاء -٢١
                              

 .رواه أبو داود وصححه األلباين وأخرجه أمحد) ١(
 .أخرجه الرتمذي وقال حسن صحيح وأخرجه أمحد) ٢(
 .رواه الرتمذي وحسنه األلباين يف صحيحه) ٣(



 

 ٢١ من عجائب الدعاء
 

نـَْيا َحَسـَنًة َوِفـي اْآلَِخـَرِة َحَسـَنًة  -السنة كقولـه تعـاىل  رَبـَّنَـا َآتِنَـا ِفـي الـدُّ
 ].٢٠١: البقرة[ َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ 

 .P)P)27F١»يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك... «: وقوله 

 : ختم الدعاء مبا يناسب طلب الداعي -٢٢

رَبـََّنا َال تُزِْغ قـُُلوبـََنا : وذلك أبلغ يف الدعاء وأمجع له؛ لقوله تعـاىل
ــَت ا ــُدْنَك رَْحَمــًة ِإنَّــَك أَْن ــْن َل ــا ِم تَـَنا َوَهــْب لََن ــَد ِإْذ َهــَديـْ ــابُ بـَْع آل [ ْلَوهَّ

 ].٨: عمران

والداعي يستحب له أن خيـتم دعـاءه مبـا يناسـب طلبـه، فـإذا سـأل 
 . الولد فيختم الدعاء مثالً بأن اهللا هو الوهاب الرزاق

كالصـــــالة، : تقـــــدمي األعمـــــال الصـــــاحلة بـــــني يـــــدي الـــــدعاء -٢٣
فــإذا صــلى  –تعــاىل  –والزكــاة، والصــدقة، وغريهــا فهــي تقــرب مــن اهللا 

ــــد مث ــــك أرجــــى وأحــــرى  العب دعــــا اهللا أو تصــــدق، مث دعــــا اهللا كــــان ذل
 . بقبوله

* * * 

                              
 . رواه أمحد) ١(



 
 ٢٢ الجزء األول

 
 أوقات وأحوال وأوضاع

 ترجى إجابة الدعاء فيها وعندها

: قلــتُ : قالــت –رضــي اهللا عنهــا  –عــن عائشــة : ليلــة القــدر -١
: يــا رســول اهللا، أرأيــت إن علمــت أي ليلــة القــدر مــا أقــول فيهــا؟ قــال

 .P)P)28F١»تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم«: قويل

قال عمـر بـن اخلطـاب : بر الوالدين من أسباب إجابة الدعاء -٢
ــأتي علــيكم أويــس «: يقــول مسعــت رســول اهللا  –رضــي اهللا عنــه  ي

بــن عــامر، مــع أمــداد أهــل الــيمن، مــن مــراد ثــم مــن قــرن، كــان بــه 
بـرٌص فبـرئ منــه إال موضـع درهـم، لــه والـدة هـو بهــا بـٌر، لـو أقســم 

 .P)P)29F٢»... ألبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل على اهللا

رضــي اهللا  –فعــن أ  أمامــة البــاهلي : دبــر الصــلوات املكتوبــة -٣
جـوف الليـل «: قيـل يـا رسـول اهللا أي الـدعاء أمسـع؟ قـال: قال –عنه 

 .P)P)30F٣»اآلخر ودبر الصلوات المكتوبات

كمــا يف حــديث : اإلكثــار مــن نوافــل العبــادات بعــد الفــرائض -٤
مـن عـاد «: قـال رسـول اهللا : أنه قـال –رضي اهللا عنه  – هريرة أ 

لــي ولًيــا فقــد آذنتــه بــالحرب، ومــا تقــرب إلــي عبــدي بشــيء أحــب 
إلي مما افترضته عليه، وما يـزال عبـدي يتقـرب إلـي بالنوافـل حتـى 

                              
 .رواه الرتمذي وصححه، ورواه ابن ماجه وأمحد) ١(
 .لفظ له وأمحدرواه مسلم وال) ٢(
 . رواه الرتمذي وحسنه وكذا حسنه األلباين) ٣(



 

 ٢٣ من عجائب الدعاء
 

أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بـه وبصـره الـذي يبصـر 
ه التــي يمشــي بهــا، ولــئن ســألني بــه، ويــده التــي يــبطش بهــا، ورجلــ

ألعطينــه ولــئن اســتغاثني ألغيثنــه، ومــا تــرددت مــن شــيء أنــا فاعلــه 
 .P)P)31F١»ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته

ففـــي : الـــدعاء بعـــد التشـــهد األخـــري يف الصـــالة وقبـــل الســـالم -٥
 أن رســــول اهللا  –رضــــي اهللا عنــــه  –حــــديث عبــــد اهللا بــــن مســــعود 

ثـــم يتخيـــر مـــن الـــدعاء «: د يف الصـــالة، مث قـــال آخـــرهعلمهـــم التشـــه
ثــم يتخيــر مــن المســألة مــا «: ويف لفــظ مســلم »أعجبــه إليــه فيــدعو

 .P)P)32F٢»شاء

 –رضـــي اهللا عنـــه  –فعـــن أنـــ  بـــن مالـــك : بـــني األذان واإلقامـــة
 .P)P)33F٣»الدعاء ال يرد بين األذان واإلقامة«: قال رسول اهللا : قال

أن  –رضـــي اهللا عنـــه  –يـــرة عـــن أ  هر : جـــوف الليـــل اآلخـــر -٧
كـــل ليلـــة إلـــى   –تبـــارك وتعـــالى  –ينـــزل ربنـــا «: قـــال رســـول اهللا 

مــن يــدعوني : الســماء الــدنيا حــين يبقــى ثلــث الليــل اآلخــر فيقــول
 .P)P)34F٤»فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له

 أنـه مسـع رسـول اهللا  –رضـي اهللا عنـه  –وعن عمرو بـن عبسـة 
رب ما يكون الرب مـن العبـد فـي الجـوف الليـل اآلخـر، أق«: يقول

                              
 . رواه البخاري) ١(
 .رواه البخاري ومسلم وغريمها) ٢(
 . أخرجه الرتمذي وغريه وصححه األلباين) ٣(
 . رواه البخاري ومسلم) ٤(



 
 ٢٤ الجزء األول

 
 .P)P)35F١»فإن استطعت أن تكون ممن يذكر اهللا في تلك الساعة فكن

إذا «: أنــــه قــــال ثبــــت عنــــه : الــــدعاء عنــــد صــــباح الــــديك -٨
ســمعتم صــياح الديكــة فاســألوا اهللا مــن فضــله؛ فإنهــا رأت ملًكــا، 

ن؛ فإنــه رأى وإذا ســمعتم نهيــق الحمــار فتعــوذوا بــاهللا مــن الشــيطا
 .P)P)36F٢»شيطانًا

، »إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا اهللا من فضـله«: وقوله 
ســببه رجــاء تــأمني املالئكــة علــى الــدعاء، : قــال القاضــي: قــال النــووي

Pاستغفارهم ورهادتم بالتضرع واإلخالص 

)
37F

٣(
P. 

: عــن ســهل بــن ســعد قــال: عنــد النــداء للصــلوات املكتوبــات -٩
الــدعاء عنــد : ن ال تــردان، أو قلمــا تــردانثنتــا«: قــال رســول اهللا 

 .P)P)38F٤»النداء، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعًضا

: قــال –رضــي اهللا عنــه  –فعــن ســهل : عنــد إقامــة الصــالة -١٠
حــــين تقـــــام : ســــاعتان ال تـــــرد علــــى دعوتـــــه«: قــــال رســــول اهللا 

 .P)P)39F٥»الصالة، وفي الصف في سبيل اهللا

: قــال –اهللا عنــه  رضــي –عــن جــابر : ســاعة مــن كــل ليلــة -١١
إن فــي الليــل لســاعة ال يوافقهــا رجــل «: يقــول مسعــت رســول اهللا 

                              
 .رواه الرتمذي وصححه ورواه غريه) ١(
 .رواه البخاري ومسلم وغريمها) ٢(
 .٩سلم جانظر ررح م) ٣(
 . رواه أبو داود، وصححه األلباين) ٤(
 . رواه ابن ماجه وصححه األلباين يف الرتغيب والرتهيب) ٥(



 

 ٢٥ من عجائب الدعاء
 

مســـلم يســـأل اهللا خيـــًرا مـــن أمـــر الـــدنيا، واآلخـــرة إال أعطـــاه إيـــاه، 
 .P)P)40F١»وذلك كل ليلة

رضـي اهللا  –عـن أ  هريـرة : ساعة من ساعات يوم اجلمعـة -١٢
ٌة ال فيــــه ســــاع«: ذكــــر يــــوم اجلمعــــة فقــــال أن رســــول اهللا  –عنــــه 

يوافقهـــا عبـــٌد مســـلٌم وهـــو قـــائم يصـــلي يســـأل اهللا شـــيًئا إال أعطـــاه 
Pوأرار بيده يقللها  »إياه

)
41F

٢(
P. 

إن فـــي «: قـــال أن النـــيب  –رضـــي اهللا عنـــه  –وعـــن أ  هريـــرة 
الجمعة لساعة ال يوافقها عبد مسلم وهو يسأل اهللا فيهـا خيـًرا إال 

 .P)P)42F٣»أعطاه إياه، وهي بعد العصر

: قــال –رضــي اهللا عنــه  –أ  موســى األرــعري  وعــن أ  بــردة بــن
أمسعت أبـاك حيـدث عـن : -رضي اهللا عنهما  –قال عبد اهللا بن عمر 

نعــم مسعتــه يقــول مسعــت : قلــت: يف ســاعة اجلمعــة؟ قــال رســول اهللا 
هـي مـا بـين أن يجلـس اإلمـام إلـى أن تقضـي «: يقول رسول اهللا 

 .P)P)43F٤»الصالة

من أهل العلـم أن السـاعة  – رمحهم اهللا –ورجح ابن القيم وغريه 
Pيف يوم اجلمعة هي بعد العصر 

)
44F

٥(
P. 
                              

 .رواه مسلم) ١(
 .رواه البخاري ومسلم) ٢(
 . رواه أمحد) ٣(
 .رواه مسلم) ٤(
 ).٣٩٧-٢/٣٨٨(زاد املعاد ) ٥(



 
 ٢٦ الجزء األول

 
وعنـــدي أن ســـاعة الصـــالة ســـاعة ترجـــى فيهـــا «: قـــال ابـــن القـــيم

اإلجابــة أيًضــا، فكالمهــا ســاعة إجابــة، وإن كانــت الســاعة املخصوصــة 
هــي آخــر ســاعة بعــد العصــر، فهــي ســاعة معينــة مــن اليــوم ال تقــدم وال 

تابعـــة للصـــالة تقـــدمت أو تـــأخرت؛ ألن تتـــأخر، وأمـــا ســـاعة الصـــالة م
 –تعـاىل  –الجتماع املسلمني، وصالتم وتضرعهم، وابتهـاهلم إىل اهللا 

تــأثريًا يف اإلجابــة، فســاعة اجتمــاعهم ســاعة ترجــى فيــه اإلجابــة، وعلــى 
قــــد خــــص أمتــــه علــــى  هــــذا تتفــــق األحاديــــث كلهــــا، ويكــــون النــــيب 

 .P)P)45F١» الساعتنييف هاتني –تعاىل  –الدعاء واالبتهال إىل اهللا 

 –رضــي اهللا عنــه  –عــن جــابر : عنــد الشــرب مــن مــاء زمــزم -١٣
 .P)P)46F٢»ماء زمزم لما شربه له«: قال عن النيب 

عــن النــيب  –رضــي اهللا عنــه  –عــن أ  هريــرة : يف الســجود -١٤
 أقـــرب مـــا يكـــون العبـــد مـــن ربـــه وهـــو ســـاجٌد، فـــأكثروا «: قـــال

 .P)P)47F٣»الدعاء

عـن عبـادة : والـدعاء باملـأثور: ليالً  عند االستيقاظ من النوم -١٥
مــن تعــاّر مــن «: قــال عــن النــيب  –رضــي اهللا عنــه  –بــن الصــامت 
ال إلـــه إال اهللا وحــده ال شـــريك لـــه، ولــه الملـــك ولـــه : الليــل فقـــال

الحمـد، وهـو علـى كــل شـيء قـدير، الحمـد هللا، وســبحان اهللا، وال 
اللهـم : ثـم قـال. إله إال اهللا، واهللا أكبر، وال حول وال قـوة إال بـاهللا

                              
 ).٢/٣٩٤(زاد املعاد ) ١(
 . ابن ماجه وأمحد وصححه األلباين) ٢(
 .رواه مسلم) ٣(



 

 ٢٧ من عجائب الدعاء
 

ـــي  ـــه، فـــإن توضـــأ وصـــلى قبلـــت  –أو دعـــا  –اغفـــر ل اســـتجيب ل
 .P)P)48F١»صالته

عن : عليه السالم –يون  ) ذي النون(عند الدعاء بدعوة  -١٦
دعوة ذي النون «: قال رسول اهللا : قال –رضي اهللا عنه  –سعد 

غذ دعا بهـا وهـو فـي بطـن الحـوت، ال إلـه إال أنـت سـبحانك إنـي 
ــم يــدع بهــا رجــٌل مســلٌم فــي شــيء قــط إال كنــت مــن الظــا لمين، ل
 .P)P)49F٢»استجاب اهللا له

رضــي  –عــن أم ســلمة : عنــد دعــاء النــاس بعــد وفــاة امليــت -١٧
علــــى أ  ســــلمة وقــــد رــــق  دخــــل رســــول اهللا : قالــــت –اهللا عنهــــا 

فضــج  »إن الــروح إذا قــبض تعبــه البصــر«: بصــره، فأغمضــه مث قــال
أنفســــكم إال بخيــــر فــــإن  ال تــــدعوا علــــى«: نــــاٌس مــــن أهلــــه، فقــــال

اللهـــم، اغفـــر ألبـــي «: مث قـــال »المالئكـــة يؤمنـــون علـــى مـــا تقولـــون
سلمة، وارفع درجته فـي المهـديين واخلفـه فـي عقبـه فـي الغـابرين، 
ـــه  ـــور ل ـــره ون ـــي قب ـــه ف ـــالمين، وأفســـح ل ـــا رب الع ـــه ي ـــا ول ـــر لن واغف

 .P)P)50F٣»فيه

د اهللا أكبر كبيًرا، والحم«: عند قولك يف دعاء االستفتاح -١٨
ـــــًرا، وســـــبحان اهللا بكـــــرًة وأصـــــيالً  اســـــتفتح بـــــا رجـــــل مـــــن  »هللا كثي

                              
 . البخاري والرتمذي) ١(
 . الرتمذي وأمحد واحلاكم، وصححه، ووافقه الذهيب) ٢(
 .رواه مسلم) ٣(



 
 ٢٨ الجزء األول

 
 .P)P)51F١»عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء«: الصحابة فقال 

الحمـــد هللا كثيـــًرا طيًبـــا «: عنـــد قولـــك يف دعـــاء االســـتفتاح -١٩
 اســــتفتح بــــا رجــــل صــــالته، فلمــــا قضــــى رســــول اهللا  »مبارًكــــا فيــــه
أيكم «: ؟ فأرم القوم، فقال»اتأيكم المتكلم بالكلم«: صالته قال

جئـت، وقـد حفـزين الـنف  : فقال رجـلٌ  »المتكلم، فإنه لم يقل بأًسا
عشر ملًكـا يبتـدرونها أيهـم  اثنيلقد رأيت «: فقلتها، فقال النيب 

 .P)P)52F٢»يرفعها

إيــاك نعبــد : فــإذا قــال«: عنــد قــراءة الفاحتــة ففــي احلــديث -٢٠
لعبـدي مـا سـأل، فـإذا هذا بينـي وبـين عبـدي و : وإياك نستعين قال

اهــدنا الصــراط المســتقيم صــراط الــذين أنعمــت علــيهم غيــر : قــال
ـــال ـــيهم وال الضـــالين، ق ـــا : المغضـــوب عل ـــدي م ـــدي ولعب هـــذا لعب

 .P)P)53F٣»سأل

عــن أ  : عنــد التــأمني يف الصــالة وإذا وافــق تــأمني املالئكــة -٢١
إذا أمـــن اإلمـــام «: قـــال أن رســـول اهللا  –رضـــي اهللا عنـــه  –هريـــرة 

وا؛ فإنــه مــن وافــق تأمينــه تــأمين المالئكــة غفــر لــه مــا تقــدم مــن فــأمن
 .P)P)54F٤»ذنبه

ربنــا ولــك الحمــد كثيــًرا «: عنــد الرفــع مــن الركــوع وقولــك -٢٣
                              

 .رواه مسلم) ١(
 .رواه مسلم) ٢(
 .رواه مسلم) ٣(
 .البخاري ومسلم واللفظ له) ٤(



 

 ٢٩ من عجائب الدعاء
 

فلمـا رفـع  طيًبا مبارًكا فيه، عن رفاعة قال كنا نصلي وراء النبـي 
ربنـا : قال رجل وراءه »سمع اهللا لمن حمده«: رأسه من الركوع قال
ـــا مبارًكـــا فيـــه، فلمـــا انصـــرف قـــالولـــك احلمـــد محـــ مـــن «: ًدا كثـــريًا طيًب

رأيت بضعة وثالثين ملًكا يبتدرونها أيهم «: قال أنا قال »المتكلم؟
P»»يكتبها أول

)
55F

١(
P. 

اللهـــم ربنـــا ولـــك احلمـــد، : عنـــد قولـــك يف الرفـــع مـــن الركـــوع -٢٣
إذا قــال «: قــال أن رســول اهللا  –رضــي اهللا عنــه  –عــن أ  هريــرة 
اللهـم ربنـا ولـك الحمـد؛ فإنـه : هللا لمن حمـده فقولـوااإلمام سمع ا

 .P)P)56F٢»من وافق قوله المالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه
 –عــن فضــالة : بعــد الصــالة علــى النــيب يف التشــهد األخــري -٢٤

مســـع رجـــالً يصـــلي فمجـــد اهللا ومحـــده، : أن النـــيب  –رضـــي اهللا عنـــه 
 .P)P)57F٣»عطادع تجب وسل ت«: فقال النيب  وصلى على النيب 

اللهـم، إين أسـألك يـا «: عند قولك قبل السـالم يف الصـالة -٢٥
اهللا الواحد األحد الصمد الذي مل يلـد ومل يولـد ومل يكـن لـه كفـًوا أحـد 

عندما مسع  قال النيب  »أن تغفر يل ذنو ، إنك أنت الغفور الرحيم
 »قد غفـر لـه قـد غفـر لـه، قـد غفـر لـه«هذا الدعاء من رجل يصـلي 

Pات ثالث مر 

)
58F

٤(
P. 

اللهـم إين أسـألك بـأن لـك احلمـد، ال إلـه إال «: عند قولك -٢٦
                              

 .البخاري والرتمذي وغريمها) ١(
 .رواه البخاري ومسلم) ٢(
 . اكم ووافقه الذهيب وصححه األلباينالنسائي والرتمذي واحل) ٣(
 .أمحد وغريه وصححه األلباين) ٤(



 
 ٣٠ الجزء األول

 
أنت املنان بديع السموات واألرض، يا ذا اجلـالل واإلكـرام، يـا حـي يـا 

: عنـــدما مســـع رجـــالً يصـــلي يـــدعو بـــذا الـــدعاء فقـــال النـــيب  »قيـــوم
لقد دعا اهللا باسمه األعظم الذي إذا دعـي بـه أجـاب، وإذا سـئل «

 .P)P)59F١»به أعطى

اللهم إين أسألك بأين أرهد أنـك «: وكذلك عند الدعاء بـ -٢٧
ـــه إال أنـــت األحـــد الصـــمد، الـــذي مل يلـــد ومل يولـــد، ومل  أنـــت اهللا ال إل

لقــد «: لرجــل مسعــه يــدعوا بــذا الــدعاء قــال  »يكــن لــه كفــًوا أحــد
سألت اهللا باالسـم األعظـم الـذي إذا سـئل بـه أعطـى وإذا دعـي بـه 

 .P)P)60F٢»أجاب

رضــي  –عـن عمـر : ء املسـلم بعـد الوضــوء باملـأثورعنـد دعـا -٢٨
مـا مـنكم مـن أحـد يتوضـأ فيسـبغ «: أنه قال عن النيب  –اهللا عنه 

الوضـــوء، ثـــم يقـــول اشـــهد أن ال إلـــه إال اهللا وحـــده ال شـــريك لـــه، 
وأشــــهد أن محمــــًدا عبــــده ورســــوله إال فتحــــت لــــه أبــــواب الجنــــة 

 .P)P)61F٣»الثمانية يدخل من أيها شاء

عـــن عمـــرو بـــن رـــعيب : عرفـــة يف عرفـــة للحـــاج الـــدعاء يـــوم -٢٩
خيـر الـدعاء دعـاء يـوم عرفـة، «: قـال عن أبيه عن جـده أن النـيب 

وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلـي ال إلـه إال اهللا وحـده ال شـريك 

                              
 . أبو داود وغريه واحلاكم وصححه ووافقه الذهيب) ١(
 . أبو داود وغريه واحلاكم وصححه وأقره الذهيب) ٢(
 .رواه مسلم) ٣(



 

 ٣١ من عجائب الدعاء
 

 .P)P)62F١»له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير

 –ئب عن عبد اهللا بـن السـا: بعد زوال الشم  قبل الظهر -٣٠
كــــان يصــــلي أربًعــــا بعــــد أن تــــزول   أن رســــول اهللا  –رضــــي اهللا عنــــه 

إنهــا ســاعة تفــتح فيهــا أبــواب الســماء «: الشــم  قبــل الظهــر وقــال
 .P)P)63F٢»وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح

: قـال –رضـي اهللا عنـه  –فعـن أ  هريـرة : يف رهر رمضـان -٣١
، إذا دخــــل رمضـــــان فتحــــت أبــــواب الجنـــــة«: قــــال رســــول اهللا 

 .P)P)64F٣»وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين

 –عــن أ  هريــرة : عنــد اجتمــاع املســلمني يف جمــال  الــذكر -٣٢
إن هللا مالئكـة يطوفـون فـي «: أنـه قـال عن النيب  –رضي اهللا عنه 

الطرق يلتمسون أهـل الـذكر، فـإذا وجـدوا قوًمـا يـذكرون اهللا تنـادوا 
إلى السماء الدنيا  فيحفونهم بأجنحتهم: هلموا إلى حاجتكم، قال

وهــو أعلــم مــنهم، مــا يقــول  –عــز وجــل  –فيســألهم ربهــم : قــال
يســــبحونك، ويكبرونــــك، ويحمــــدونك، : يقولــــون: عبــــادي؟ قــــالوا

فأشـهدكم إنـي قـد غفـرت «: فيـه فيقـول. احلـديث...  »ويمجدونك
يقــول ملــك مــن المالئكــة فــيهم فــالن لــيس مــنهم، إنمــا : لهــم قــال

                              
 . الرتمذي وحسنه األلباين) ١(
 . الرتمذي وأمحد وصححه األلباين) ٢(
 . مسلمالبخاري و ) ٣(



 
 ٣٢ الجزء األول

 
 .P)P)65F١»ء ال يشقى بهم جليسهمهم الجلسا: جاء لحاجة، قال

رضــي اهللا  –عــن ابــن عبــاس : الــدعاء يف عشــر ذي احلجــة -٣٣
مــا مــن أيــام العمــل الصــالح فيهــا «: أنــه قــال عــن النــيب  –عنهمــا 

يـا رسـول : قـالوا –يعين أيام العشر  - »أحب إلى اهللا من هذه األيام
 إال وال الجهـــاد فـــي ســـبيل اهللا«: اهللا وال اجلهـــاد يف ســـبيل اهللا؟ قـــال

 .P)P)66F٢»رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء

* * * 

                              
 . البخاري ومسلم) ١(
 . البخاري وأبو داود واللفظ له ولغريمها) ٢(



 

 ٣٣ من عجائب الدعاء
 

 بعض الدعوات المستجابات

عـن أ  الــدرداء : دعـوة املسـلم ألخيـه بظهـر الغيـب مسـتجابة -١
مــا مــن عبــد مسـلم يعــدو ألخيــه بظهــر «: أنــه قـال –رضـي اهللا عنــه  –

 .P)P)67F١»الغيب إال قال امللك ولك مبثل

معــاًذا إىل الــيمن قــال  الرســول حــني بعــث : دعــوة املظلــوم -٢
 .P)P)68F٢»واتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين اهللا حجاب«: له

 .دعوة الوالد لولده أو على ولده -٣

قــال : قــال –رضــي اهللا عنــه  –عــن أ  هريــرة : دعــوة املســافر -٤
دعوة : ثالث دعواٌت يستجاب لهن ال شك فيهن«: رسول اهللا 

 .P)P)69F٣»، ودعوة الوالد لولدهالمظلوم، ودعوة المسافر

دعـــــوة الصـــــائم عنـــــد فطـــــره، ودعـــــوة اإلمـــــام العـــــادل ودعــــــوة  -٥
ــــرة : املظلــــوم ــــرد «: يرفعــــه –رضــــي اهللا عنــــه  –عــــن أ  هري ثــــالث ال ت
الصائم حىت يفطر، واإلمام العادل، ودعوة املظلـوم يرفعهـا اهللا : دعوتم

ألنصـرنك وعـزيت : فوق الغمـام، ويفـتح هلـا أبـواب السـماء ويقـول الـرب
 .P)P)70F٤»ولو بعد حني

 -رضـــي اهللا عنـــه  –حلـــديث أ  هريـــرة : دعـــوة الولـــد الصـــاحل -٦
                              

 .رواه مسلم) ١(
 . رواه البخاري) ٢(
 . الرتمذي وغريه، وحسنه األلباين) ٣(
 . الرتمذي وغريه وصححه األلباين) ٤(



 
 ٣٤ الجزء األول

 
إال مــن صــدقة جاريــة : إذا مـات اإلنســان انقطــع عملــه إال مــن ثــالث«

 .P)P)71F١»أو علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له

 َأمَّْن ُيِجيـُب اْلُمْضـَطرَّ ِإَذا َدَعـاهُ : تعاىلقال : دعوة املضطر -٧
 ].٦٢: ملالن[

رضــي  –عــن معــاذ بــن جبــل : مــن بــات طــاهرًا علــى ذكــر اهللا -٨
مــا مــن مســلم يبيــت علــى ذكــر اهللا «: قــال عــن النــيب  –اهللا عنــه 

طــاهًرا، فيتعــار مــن الليــل، فيســأل اهللا خيــًرا مــن الــدنيا واآلخــرة إال 
 .P)P)72F٢»أعطاه إياه

 –عـن سـعد بـن أ  وقـاص : دعوة من دعا بـدعوة ذي النـون -٩
دعوة ذي النـون إذ دعـا «: قال رسـول اهللا : قال – عنه رضي اهللا

بها وهـو فـي بطـن الحـوت ال إلـه إال اهللا أنـت سـبحانك إنـي كنـت 
مـــن الظـــالمين، فإنـــه لـــم يـــدع بهـــا رجـــل مســـلم فـــي شـــيء قـــط إال 

 .P)P)73F٣»استجاب اهللا له

ودعــاؤه باملـــأثور عـــن عبـــادة بـــن : دعــوة املســـتيقظ مـــن النـــوم -١٠
مــن تعــاّر مــن «: أنــه قــال عــن النــيب  –نــه رضــي اهللا ع –الصــامت 

ال إلـــه إال اهللا وحـــده ال شـــريك لـــه، لـــه الملـــك، ولـــه : الليـــل فقـــال
الحمـد، وهـو علـى كــل شـيء قـدير، الحمـد هللا، وســبحان اهللا، وال 

                              
 . رواه مسلم) ١(
 . أبو داود وأمحد وصححه األلباين) ٢(
 . اينالرتمذي وغريه وصححه األلب) ٣(



 

 ٣٥ من عجائب الدعاء
 

اللهـم : إله إال اهللا، واهللا أكبر، وال حول وال قـوة إال بـاهللا، ثـم قـال
 .P)P)74F١»وضأ قبلت صالتهاغفر لي أو دعا استجيب له، فإن عزم وت

 –رضي اهللا عنـه  –عن أ  هريرة : دعوة الولد البار بوالديه -١١
إن اهللا ليرفــع الدرجـة للعبــد الصــالح فــي «: قــال رسـول اهللا : قـال

باســــتغفار ولــــدك : يــــا رب أنــــي لــــي هــــذا؟ فيقــــول: الجنــــة فيقــــول
 .P)P)75F٢»لك

حلـــديث ابـــن : دعـــوة احلـــاج واملعتمـــر والغـــازي يف ســـبيل اهللا -١٢
الغــازي فــي ســبيل «: قــال عــن النــيب  –رضــي اهللا عنهمــا  –عمــر 

اهللا، والحــــــاج، والمعتمــــــر وفــــــد اهللا، دعــــــاهم فأجــــــابوه وســــــألوه 
 .P)P)76F٣»فأعطاهم

 –رضــي اهللا عنــه  –عــن أ  هريــرة : دعــوة الــذاكر اهللا كثــريًا -١٣
ــــًرا، : ثــــالث ال يــــرد دعــــاؤهم«: قــــال عــــن النــــيب  الــــذاكر اهللا كثي

 .P)P)77F٤»مام المقسطودعوة المظلوم، واإل

رضـي اهللا  –عـن أ  هريـرة : دعوة من أحبه اهللا ورضـي عنـه -١٤
مـن عــادى : قـال –إن اهللا تعـالى «: قـال رسـول اهللا : قـال –عنـه 

لــي ولًيــا فقــد آذنتــه بــالحرب، ومــا تقــرب إلــي عبــدي بشــيء أحــب 
إلي مما افترضته عليه، وما يـزال عبـدي يتقـرب إلـي بالنوافـل حتـى 

                              
 . البخاري وغريه) ١(
 . أخرجه أمحد وصحح إسناده ابن كثري) ٢(
 . رواه ابن ماجة وحسنه األلباين) ٣(
 . رواه البيهقي والطرباين وحسنه األلباين) ٤(



 
 ٣٦ الجزء األول

 
حببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصـر أحبه، فإذا أ

بــه، ويــده التــي يــبطش بهــا، ورجلــه التــي يمشــي بهــا، وإن ســألني 
ألعطينه، ولئن استعاذني ألعيذنه، ومـا تـرددت فـي شـيء أنـا فعالـه 

 .P)P)78F١»ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته

 
 

* * * 

                              
 . رواه البخاري) ١(



 

 ٣٧ من عجائب الدعاء
 

 -عليه السالم  –دعاء آدم 

بأكلــه مــن  –تبــارك وتعــاىل  –ربنــا  –ه الســالم عليــ –عصــى آدم 
أغــــراه  –لعنــــه اهللا  –الشــــجرة الــــيت �ــــاه أن يأكــــل منهــــا، ألن إبلــــي  

ـــا : -تعـــاىل  –باألكـــل منهـــا، فكمـــا قـــال  ـــا َذاَق ـــُروٍر فـََلمَّ ُهَما ِبُغ ـــَدالَّ َف
َوَرِق اْلَجنَّـِة  الشََّجَرَة َبَدْت َلُهَمـا َسـْوَآتـُُهَما َوَطِفَقـا َيْخِصـَفاِن َعَلْيِهَمـا ِمـنْ 

ــــا ِإنَّ  ــــْل َلُكَم ــــَجَرِة َوَأُق ــــا الشَّ ــــْن تِْلُكَم ــــا َع ــــْم أَنـَْهُكَم ــــا أََل ــــا رَبـُُّهَم َونَاَداُهَم
 ].٢٢: األعراف[ الشَّْيطَاَن َلُكَما َعُدوٌّ ُمِبينٌ 

وطلــب منــه املغفــرة والعفــو مث إن  –تعــاىل  –وبعــدها دعــا آدم اهللا 
ـــْن رَبِّـــِه َكِلَمـــاٍت  -اهللا تـــاب عليـــه كمـــا قـــال عـــز وجـــل  ـــى َآَدُم ِم فـَتَـَلقَّ
، بـل إن اهللا خصـه ]٣٧: البقـرة[ فـََتاَب َعَلْيـِه ِإنـَُّه ُهـَو التـَّـوَّاُب الـرَِّحيمُ 

ــِه َوَهــَدى -ســبحانه  –باالجتبــاء بقولــه  ــاَب َعَلْي َت ــاُه رَبـُّـُه فـَ ُــمَّ اْجَتَب  ث
 ].١٢٢: طه[

* * * 
  -عليه السالم  –دعاء نوح 

َوقَــــــاَل نُــــــوٌح َربِّ َال تَــــــَذْر َعَلــــــى اْألَْرِض ِمــــــَن  -اىل تعــــــ –قــــــال 
 ].٢٦: نوح[ اْلَكاِفرِيَن َديَّارًا

أي ال تـرتك علـى وجـه األرض مـنهم  –رمحـه اهللا  –قال ابـن كثـري 
مث قــــال بعـــد ذلــــك . أحـــًدا، وال ديـــارًا، وهــــذه مـــن صــــيغ تأكيـــد النفـــي

كـــافرين، حـــىت فاســـتجاب اهللا لـــه، فأهلـــك مجيـــع مـــن يف األرض مـــن ال



 
 ٣٨ الجزء األول

 
ــٍل : ولــد نــوح لصــلبه الــذي اعتــزل عــن أبيــه وقــال َقــاَل َســَآِوي ِإَلــى َجَب

يـَْعِصُمِني ِمَن اْلَماِء قَاَل َال َعاِصَم اْليَـْوَم ِمْن َأْمِر اللَِّه ِإالَّ َمْن رَِحَم َوَحاَل 
نَـُهَما اْلَمْوُج َفَكاَن ِمَن اْلُمْغَرِقينَ   ].٤٣: هود[ بـَيـْ

عليــه الســالم  –ب الســفينة الــذين آمنــوا مــع نــوح وجنــي اهللا أصــحا
Pوهم الذين أمره اهللا حبملهم معه  –

)
79F

١(
P. 

* * * 
- عليه السالم  –دعاء إبراهيم 

ــَد َآِمنًــا : -تعــاىل  –قــال  ــْل َهــَذا اْلبَـَل ــَراِهيُم َربِّ اْجَع ــاَل ِإبـْ َوِإْذ َق
 ].٣٥ :إبراهيم[ َواْجُنْبِني َوبَِنيَّ َأْن نـَْعُبَد اْألَْصَنامَ 

: ولقد استجاب اهللا له فقال تعـاىل«: -رمحه اهللا  –قال ابن كثري 
َأَوَلْم يـََرْوا أَنَّا َجَعْلَنا َحَرًما َآِمًنا ]٧٦: العنكبوت[«. 

رَبـََّنا ِإنِّي َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّيَِّتي ِبَواٍد َغْيـِر ِذي َزرٍْع ِعْنـَد : وقال تعـاىل
 ].٣٧: مإبراهي[ بـَْيِتَك اْلُمَحرَّمِ 

: وقــد اســتجاب اهللا ذلــك كمــا قــال: -رمحــه اهللا  –قــال ابــن كثــري 
 ــْن َلُهــْم ــْم نَُمكِّ ــْن َأْرِضــَنا َأَوَل ــَدى َمَعــَك نـَُتَخطَّــْف ِم ــِع اْلُه ــاُلوا ِإْن نـَتَِّب َوَق

: القصـــص[ َحَرًمــا َآِمًنـــا ُيْجَبـــى ِإلَْيـــِه َثَمـــَراُت ُكـــلِّ َشـــْيٍء ِرْزقًـــا ِمـــْن لَـــُدنَّا
٥٧.[ 

                              
 . تفسري ابن كثري سورة نوح) ١(



 

 ٣٩ من عجائب الدعاء
 

وكرمـــه، ورمحتـــه وبركتـــه، أنـــه لـــي  يف  –تعـــاىل  –مـــن لطفـــه  وهـــذا
البلـــد احلـــرام مكــــة رـــجرة مثمـــرة، وهــــي جتـــيب إليهـــا مثــــرات مـــا حوهلــــا، 

 .P)P)80F١ -عليه السالم  –استجابة لدعاء اخلليل 

 –عليــه الســالم  –خلليلــه إبــراهيم  –جــل وعــال  –فاســتجاب اهللا 
ــــع األنبيــــاء  ــــة، وهكــــذا مجي فــــإن دعــــاءهم وهــــو يف مواضــــع كثــــرية مطول

مســتجاب؛ أل�ــم حققــوا أســباب اســتجابة الــدعاء، ولــذلك قــال تعــاىل 
اْلَحْمـــُد ِللَّـــِه الَّـــِذي َوَهـــَب لِـــي َعَلـــى : -عليـــه الســـالم  –عـــن إبـــراهيم 

َعاءِ  قـال ] ٣٩: إبراهيم[ اْلِكَبِر ِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق ِإنَّ رَبِّي َلَسِميُع الدُّ
 .»يستجيب ملن دعاه أي أنه«: ابن كثري يف تفسريه

* * * 
- عليه السالم  –دعاء يعقوب 

 –عليـــه الســـالم  –ابنـــه يوســـف  –عليـــه الســـالم  –فقـــد يعقـــوب 
ُهْم َوقَاَل يَـا َأَسـَفى : وحزن عليه حزنًا عظيًما كما قال تعاىل َوتـََولَّى َعنـْ

َناُه ِمـَن اْلُحـْزِن فـَُهـَو َكِظـيمٌ  ]. ٨٤: يوسـف[ َعَلى يُوُسَف َوابـَْيضَّْت َعيـْ
عليـه  –مث فقد أخاه ملا وضع يف رحله صواع امللك بتـدبري مـن يوسـف 

: -عليه السالم  –فرجعوا إىل أبيهم وأخربوه، فقال يعقوب  –السالم 
 ٌر َجِميٌل َعَسى اللَّـُه َأْن يَـْأتَِيِني قَاَل َبْل َسوََّلْت َلُكْم أَنـُْفُسُكْم َأْمًرا َفَصبـْ

ُهْم َوقَـاَل يَـا َأَسـَفى َعلَـى * اْلَعِليُم اْلَحِكيُم  ِبِهْم َجِميًعا ِإنَُّه ُهوَ  َوتـََولَّى َعـنـْ
                              

 . -رمحه اهللا  –تفسري ابن كثري ) ١(



 
 ٤٠ الجزء األول

 
نَـاُه ِمـَن اْلُحـْزِن فـَُهـَو َكِظـيٌم  قَـاُلوا تَاللَّـِه تـَْفتَـأُ تَـْذُكُر * يُوُسَف َوابـَْيضَّْت َعيـْ

و َقــاَل ِإنََّمــا َأْشــكُ * يُوُســَف َحتَّــى َتُكــوَن َحَرًضــا َأْو َتُكــوَن ِمــَن اْلَهــاِلِكيَن 
ــا َال تـَْعَلُمــوَن  ــَن اللَّــِه َم ــُم ِم ــى اللَّــِه َوَأْعَل ــي ِإَل ــوا * بـَثِّــي َوُحْزِن ــيَّ اْذَهُب ــا بَِن َي

فـََتَحسَُّسوا ِمْن يُوُسَف َوَأِخيِه َوَال تـَْيَئُسوا ِمْن َرْوِح اللَِّه ِإنـَُّه َال يـَْيـَئُس ِمـْن 
 ].٨٧-٨٣: يوسف[ َرْوِح اللَِّه ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُرونَ 

لــه فــرد عليــه يوســف وأخــاه وأبصــر  –ســبحانه  –فاســتجاب اهللا 
واستغفر إلخوته،  –عليه السالم  –بعد ما وضع عليه قميص يوسف 

 . وذهبوا إىل مصر مجيًعا، وكانت هذه عاقبة الصرب

* * * 
- عليه السالم  –دعاء يوسف 

ـــــاَل َربِّ : -عليـــــه الســـــالم  –عـــــن يوســـــف  –تعـــــاىل  –قـــــال  َق
ـا يَـْدُعونَِني ِإلَْيـِه َوِإالَّ َتْصـِرْف َعنِّـي َكْيـَدُهنَّ َأْصـُب السِّجْ  ُن َأَحـبُّ ِإلَـيَّ ِممَّ

فَاْسَتَجاَب َلُه رَبُُّه َفَصـَرَف َعْنـُه َكْيـَدُهنَّ ِإنـَُّه * ِإلَْيِهنَّ َوَأُكْن ِمَن اْلَجاِهِليَن 
لسـالم عليـه ا –قـال ذلـك ]. ٣٤-٣٣: يوسـف[ ُهَو السَِّميُع اْلَعِلـيمُ 

 –تعــاىل  –بعــد مــا راودتــه امــرأة العزيــز علــى نفســه، فاعتصــم بــاهللا  –
اْمـَرَأُة : وقال معاذ اهللا بعد ما أريع يف املدينـة مـن قبـل النسـاء بقـوهلن

ــَراِوُد فـََتاَهــا َعــْن نـَْفِســِه  فجمعــتهن امــرأة ]. ٣٠: يوســف[ ...اْلَعزِيــِز تـُ
: مجاله فقالت هلـن العزيز وأمرت يوسف بالدخول عليهن، فتعجنب من

 َفَذِلُكنَّ الَِّذي ُلْمتُـنَِّني ِفيِه َوَلَقْد رَاَوْدتُُه َعـْن نـَْفِسـِه فَاْستَـْعَصـَم َولَـِئْن لَـْم



 

 ٤١ من عجائب الدعاء
 

فعنـد ] ٣٢: يوسـف[ يـَْفَعْل َما َآُمُرُه لَُيْسَجَننَّ َولََيُكوَنْن ِمـَن الصَّـاِغرِينَ 
بـــــأن يصـــــرف عنـــــه كيـــــدهن،  –عـــــز وجـــــل  –ذلـــــك دعـــــا يوســـــف اهللا 

فاســـتجاب اهللا لـــه، وصـــرف عنـــه كيـــدهن إنـــه هـــو الســـميع لـــدعاء مـــن 
 .دعاه العليم حباله

* * * 
- عليه السالم  –دعاء موسى 

َوقَـــاَل ُموَســـى رَبـََّنـــا ِإنَّـــَك َآتـَْيـــَت ِفْرَعـــْوَن َوَمـــَألَُه زِيَنـــًة : قـــال تعـــاىل
ــا لُِيِضــلُّوا َعــْن َســ نـَْيا رَبـََّن ــاِة الــدُّ ــا اْطِمــْس َعَلــى َوَأْمــَواًال ِفــي اْلَحَي ِبيِلَك رَبـََّن

ــيَم  ــَرُوا اْلَعــَذاَب اْألَِل * َأْمــَواِلِهْم َواْشــُدْد َعَلــى قـُُلــوِبِهْم َفــَال يـُْؤِمُنــوا َحتَّــى يـَ
 ].٨٨٠٨٩: يون [ قَاَل َقْد ُأِجيَبْت َدْعَوُتُكَما

عليـــــه  –اســـــتجاب اهللا ملوســــى «: -رمحــــه اهللا  –قــــال ابــــن كثـــــري 
 .P)P)81F١»ك فرعون وقومه بالغرقومن معه، وأهل –السالم 

* * * 
  -عليه السالم  –دعاء أيوب 

َوأَيُّوَب ِإْذ نَاَدى رَبَُّه أَنِّي َمسَِّنَي الضُّرُّ َوأَنْـَت أَرَْحـُم : -تعـاىل  –قال 
ــرَّاِحِميَن  ــاُه َأْهلَــُه َوِمــثْـَلُهْم * ال َن ــِه ِمــْن ُضــرٍّ َوَآتـَيـْ ــُه َفَكَشــْفنَا َمــا ِب نَا َل فَاْســَتَجبـْ

                              
 . -رف بتص –تفسري القرآن العظيم ) ١(



 
 ٤٢ الجزء األول

 
 ].٨٤-٨٣: األنبياء[ َعُهْم رَْحَمًة ِمْن ِعْنِدنَا َوِذْكَرى لِْلَعاِبِدينَ مَ 

 –عن أيوب  –تعاىل  –يذكر اهللا «: -رمحه اهللا  –قال ابن كثري 
مـــا كـــان أصـــابه مـــن الـــبالء يف مالـــه، وولـــده وجســـده،  –عليـــه الســـالم 

وذلـــك أنـــه كـــان لـــه مـــن الـــدواب واألنعـــام واحلـــرث، رـــيء كثـــري وأوالد 
ازل مرضـــية، فـــابتلي يف ذلـــك كلـــه وذهـــب عـــن آخـــره، مث ابتلـــي يف ومنـــ

ومل يبـق فيـه عضـو سـليم سـوى قلبـه ولسـانه يـذكر بمـا اهللا ... جسده 
حــىت عافـه اجللــي ، وأفــرد يف ناحيـة مــن البلــد، ومل يبــق  –عـز وجــل  –

أحد من الناس حينو عليه سوى زوجتـه، كانـت تقـوم بـأمره، ويقـال إ�ـا 
وقـد كـان نـيب اهللا أيـوب ... م النـاس مـن أجلـه احتاجت، فصارت ختد

 .P)P)82F١»يف غاية الصرب وبه يضرب املثل –عليه السالم  –
بعـد مـا سـاق الروايـات يف القصـة  –رمحـه اهللا  –مث ذكر ابـن كثـري 

ــرُّ : فقــال –عــز وجــل  –فعنــد ذلــك دعــا اهللا «: قــال ــِنَي الضُّ أَنِّــي َمسَّ
 .P)P)83F٢»]٨٣: نبياءاأل[ َوأَْنَت َأْرَحُم الرَّاِحِمينَ 
بعد ذلك البالء الذي مكث فيه  –عز وجل  –وبعد أن دعا اهللا 
 –سبع سنوات، وقيل ثالث سنوات، دعا ربه : مثاين عشر سنة، وقيل

ـــُه : -عـــز وجـــل  ـــاُه َأْهَل َن ـــِه ِمـــْن ُضـــرٍّ َوَآتـَيـْ ـــا ِب ـــُه َفَكَشـــْفَنا َم َنا َل فَاْســـَتَجبـْ
 ].٨٣: األنبياء[ ِدنَا َوِذْكَرى ِلْلَعاِبِدينَ َوِمثْـَلُهْم َمَعُهْم رَْحَمًة ِمْن ِعنْ 

* * * 
                              

 . تفسري القرآن سورة األنبياء) ١(
 . املرجع السابق) ٢(



 

 ٤٣ من عجائب الدعاء
 

  -عليه السالم  –دعاء يونس 

َوَذا النُّـوِن ِإْذ َذَهـَب ُمغَاِضـًبا َفظَـنَّ َأْن لَـْن نـَْقـِدَر َعَلْيـِه : قال تعاىل
ــــَن  ــــُت ِم ــــَت ُســــْبَحاَنَك ِإنِّــــي ُكْن ــــَه ِإالَّ أَْن ــــاَدى ِفــــي الظُُّلَمــــاِت َأْن َال ِإَل َن فـَ

َنــاُه ِمــَن اْلَغــمِّ وََكــَذِلَك نـُْنِجــي اْلُمــْؤِمِنينَ * لظَّــاِلِميَن ا َنا لَــُه َوَنجَّيـْ  فَاْســَتَجبـْ
 ].٨٨-٨٧: األنبياء[

رمحه اهللا  –ذكر املفسرون تفسري هذه اآلية فقال احلافظ ابن كثري 
بعثـــه اهللا إىل أهـــل  –عليـــه الســـالم  –وذلـــك أن يـــون  بـــن مـــىت «: -

فــــــأبوا عليــــــه، ومتــــــادوا علــــــى   –تعــــــاىل  –ىل اهللا فــــــدعاهم إ... نينــــــوى 
كفـرهم، فخــرج مـن بــني أظهــرهم مغاضـًبا هلــم؛ ووعـدهم بالعــذاب بعــد 
ثالث، فلما حتققوا منه ذلـك، وعلمـوا أن النـيب ال يكـذب، خرجـوا إىل 
الصـــــــحراء بأطفـــــــاهلم، وأنعـــــــامهم وموارـــــــيهم، وفرقـــــــوا بـــــــني األمهـــــــات 

ءوا إليـــه ورغـــت اإلبـــل وجـــا –عـــز وجـــل  –وأوالدهـــن، مث تضـــرعوا إىل 
وفصـــال�ا، وخـــارت البقـــر وأوالدهـــا، وثغـــت الغـــنم وســـخاهلا، فرفـــع اهللا 

فإنــه ذهــب، فركــب  –عليــه الســالم  –وأمــا يــون  ... عــنهم العــذاب 
مع قوم يف سفينة، فلججت بم، وخافوا أن يغرقـوا فـاقرتعوا علـى رجـل 
ا أن يلقونــه مــن بيــنهم يتخففــون منــه، فوقعــت القرعــة علــى يــون  فــأبو 

يلقـــوه، مث أعـــادوا القرعـــة فوقعـــت عليـــه أيًضـــا فـــأبوا، مث أعـــادوا فوقعـــت 
ــاَن ِمــَن اْلُمْدَحِضــينَ : عليــه أيًضــا، قــال اهللا : الصــافات[ َفَســاَهَم َفَك

وجتـــرد مـــن ثيابـــه، مث ألقـــى  –عليـــه الســـالم  –فقـــام يـــون  ] ... ١٤١
 .P)P)84F١»بنفسه يف البحر

                              
 . تفسري ابن كثري) ١(



 
 ٤٤ الجزء األول

 
 ].١٤٢: الصافات[ ُهَو ُمِليمٌ فَاْلتَـَقَمُه اْلُحوُت وَ : قال تعاىل

فـَنَـاَدى ِفـي الظُُّلَمـاِت : وقد أوحى إليها اهللا أال تأكلـه قـال تعـاىل
َنا لَــُه * َأْن َال ِإلَــَه ِإالَّ أَنْــَت ُســْبَحاَنَك ِإنـِّـي ُكْنــُت ِمــَن الظـَّـاِلِميَن  فَاْســَتَجبـْ

َناُه ِمَن اْلَغمِّ وََكَذِلَك نـُْنِجي اْلُمْؤِمِني  ].٨٨-٨٧: األنبياء[ نَ َوَنجَّيـْ

* * * 
 لةـاء نمـدع

قـــد أويت منطــق الطـــري، وقـــد  –عليــه الســـالم  –صــح أن ســـليمان 
خــرج مــرة يستســقي بالنــاس، ويف طريقــه رأى الــة رفعــت رجليهــا تــدعوا 

أيهـــا : -عليـــه الســـالم  –بالغيـــث، فقـــال ســـليمان  –عـــز وجـــل  –اهللا 
يــث ينهمــر بــدعاء النــاس، عــودوا فقــد كفيــتم بــدعوة غــريكم، فأخــذ الغ

 . تلك النملة

* * * 
- عليه السالم  –دعاء زكريا 

ُهَناِلَك َدَعا زََكرِيَّا رَبَُّه قَاَل َربِّ َهْب لِـي ِمـْن : -عز وجـل  –قال 
َعاءِ   ].٣٨: آل عمران[ َلُدْنَك ُذرِّيًَّة طَيَِّبًة ِإنََّك َسِميُع الدُّ

ــْرًدا  َوزََكرِيَّــا ِإْذ نَــاَدى: -جــل وعــال  –وقــال  رَبَّــُه َربِّ َال تَــَذْرِني فـَ
ـــَوارِثِيَن  ـــُر اْل ـــَت َخيـْ ـــُه * َوأَْن ـــى َوَأْصـــَلْحَنا َل ـــُه َيْحَي ـــا َل َن ـــُه َوَوَهبـْ َنا َل فَاْســـَتَجبـْ

عليـــــه  –بعـــــد أن دعـــــا نـــــيب اهللا زكريـــــا ]. ٩٠-٨٩: األنبيـــــاء[ َزْوَجـــــهُ 



 

 ٤٥ من عجائب الدعاء
 

بــأن يهــب لــه ذريــة طيبــة، اســتجاب اهللا  –عــز وجــل  –ربــه  –الســالم 
عليـه السـالم  –بعـدما كـرب زكريـا  –عليه السـالم  –ووهب له حيىي  له،
كمـا قـال   –عليهـا السـالم  –يـرزق مـرمي  –تعـاىل  –ملا رأى أن اهللا  –

َهــا زََكرِيَّــا اْلِمْحــَراَب َوَجــَد ِعْنــَدَها ِرْزًقــا َقــاَل يَــا : تعــاىل ُكلََّمــا َدَخــَل َعَليـْ
ِمْن ِعْنِد اللَِّه ِإنَّ اللََّه يـَـْرُزُق َمـْن َيَشـاُء ِبَغْيـِر َمْرَيُم أَنَّى َلِك َهَذا قَاَلْت ُهَو 

 ]. ٣٧: آل عمران[ ِحَسابٍ 

فاســتجاب اهللا لــه، وأصــلح لــه  –عــز وجــل  –عنــد ذلــك دعــا اهللا 
 .زوجه

* * * 
  -عليه السالم  –دعاء عيسى 

ــِزلْ : -تعــاىل  –قــال  ــا أَْن ــُن َمــْرَيَم اللَُّهــمَّ رَبـََّن ــا  َقــاَل ِعيَســى اْب َن َعَليـْ
ــَماِء َتُكــوُن لَنَــا ِعيــًدا ِألَوَّلِنَــا َوَآِخرِنَــا َوَآيَــًة ِمْنــَك َواْرزُقْـنَــا  َمائِــَدًة ِمــَن السَّ

-١١٤: املائـدة[ قَـاَل اللَّـُه ِإنـِّي ُمنَـزُِّلَهـا َعلَـْيُكمْ * َوأَْنَت َخيُر الـرَّازِِقيَن 
لــه  بــذه الــدعوة بعــد أن قــال –عليــه الســالم  –دعــا عيســى ]. ١١٥

نَـا َمائِـَدًة ِمـَن السَّـَماِء قَـاَل : احلواريون َهـْل َيْسـَتِطيُع رَبـَُّك َأْن يـُنَــزَِّل َعَليـْ
ـــــْؤِمِنينَ  ـــــُتْم ُم ـــــوا اللَّـــــَه ِإْن ُكْن  –فاســـــتجاب اهللا ]. ١١٢: املائـــــدة[ اتـَُّق

 . له دعوته –سبحانه وتعاىل 

* * * 



 
 ٤٦ الجزء األول

 
 دعاء في طريق الهجرة

وأ   الــك ملــا حلــق بــالنيب علــى ســراقة بــن م دعــا رســول اهللا 
يف طريقهمــا للهجــرة؛ لكــي يأخــذ مائــة مــن  –رضــي اهللا عنــه  –بكــر 

 –اإلبل؛ ألن قريًشا جعلـت ملـن يقتلـه أو يأسـره ذلـك، فقـال أبـو بكـر 
يـا رســول اهللا، هــذا فـارس قــد حلــق بنـا، فالتفــت إليــه : -رضـي اهللا عنــه 

يف األرض فسـاخت يـدا فـرس سـراقة  »اللهم اصرعه«: فقال النيب 
، ادع يل، فــــدعا لــــه الرســــول : حــــىت بلغــــت الــــركبتني، فقــــال ســــراقة

رضــي اهللا  –فنجـت الفــرس وخرجــت، مث إن ســراقة أسـلم بعــد ســنوات 
 .-عنه 

* * * 
 دعاء نبينا محمد 

كـــان   أن النـــيب  –رضـــي اهللا عنـــه  –عـــن عبـــد اهللا بـــن مســـعود 
ضــهم يصـلي عنــد البيــت، وأبـو جهــل وأصــحاب لـه جلــوس، إذ قــال بع

لبعض؛ أيكم جييء بسال جـزور بـين فـالن فيضـعه علـى ظهـر حممـد إذا 
 ســجد؟ فانبعــث أرــقى القــوم، فجــاء بــه فــانتظر حــىت ســجد النــيب 
! فوضعه على ظهره بني كتفيه وأنا أنظر ال أغين ريًئا، لو كان يل منعه

 فجعلـــوا يضـــحكون، ومييـــل بعضـــهم علـــى بعـــض ورســـول اهللا : قـــال
ىت جاءتـــه فاطمـــة فطرحتـــه عـــن ظهـــره، فرفـــع ســـاجد ال يرفـــع رأســـه، حـــ

ثــالث مــرات  »اللهــم عليــك بقــريش«: رأســه، مث قــال رســول اهللا 



 

 ٤٧ من عجائب الدعاء
 
فشـــق علـــيهم إذا دعـــا علـــيهم، وكـــانوا يـــرون أن الـــدعوة يف ذلـــك البلـــد 

اللهــم عليــك بـــأبي جهــل، وعليــك بعتبــة بـــن «: مســتجابة، مث مســى
ف، وعقبـة ربيعة، وشـيبة بـن ربيعـة، والوليـد بـن عتبـة، وأميـة بـن خلـ

فوالذي نفسي بيده، لقد : وعد السابع فلم حيفظ قال »بن أبي معيط
Pصرعى يف القليب قليب بدر  رأيت الذين عد رسول اهللا 

)
85F

١(
P. 

* * * 
 دعاء النبي 

قـدم طفيـل بـن عمـرو الدوسـي  –رضـي اهللا عنـه  –قال أبـو هريـرة 
يــــا رســــول اهللا، إن دوًســــا عصــــت، : ، فقــــالواوأصــــحابه علــــى النــــيب 

اللهــم «: دوس، قــال النــيب : فقيــل هلكــت. أبــت فــادع اهللا عليهــاو 
 . فأسلم دوس. P)P)86F٢»أهد دوًسا وائت بهم

* * * 
  دعاء النبي 
 رضي اهللا عنه –لعبد الرحمن بن عوف 

باملدينــة، وآخــى بــني املهــاجرين واألنصــار، ذهــب  ملــا اســتقر النــيب 
رضـي اهللا  –وف بعض املهاجرين يبيع ويشرتي، ومنهم عبد الرمحن بـن عـ

                              
 . رواه البخاري يف كتاب الوضوء) ١(
 .رواه البخاري) ٢(



 
 ٤٨ الجزء األول

 
عليــه أثــر طيــب،  حــىت مجــع مهــر امــرأة فتــزوج، وجــاء إىل النــيب  –عنــه 

وهــي كلمــة ميانيــة تفيــد  - »يــا عبــد الــرحمن! مهــيم«: فقــال لــه النــيب 
 »وما أعطيت زوجتـك مـن المهـر؟«: فقـال. تزوجت: فقال –التعجب 
ــارك اهللا لــك فــي «: قــال. وزن نــواة مــن ذهــب: قــال ــو بشــاة، ب ــم ول أول
ـــ فأقبلـــت الـــدنيا علـــي، حـــىت رأيتـــين لـــو رفعـــت : قـــال عبـــد الـــرمحن »كمال

وملــا مــات خلــف لورثتــه مــاالً . حجــرًا لتوقعــت أن أجــد حتتــه ذهًبــا أو فضــة
ال يكاد حيصه العد، فقيـل إنـه تـرك ألـف بعـري، ومائـة فـرس، وثالثـة آالف 
رـــاة، وكـــن نســـاؤه أربـــع فبلـــغ ربـــع الـــثمن الـــذي خـــص لكـــل واحـــد مـــنهن 

وترك من الذهب والفضـة مـا قسـم بـني ورثتـه بـالفؤوس، حـىت مثانني ألف، 
Pتأثرت أيدي الرجال من تقطيعه 

)
87F

١(
P. 

* * * 
 دعاء النبي 

  -رضي اهللا عنه  –ألنس بن مالك 

، يــا رســول اهللا : عــن قتــادة عــن أنــ  عــن أم ســليم أ�ــا قالــت
ـــه، قـــال ـــده، «: هـــذا أنـــ  خادمـــك ادع اهللا ل ـــه، وول ـــر مال اللهـــم أكث

: قال أن . P)89F٣(P»وأطل حياته، واغفر له«. P)P)88F٢»ما أعطيتهوبارك له في
، إن مــايل لكثــري، وإن ولــدي وولــد ولــدي ليتعــدون حنــو املائــة »فــواهللا«

                              
 . صور من حياة الصحابة مع تصرف وزيادة) ١(
 .٤/١٩٢٨رواه البخاري ومسلم ) ٢(
 .٢١٤فيه ص –رمحه اهللا ي –رواه البخاري يف األدب املفرد وصححه األلباين ) ٣(



 

 ٤٩ من عجائب الدعاء
 

Pاليوم 

)
90F

١(
P. 

Pوحــــدثتين ابنــــيت أمينــــة أنــــه دفــــن لصــــلبه بضــــع وعشــــرون ومائــــة 

)
91F

٢(
P 

Pوطالــت حيـــايت حـــىت اســتحيت مـــن النـــاس وأرجــو املغفـــرة 

)
92F

٣(
P  وكـــان لـــه

ة الفاكهة مرتني، وكان فيه رحيـان جيـيء منهـا ريـح بستان حيمل يف السن
Pاملسك 

)
93F

٤(
P. 

* * * 
 ألصحابه دعاء النبي 

خــرج  أن النــيب  –رضــي اهللا عنهمــا  –عــن عبــد اهللا بــن عمــرو 
اللهــــــم إنهــــــم حفــــــاة «: يــــــوم بــــــدر يف ثالمثائــــــة ومخســــــة عشــــــر وقــــــال

 »فاحملهم، اللهم إنهم عراٌة فاكسهم، اللهم إنهـم جيـاع فأشـبعهم
 لــــه فــــانقلبوا ومــــا مــــنهم رجــــل إال وقــــد رجــــع جبمــــل أو مجلــــني فــــتح اهللا

 . رواه أبو داود وغريه. واكتسوا وربعوا

* * * 

                              
 .٤/١٩٢٩رواه مسلم ) ١(
 .٤/٢٢٨البخاري مع الفتح ) ٢(
 .٢٤٤األدب املفرد وصححه األلباين ص) ٣(
 .٥/٦٨٣رواه الرتمذي ) ٤(



 
 ٥٠ الجزء األول

 
  -رضي اهللا عنه  –لعلي  دعاء النبي 

كنت راكًبا فمـر   رسـول اهللا : قال –رضي اهللا عنه  –عن علي 
 اللهــــم إن كــــان أجلــــي قــــد حضــــر فــــارمحين، وإن كــــان : وأنــــا أقــــول

: ارفعــــه عــــين، وإن كــــان بــــالء فأصــــربين، فقــــال رســــول اهللا متــــأخرًا ف
اللهـم «: فأعاد عليـه مـا قـال، فضـربه يف رجلـه، وقـال »كيف قلت؟«

فما ارـتكيت وجعـي : قال: أحد الرواه –رك رعبة  »عافه أو اشفه
Pبعد 

)
94F

١(
P. 

* * * 
 دعاء النبي 

- رضي اهللا عنهما  –لعبد اهللا بن جعفر بن أبي طالب 

 بـــن أ  طالـــب يف غـــزوة مؤتـــة، دخـــل النـــيب  ملـــا أصـــيب جعفـــر
ال تبكوا على أخي بعـد «: على أمساء بنت عمي  زوجة جعفر وقـال

فجـيء بـم كـأ�م أفـراخ، فـدعا بـاحلالق،  »اليوم، ادعوا لي بني أخي
أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب وأمـا «: فحلق هلم رؤوسهم مث قال

:  عبــــد اهللا وقــــال، مث أخــــذ بيمــــني»عبــــد اهللا فشــــبيه خلقــــي وُخلقــــي
ــــي صــــفقة « ــــد اهللا ف ــــارك لعب ــــه، وب ــــي أهل ــــًرا ف ــــف جعف اللهــــم أخل

فكان عبد اهللا من أكثر املسلمني جتارة وكان يضـرب : قالوا. P)P)95F٢»يمينه
                              

 .حديث حسن صحيح: رواه الرتمذي، وقال) ١(
 .٢/٤٣٠السرية النبوية حملمد بن أ  رهبة ) ٢(



 

 ٥١ من عجائب الدعاء
 

 .-رضي اهللا عنه  –به املثل يف جوده 

* * * 
- رضي اهللا عنه  –لسعد بن أبي وقاص  دعاء النبي 

ثتين عائشــة بــن ســعد عــن حيــىي القطــان، عــن اجلعــد بــن أوس حــد
يعـودين،  ارتكيت مبكة، فدخل علي رسـول اهللا : قال سعد: قالت

فمـــا  »اللهـــم اشـــف ســـعًدا«: فمســـح وجهـــي وصـــدري وبطـــين، وقـــال
Pعلى كبدي حىت الساعة  زلت خييل إيل أين أجد برد يديه 

)
96F

١(
P. 

* * * 
 لقبيلة ثقيف دعاء النبي 

تحهـا، وملـا قيـل ومل يف ملا طـال حصـار الطـائف عـاد رسـول اهللا 
يــا رســول اهللا أحرقتنــا نبــال ثقيــف، فــادع : لــه وهــم قــافلون مــن الطــائف

فقـدم ثقيــف  »اللهـم اهــد ثقيفـا، وأكفنــا مـؤنتهم«: اهللا علـيهم، فقـال
Pبعد أرهر وأسلموا 

)
97F

٢(
P! 

* * * 
                              

 .١/١١٠سري أعالم النبالء ) ١(
 . بتصرف ٢/٤٧٧النبوية أل  رهبة  السرية) ٢(



 
 ٥٢ الجزء األول

 
 ألم أبي هريرة رضي اهللا عنها  دعاء النبي 

و هريــرة كانــت أم أ  هريــرة عجــوزًا أصــرت علــى الشــرك، فكــان أبــ
ال يقصــر يف دعوتــا إىل اإلســـالم، إرــفاقًا عليهــا، وبـــرًا بــا، فتنفــر منـــه 
وتصـد عنــه، فيرتكهــا واحلــزن يفــري فــؤاده فريًــا، ويف ذات يــوم دعاهــا إىل 

قـوالً أحزنـه،  يف النـيب : فقالـت وبرسـوله  –تعـاىل  –اإلميان بـاهللا 
ــا مــا يبك«: وهــو يبكــي، فقــال لــه النــيب  فمضــى إىل النــيب  يــك ي

إين كنت ال أفـرت عـن دعـوة أمـي إىل اإلسـالم فتـأىب : فقال »أبا هريرة؟
علي، وقد دعوتا اليوم فأمسعتين فيك ما أكره، فـادع اهللا أن مييـل قلـب 

فمضـيت إىل : قـال أبـو هريـرة أم أ  هريرة لإلسـالم، فـدعا هلـا النـيب 
 البيــــت، فــــإذا البــــاب قــــد ُردَّ، ومسعــــت خضخضــــة املــــاء، فلمــــا مهمــــت

أرـهد : مكانـك يـا أبـا هريـرة، مث لبسـت وقالـت: أمي: بالدخول قالت
فعدت إىل رسـول ... أن ال إله إال اهللا، وأرهد أن حممًدا عبده ورسوله

: وأنا أبكي من الفرح، كما بكيت قبل ساعة من احلزن، وقلت اهللا 
أبشر يا رسول اهللا فقد استجاب اهللا دعوتك، وهـدى أم أ  هريـرة إىل 

 .اإلسالم
يــا رســول اهللا أدع اهللا أن : قلــت: فحمــد اهللا وأثــىن عليــه خــريًا قــال

رســول : فقــال: قــال. حيببــين أنــا وأمــي إىل عبــاده املــؤمنني وحيبــبهم إلينــا
اللهم حبب عبدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب «: اهللا 

Pفما خلق مؤمن يسمع   وال يراين إال أحبين  »إليهم المؤمنين

)
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١(
P. 

* * * 
                              

 ).٤/١٩٣٩(أصلها يف صحيح مسلم ) ١(



 

 ٥٣ من عجائب الدعاء
 

 على عامر بن الطفيل عاء النبي د

عــامر بــن الطفيــل وأربــد بــن قــي ، فلمــا جــاء  قــدم علــى النــيب 
عليـه  –مـا جتعـل يل إن أسـلمت، فقـال : يـا حممـد: قال عامر النيب 

ــيهم«: -الصــالة والســالم  قــال  »لــك مــا للمســلمين وعليــك مــا عل
 :إن أســلمت مــن بعــدك؟ فقــال رســول اهللا :أجتعــل يل األمــر : عــامر

ــة الخيــل« أنــا : قــال »لــيس ذلــك لــك وال لقومــك، ولكــن لــك أعن
عليـــه  –اآلن يف أعنـــة خيـــل جنـــد، اجعـــل يل الـــوبر ولـــك املـــدر، فقـــال 

�ــا عليــك خــيالً أمــا واهللا ألمأل: ، قــال عــامر»ال«: -الصــالة والســالم 
وكـان  »اللهم اكفني عامر بن الطفيـل«: ورجاًال، فقال رسول اهللا 
منهمــا، فلمــا   -تعــاىل  –فعصــمه اهللا  النــيب  قــد تواطــأ علــى اغتيــال

وهي الـداء (رجعا نزل عامر يف بيت امرأة من بين سلول فأصيب بغدة 
أغـــده كغـــدة البعـــري ومـــوت يف : يف عنقـــه، فقـــال) الـــذي يصـــيب البعـــري

بيت امرأة سلولية؟ مث أخذ فرسه ورحمه، وصار يعدو بفرسه حىت سقط 
Pميًتا 

)
99F

١(
P. 

* * * 
 السَُّن بالسَّنِ 

يف البخــاري أن الربيــع بــن النضــر كســر ثنيــة جاريــة، فعرضــوا عليهــا 
 األرض فأىب أولياؤها، فطلبوا منهم العفو فـأبوا، فقضـى بيـنهم النـيب 

                              
 . بتصرف ٥٥١ – ٢/٥٥٠السري النبوية أل  رهبة ) ١(



 
 ٥٤ الجزء األول

 
والــذي : أتكســر ثنيــة الربيــع؟ فقــال: بالقصــاص، فقــال أنــ  بــن النضــر

: بعتـــك بــــاحلق، ال تكســـر ثنيتهــــا فرضــــي القـــوم وأخــــذوا األرش، فقــــال
 .P)P)100F١»إن من عباد اهللا لو أقسم على اهللا ألبره«: رسول اهللا 

* * * 
 للجيش دعاء النبي 

يــا رســـول اهللا، ادع اهللا : قلــت –رضــي اهللا عنــه  –عــن أ  أمامــة 
فغزونــــا، فســــلمنا،  »اللهــــم، ســــلمهم وغــــنمهم«: يل بالشـــهادة فقــــال
عليك بالصوم؛ فإنه «: يا رسول اهللا، مرين بعمل قال: وغنمنا، وقلت

Pفكان أبو أمامة وامرأته وخادمه ال يقولون إال صياًما  »ال مثل له

)
101F

٢(
P. 

* * * 
 رضي اهللا عنه  –لعمرو بن أخطب  دعاء النبي 

ــه«: مســح رأســه وقــال روى أن النــيب  فبلــغ مائــة  »اللهــم جَّمل
Pسنة ما أبيض من رعره إال اليسري 

)
102F

٣(
P. 

                              
) ١٦٣٥(ومسلم ) ٢٧٠٣(البخاري  –رضي اهللا عنه  –رواه من حديث أن  ) ١(

 .وغريمها
 .٣/٣٦٠سري أعالم النبالء ) ٢(
 .٣/٤٧٤سري أعالم النبالء ) ٣(



 

 ٥٥ من عجائب الدعاء
 

* * * 
- رضي اهللا عنه  –لجرير  دعاء النبي 

قــال يل : قــال –رضــي اهللا عنــه  – البجلــي عــن جريــر بــن عبــد اهللا
بيــت  - »يــا جريــر، أال تريحنــي مــن ذي الخلصــة«: رســول اهللا 

فنفـــرت يف مخســـني ومائـــة : قـــال -خلـــثعم كـــان يـــدعى الكعبـــة اليمانيـــة 
، فــــارس، وكنــــت ال أثبــــت علــــى اخليــــل، فــــذكرت ذلــــك لرســــول اهللا 

فلـم  »ديًااللهم ثبته، اجعله هاديًا مهـ«: فضرب يده يف صدري فقـال
 .يسقط بعد عن فرس

 –رضـي اهللا عنـه  –فانطلق، فحرقهمـا بالنـار مث بعـث جريـر : قال
منـا إىل رسـول اهللا  –يكىن أبو أرطأة  –رجًال يبشره  إىل رسول اهللا 

 فـربك رسـول  »ما جئتك حتى تركناها كأنها جمل أجـرب«: فقال
Pعلــى خيــل أمحــ  ورجاهلــا مخــ  مــرات  اهللا 

)
103F

١(
P .بيلــة وأمحــ  هــي ق

 .-رضي اهللا عنه  –جرير 

* * * 
 فصار غنًيا –عليه الصالة والسالم  –دعا له النبي 

أعطـــاه  لعــروة بــن أ  اجلعـــد البــارقي، وذلــك أن النــيب  دعــا 
                              

-٢/٥٥٦(صحيح مسلم وانظر كذلك السرية النبوية أل  رهبة : إن رئتراجع ) ١(
٥٥٧.( 



 
 ٥٦ الجزء األول

 
دينــارًا يشــرتي لــه بــه رــاة فارــرتى لــه بــه رــاتني فبــاع إحــدامها بــدينار، 

ى الــرتاب فجــاء بــدينار ورــاة، فــدعا لــه بالربكــة يف بيعــه وكــان لــو ارــرت 
Pلربح فيه

)
104F

١(
P  اللهـم «: أنـه قـال لـه –رمحه اهللا  –ويف مسند اإلمام أمحد

فكـان يقـف يف الكوفـة، ويـربح أربعـني ألًفـا  »بارك له في صـفقة يمينـه
Pقبل أن يرجع إىل أهله 

)
105F

٢(
P. 

* * * 
 وهللا جنود السماوات واألرض

 –والصـحابة  ملا ارتد الكرب، وعظم اخلطب على رسول اهللا 
يف غــزوة األحــزاب، وبلغــت القلــوب احلنــاجر فــدعا  – عــنهم رضــي اهللا

اللهـــم «: علـــى قـــريش ومـــن معهـــم قـــائالً  –عليـــه الصـــالة والســـالم  –
منـــزل الكتـــاب، ســـريع الحســـاب، اهـــزم األحـــزاب اللهـــم اهـــزمهم 

 .P)P)106F٣»وزلزلهم

ـــــامهم وأمتعـــــتهم رًحيـــــا جعلـــــت  –تعـــــاىل  –فأرســـــل اهللا  علـــــى خي
 .زع أطنابم، فال يقر هلم قرارتقوض، خيامهم وتكفأ قدورهم، وتن

يَــا أَيـَُّهــا الَّــِذيَن : -تعــاىل  –املــؤمنني كمــا قــال  –تعــاىل  –فنصــر اهللا 
ـــْيِهْم رِيًحـــا  ـــوٌد فَأَْرَســـْلنَا َعَل ـــْيُكْم ِإْذ َجـــاَءْتُكْم ُجُن ـــَة اللَّـــِه َعَل ـــُروا نِْعَم ـــوا اذُْك َآَمُن

                              
 ).٦/٦٣٢(البخاري مع الفتح ) ١(
 .٤/٣٧٦مسند أمحد ) ٢(
 .٤١٥برقم  ٧/٤٠٦البخاري مع الفتح ) ٣(



 

 ٥٧ من عجائب الدعاء
 

 ].٩: األحزاب[ ْعَمُلوَن َبِصيًراَوُجُنوًدا َلْم تـََرْوَها وََكاَن اللَّهُ بَِما تَـ 

* * * 
- رضي اهللا عنه  –دعاء عمر بن الخطاب 

 –روى البخــاري يف صــحيحه عــن زيــد بــن أســلم عــن أبيــه عــن عمــر 
اللهـــم ارزقـــين رـــهادة يف ســـبيلك، واجعـــل مـــويت يف : قـــال –رضـــي اهللا عنـــه 
لـــه، فجعـــل موتـــه يف املدينـــة،  –تعـــاىل  –، فاســـتجاب اهللا بلـــد رســـولك 

Pلعنه اهللا –ستشهد فيها بعد ما قتله الوسي أبو لؤلوة وا

)
107F

١(
P. 

* * * 
  -رضي اهللا عنه  –دعاء علي 

مـا : حبـديث فقـال –رضـي اهللا عنـه  –روي أن رجالً حدث عليًـا 
أدعـــــو اهللا عليـــــك إن كنـــــت  : مل أفعـــــل قـــــال: فقـــــال. أراك إال كـــــذبتين

Pادع فدعا، فما برح الرجل حىت عمي : قال. كذبت

)
108F

٢(
P. 

* * * 
  -رضي اهللا عنه  –دعاء سعد بن معاذ 

                              
 . صحيح البخاري) ١(
 .٣٢كتاب جما  الدعوة البن أ  الدنيا ص) ٢(



 
 ٥٨ الجزء األول

 
رضــي اهللا عنــه  –ملــا كانــت غــزوة اخلنــدق وأصــيب ســعد بــن معــاذ 

: محـــل إىل خيمـــة يف املســـجد، وبـــدأ الـــدم خيـــرج مـــن جرحـــه، فقـــال –
اللهــم إن كنــت أبقيــت مــن حــرب قــريش رــيًئا فــأبقين هلــا، إنــه ال قــوم 

جــــوه، أحــــب إيل أن أجاهــــدهم مــــن قــــوم آذوا رســــولك، وكــــذبوه، وأخر 
وغــن كنــت وضــعت احلــرب بيننــا وبيــنهم فاجعلهــا يل رــهادة، وال متتــين 

 .حىت تقر عيين من قريظة

. وكانــــــت بنــــــو قريظــــــة قــــــد غــــــدرت باملســــــلمني، فنقضــــــوا العهــــــد
رضـي اهللا  –فحكـم فـيهم هـو  –سـبحانه وتعـاىل  –فاستجاب لـه اهللا 

 مث رجــع إىل خيمتــه فلــم يــرعهم إال الــدم –تعــاىل  –حبكــم اهللا  –عنــه 
وأرضــاه، وجعــل  –رضــي اهللا عنــه  –يســيل فــإذا هــو قــد مــات رــهيًدا 

Pاجلنة مأوانا وإياه 

)
109F

١(
P. 

* * * 
 شيء عجيب

عن إسحاق بـن سـعد بـن أ  وقـاص، حـدثين أ  أن عبـد اهللا بـن 
فخــوا يف ناحيــة  –تعــاىل  –أال تــأيت نــدعو اهللا : جحــش قــال يــوم أحــد

نـــا العـــدو غـــًدا يـــا رب إذا لقي: فقـــال –رضـــي اهللا عنـــه  –فـــدعا ســـعد 
فلقين رجًال رديًدا بأسه، رديًدا حرده، أقاتله ويقاتلين، مث جيدع أنفـي 

فيم جدع أنفك وأذناك؟ ! يا عبد اهللا: وأذين، فإذا لقيتك غًدا قلت يل
                              

 .٢/٣١٩السرية النبوية أل  رهبة ) ١(



 

 ٥٩ من عجائب الدعاء
 

كانـت دعوتـه : صـدقت، قـال سـعد: فيك ويف رسولك، فتقول: فأقول
علقـة يف خـيط خريًا من دعويت، فلقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه مل

P

)
110F

١(
P. 

 –ملـــا حققـــوا اإلميـــان واســـتجابوا هللا  –رعـــاك اهللا  –فـــانظر أخـــي 
َوِإَذا َســأََلَك ِعَبــاِدي َعنِّــي : تعــاىل –قــال ! اســتجاب اهللا هلــم –تعــاىل 

ْلَيْسـَتِجيُبوا لِـي َوْليُـْؤِمنُـوا بِـي  فَِإنِّي َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الـدَّاِع ِإَذا َدَعـاِن فـَ
 ].١٨٦: البقرة[ يـَْرُشُدونَ  َلَعلَُّهمْ 

* * * 
  -رضي اهللا عنها  –دعاء أم سلمة 

تـذكرت أم سـلمة  –رضي اهللا عنهما  –ملا توىف زوجها أبو سلمة 
ال يصــيب أحــد مــن المســلمين مصــيبة فيســترجع «: قــول النــيب 

اللهــم آجرنــي فــي مصــيبتي، وأخلــف لــي : عنــد مصــيبته، ثــم يقــول
قالـت . »ي مصيبته، وأخلف له خيًرا منهـاخيًرا منها إال آجره اهللا ف

فلمــا مــات أبــو ســلمة؟ قلــت ذلــك، مث رجعــت إىل نفســي، : أم ســلمة
ومـــن يل خـــري مـــن أ  ســـلمة؟ فلمـــا انقضـــت عـــديت، اســـتأذن : وقلـــت

على رسول اهللا، وأنا أدبغ إهابًا يل، فتزوجها النيب، وأخلف اهللا هلا مـن 
عليــه  –هــو رســولنا أال و  –رضــي اهللا عنــه  –هــو خــري مــن أ  ســلمة 

                              
 . صحيح مرسل: وقال عنه الذهيب ١/١١٤سري أعالم النبالء  )١(



 
 ٦٠ الجزء األول

 
 .P)P)111F١ -الصالة والسالم 

* * * 
  -رضي اهللا عنه  –دعاء سعد بن أبي وقاص 

 .P)P)112F٢»اللهم استجب لسعد إذا دعاك«: قال 

رــكا أهــل الكوفــة : قــال –رضــي اهللا عنــه  –عــن جــابر بــن مســرة 
. إنـــه ال حيســـن يصـــلي: فقـــالوا –رضـــي اهللا عنهمـــا  –ســـعًدا إىل عمـــر 

، صـالة  كنـت أصـلي بـم صـالة رسـول اهللا أما أنا فإين: فقال سعد
العشــى ال أخـــرم منهــا، أركـــد يف األولــني، وأحـــذف يف اآلخــرين، فقـــال 

ــــا إســــحاق: عمــــر ــــا أب ــــه . ذاك الظــــن بــــك ي فبعــــث رجــــاًال يســــألون عن
بالكوفـة، فكــانوا ال يـأتون مســجًدا مـن مســاجد الكوفـة إال قــالوا خــريًا، 

أمــا إذا : لـه أبــو ســعدة حـىت أتــوا مســجًدا لبــين عـب ، فقــال رجــل يقــال
نشــدمتونا بــاهللا فإنــه كــان ال يعــدل يف القضــية، وال يقســم بالســوية، وال 

اللهـم إن كـان كاذبًـا فـأعم بصـره، وأطـل «: سـعد: فقال. يسري بالسرية
 .»عمره، وعرضه للفنت

فأنــا رأيتــه بعــد يتعــرض لإلمــاء يف الســكك فــإذا : قــال عبــد امللــك
Pأصابتين دعوة سعد كبري مفتون : سئل كيف أنت؟ يقول

)
113F

٣(
P. 

                              
 . بنحو منه ٩١٨برقم  ٢/٦٣٢هي يف مسلم ) ١(
 . إسناده صحيح، وأخرجه الرتمذي) ٢(
 .٤٥٣رقم  ٢/٣٣٤ومسلم  ٢/٢٣٦، انظر البخاري ١سري أعالم النبالء م) ٣(



 

 ٦١ من عجائب الدعاء
 

* * * 
  -رضي اهللا عنه  –دعاء أبي بن كعب 

Pقــال أ  : عــن أ  ســعيد قــال

)
114F

١(
P : يــا رســول اهللا  مــا جــزاء احلمــى؟

اللهــم إين أســألك محــى : فقــال »تجــري الحســنات علــى صــاحبها«: قــال
 . فلم ميسي أ  قط إال وبه احلمى. ال متنعين خروًجا يف سبيلك

قلـت مالزمـة احلمــى لـه صـرفت مــن «: -اهللا رمحــه  –قـال الـذهيب 
 .P)P)115F٢»خلقه يسري

* * * 
 يدعو بقطع لسانه

 : قال ابن عم لنا يوم القادسية: عن قبيصة بن جابر قال
ــــــــــــــــزل نصــــــــــــــــره ــــــــــــــــر أن اهللا أن ــــــــــــــــم ت  أل

 
 

 وســـــــــــــــعد ببـــــــــــــــاب القادســـــــــــــــية معصـــــــــــــــم 
 فأبنــــــــــــــــــا وقــــــــــــــــــد آمــــــــــــــــــت نســــــــــــــــــاؤنا 

 
 

 ونســـــــــــــوة ســـــــــــــعد لـــــــــــــيس فـــــــــــــيهن أيـــــــــــــم 
اقطع عين لسانه ويده، فجاءت نشابة  اللهم: فلما بلغ سعًدا قال 

                              
 .-رضي اهللا عنه  –أ  بن كعب ) ١(
 .١/٣٩٢سري أعالم النبالء ) ٢(



 
 ٦٢ الجزء األول

 
P... أصابته فاه خرس، مث قطعت يده يف القتال 

)
116F

١(
P. 

* * * 
 هذا جزاؤه

 –أن رجـال نـال مـن علـي  –عن مصعب بن سعد بن أ  وقاص 
فنهاه سعد، فلم ينته، فدعا عليه، فما برح حىت جـاء  –رضي اهللا عنه 

Pبعري ناد، فخبطه حىت مات 

)
117F

٢(
P. 

* * * 
 عنا أذاهااللهم اصرف 

رضـي اهللا عنـه  –قـال عمـر  –رضي اهللا عنهمـا  –عن ابن عباس 
اخرجــوا بنــا إىل أرض قومنــا، فكنــت يف مــؤخرة النــاس مــع أ  بــن  «: -

اللهــم اصــرف عنــا : فهاجــت ســحابة فقــال –رضــي اهللا عنــه  –كعــب 
رضـي اهللا عنـه  –فلحقناهم وقـد ابتلـت رحـاهلم فقـال عمـر : أذاها قال

Pقلـــت إن أبـــا املنـــذر . أصـــابنا مـــا أصـــابكم الـــذي: -

)
118F

٣(
Pاللهـــم : ، قـــال

 .P)P)119F٤»فهال دعومت لنا معكم: اصرف عنا أذاها قال

                              
 .١/١١٥سري أعالم النبالء ) ١(
 .١١٦-١/١١٥سري أعالم النبالء ) ٢(
 .-رضي اهللا عنه  –يعين أ  بن كعب ) ٣(
 .١/٣٩٨سري أعالم النبالء ) ٤(



 

 ٦٣ من عجائب الدعاء
 

* * * 
- رضي اهللا عنه  –دعاء سعيد بن زيد 

زعمــت أروي بنــت أويــ ، أن الصــحا  املبشــر باجلنــة ســعيد بــن 
قـــد غصـــب رـــيًئا مـــن أرضـــها، وضـــمها إىل  –رضـــي اهللا عنـــه  –زيـــد 

بني املسلمني وتتحدث به، مث رفعـت أمرهـا أرضه، فجعلت تلوك ذلك 
إىل مروان بن احلكم وإىل املدينة، فأرسل إليـه مـروان أناًسـا يكلمونـه يف 

: سعيد بن زيد فقـال ذلك، فصعب األمر على صاحب رسول اهللا 
مـن «: يقـول كيـف أظلمهـا وقـد مسعـت رسـول اهللا ! يرونين أظلمها

؟ اللهـم »سـبعة أرضـين ظلم شـبًرا مـن األرض طوقـه يـوم القيامـة مـن
إ�ا زعمت أين ظلمتها فإن كانت كاذبة فأعم بصرها، وألقها يف بئرها 
الـــــذي تنـــــازعين فيـــــه، وأظهـــــر مـــــن حقـــــي نـــــورًا يبـــــني للمســـــلمني أين مل 
أظلمهــا، فلــم ميــض علــى ذلــك غــري قليــل حــىت ســال العقيــق بســيل مل 

فكشـــف عـــن احلـــد الـــذي كانـــا خيتلفـــان فيـــه، وأظهـــر . يســـل مثلـــه قـــط
ســلمني أن ســعيًدا كــان صــادقًا، ومل تلبــث املــرأة بعــد ذلــك إال رــهرًا للم

حـــىت عميـــت، وبينمـــا هـــي تطـــوف يف أرضـــها تلـــك ســـقطت يف بئرهـــا 
Pفماتت 

)
120F

١(
P. 

* * * 
- رضي اهللا عنه  –دعاء خالد بن الوليد 

                              
وبعضه يف صحيح مسلم رقم  ٢٣٩-٢٣٨انظر صور من حياة الصحابة ص) ١(

١٦١٠/١٢٣٠. 



 
 ٦٤ الجزء األول

 
رضــي اهللا  –أتـى خالـد بـن الوليـد : عـن األعمـش عـن خيثمـة قـال

اللهـم : فقـال) حيمل فيـه اخلمـروهو الوعاء (برجل معه زق مخر  –عنه 
Pاجعله عسًال، فصار عسالً 

)
121F

١(
P. 

* * * 
 دعاء أم المؤمنين

مــاٌل كثــٌري مــن البحــرين فعنــد  –رضــي اهللا عنــه  –قــدم علــى عمــر 
ففـــرض للصـــحابة علـــى اخـــتالف بـــني نصـــيبهم، . ذلـــك دون الـــدواوين
 –اثىن عشر ألًفا، فلما جاء العطاء بعث عمر  وفرض ألزواج النيب 

بالـــذي هلـــا،  إىل زينـــب بنـــت جحـــش زوج النـــيب  –اهللا عنـــه رضـــي 
غفر اهللا لعمر، لغـريي مـن إخـواين أجـرأ علـى : فلما دخل عليها، قالت

واســـتقرت ! ســـبحان اهللا: هـــذا كلـــه لـــك قالـــت: قـــالوا. قســـم هـــذا مـــين
صــروه واطرحــوا عليــه ثوبًــا، فصــروه وطرحــوا عليــه ثوبًــا، : دونــه، وقالــت

منـه قبضـة، فـاذهيب بـا إىل  يبضفاقلي يدك أدخ: فقالت المرأة عندها
آل فالن وإىل آل فالن من أيتامهـا وذوي رمحهـا، فقسـمته حـىت بقيـت 

غفـــر اهللا لـــك واهللا لقـــد كـــان لنـــا يف هـــذا : منـــه بقيـــة، فقالـــت هلـــا بـــدره
فرفعنـــا الثـــوب فوجـــدنا : فلكـــم مـــا حتـــت الثـــوب، قالـــت: حـــظ، قالـــت

اللهـم ال يـدركين عطـاء «: تمخًسا وثالثـني درمهًـا، مث رفعـت يـدها فقالـ

                              
 . بزيادة ٤٩انظر جما  الدعوة البن أ  الدنيا ص) ١(



 

 ٦٥ من عجائب الدعاء
 

 .P)P)122F١»-رضي اهللا عنها  –فماتت : لعمر بعد عامي هذا، قال

* * * 
 )قاطع الطريق(دعاء الصحابي على اللص 

مـــــن  كـــــان رجـــــل مـــــن أصـــــحاب رســـــول اهللا : عـــــن أنـــــ  قـــــال
أبا معلق، وكان تاجرًا يتجـر مبـال لـه ولغـريه، يضـرب بـه : األنصار ُيكىن

ا، فخـــــرج مـــــرة، فلقيـــــه لـــــص مقنـــــع يف يف اآلفـــــاق، وكـــــان ناســـــًكا ورًعـــــ
ما تريد مـن دمـي؟ : ضع ما معك، فإين قاتلك قال: السالح، فقال له
أمــا : قــال. أمــا املــال فلــي، ولســت أريــد إال دمــك: رــأنك باملــال، قــال

صل ما بدا لـك، فتوضـأ مث : إذا أبيت، فذرين أصلي أربع ركعات، قال
يـا ودود : ن قـالصلى أربع ركعات فكـان مـن دعائـه يف آخـره سـجدة أ

يــــا ذا العــــرش اليــــد، يــــا فعــــال ملــــا يريــــد، أســــألك بعــــزك الــــذي ال يــــرام 
وملكك الذي ال يضـام، وبنـورك الـذي مـأل أركـان عررـك، أن تكفيـين 
: رر هذا اللص، يا مغيث أغثين، يـا مغيـث أغثـين، ثـالث مـرات، قـال
دعا با ثالث مرات، فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة، وضـعها بـني 
أذين فرســـه، فلمـــا أبصـــره اللـــص أقبـــل حنـــوه فطعنـــه فقتلـــه، مث أقبـــل إليـــه 

من أنت بأ  أنـت وأمـي؟ فقـد أغـاثين اهللا بـك اليـوم، : قم، قال: فقال
أنــا ملـــك مــن الســـماء الرابعــة، دعـــوت بــدعائك األول فســـمعت : قــال

ألبــــواب الســــماء قعقعــــة، مث دعــــوت بــــدعائك الثــــاين فســــمعت ألهــــل 
                              

 . بزيادة ونقصان ٤٤-٤٣كتاب جما  الدعوة البن أ  الدنيا ص )١(



 
 ٦٦ الجزء األول

 
دعــاء مكــروب، : بــدعائك الثالــث فقيــل يلالســماء ضــجة، مث دعــوت 

فـاعلم أنـه مـن توضـأ : قال أن . أن يولين قتله –تعاىل  –فسألت اهللا 
وصــلى أربــع ركعــات، ودعــا بــذا الــدعاء اســتجيب لــه مكروبًــا، كــان أو 

Pغري مكروب 

)
123F

١(
P. 

* * * 
 دعاء اهللا بالغيث

عطشــت أرضــك، : جــاء قــيم أرض أنــ  فقــال: قــال ثابــت البنــاين
مث خــــرج إىل الربيــــة، مث صــــلى فثــــارت ســــحابٌة، وغشــــيت  فــــرتدى أنــــ 

أرضه وقطرت حـىت مـألت صـهرجيه، وذلـك يف الصـيف، فأرسـل بعـض 
Pفإذا هي مل تعد أرضه إال يسريًا انظر أين بلغت؟: أهله فقال

)
124F

٢(
P. 

* * * 
- رضي اهللا عنه  -دعاء الحسين 

 –كان رجـل مـن بـين أبـان دارم يقـال لـه زرعـة رـهد قتـل احلسـني 
فرمـــى احلســـني بســهم فأصـــاب حنكـــه فجعـــل يتلقـــى  –هللا عنـــه رضــي ا

هكــذا إىل الســماء فريمــي بــه، وذلــك أن احلســني دعــا مبــاء : الــدم يقــول
 اللهـــمَّ ئـــه، ظمِّ  اللهـــمَّ : ليشـــرب، فلمـــا رمـــاه حـــال بينـــه وبـــني املـــاء فقـــال

                              
 .٢٩-٢٧كتاب جما  الدعوة البن أ  الدنيا ص) ١(
 ).٣/٤٠٠(سري أعالم النبالء ) ٢(



 

 ٦٧ من عجائب الدعاء
 

فحــدثين مـــن رــهده وهـــو ميــوت وهـــو يصــيح مـــن احلـــر يف : قـــالئــه ظمِّ 
، والـثلج، وخلفـه الكـانون، وهـو املراوحني يديه بطنه والربد يف ظهره، وب

اسقوين أهلكين العطش، فيؤتى بع  عظيم فيه السويق أو املـاء : يقول
اســقوين : فيشــربه مث يعــود فيقــول: واللــنب لــو رــربه مخســٌة لكفــاهم قــال

Pفانقد بطنه كانقداد البعري : أهلكين العطش، قال

)
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١(
P. 

* * * 
 دعاء مؤمن

علـــى البحــــرين،  عامـــل رســـول اهللا كـــان العـــالء بـــن احلضـــرمي 
يــا علــيم يــا حلــيم يــا علــي يــا عظــيم فيســتجاب : وكــان يقــول يف دعائــه

وكان دعا اهللا بأن يسقوا ويتوضؤوا وال ينقص املـاء بعـدهم فأجيـب . له
P

)
126F

٢(
P. 

* * * 

                              
 .٥٢-٥١كتاب جما  الدعوة البن أ  الدنيا ص) ١(
 –اهللا  رمحه –الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان لشي  اإلسالم ابن تيمية ) ٢(

 .٣١١ص



 
 ٦٨ الجزء األول

 
 ذلك ما كنا نبغي

رضــي اهللا عنــه  –يف املعركــة الــيت استشــهد فيهــا النعمــان بــن مقــرن 
ة اللهــــم ارزق النعمــــان الشــــهادة وانصــــر املســــلمني، قــــال قبــــل املعركــــ –

رضـي  –وافتح عليه فأسنوا وهز لواءه ثالثًـا، مث محـل فكـان أول صـريع 
Pوانتصر املسلمون –اهللا عنه 

)
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١(
P. 

* * * 
 فضل من اهللا

ملـا اعرتضـهم البحـر،  –رضي اهللا عنه  –دعا العالء بن احلضرمي 
علـى املـاء ومـا ابتلـت سـرج  ومل يقدروا على املـرور خبيـوهلم، فمـروا كلهـم

خيوهلم وهـذا حـني كـانوا يف اجلهـاد يف سـبيل اهللا، ودعـا اهللا أن ال يـرى 
Pجسده إذا مات فلم جيدوه يف اللحد 

)
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٢(
P. 

* * * 
 أصيب القائد وسلم الجند بدعائه

مخســني غــزاة مــن بــني رــاتية  –رمحــه اهللا  –غـزا عبــد اهللا بــن قــي  
ومل ينكــب، وكــان يــدعو اهللا أن  وصــائفة يف البحــر، ومل يغــرق فيــه أحــدٌ 

                              
 . بتصرف ٤٠٥جما  الدعوة البن أ  الدنيا ص) ١(
 .٣١١الفرقان لشي  اإلسالم ص) ٢(



 

 ٦٩ من عجائب الدعاء
 
يرزقه العافية يف جنده، وأال يبتليه مبصـاب أحـد مـنهم حـىت إذا أراد اهللا 
أن يصـــيبه وحـــده خـــرج يف قـــارب طليعـــه فـــانتهى إىل املرقـــى مـــن أرض 
الــروم، وكـــان هنـــاك نـــاٌس يســـألون فتصـــدق علـــيهم، فرجعـــت امـــرأٌة مـــن 

يف عبــــد اهللا بــــن  هــــل لكــــم: وقالــــت. الــــذين كــــانوا يســــألون إىل القريــــة
ومــن أيـن تعـرفني عبــد : يف املرقـى، قـالوا: وأيـن هــو؟ قالـت: قـي ؟ قـالوا

كان التاجر، فلمـا سـألته أعطـاين كامللـك فعرفـت : اهللا بن قي ؟ قالت
أنــه عبــد اهللا بــن قــي ، فثــاروا إليــه فتجمعــوا عليــه، وقــاتلوه حــىت أصــيب 

فيان بــن وحــده، وأفلــت املــالح حــىت رجــع إىل أصــحابه فســلم األمــر ســ
Pعوف األزدي 

)
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١(
P. 

* * * 
 دعاء عبد اهللا بن سعد بن أبي السرح

ملـــا : حـــدثين يزيـــد بـــن أ  حبيـــب قـــال: عـــن ســـعيد بـــن أ  أيـــوب
احتضــر ابــن أ  الســرح وهــو بالرملــة، وكــان خــرج إليهــا فــارًا مــن الفتنــة، 

فلمـا كـان عنـد الصـبح . ال: أصبحتم؟ فيقولـون: فجعل يقول من الليل
اللهـــم اجعـــل ! مث قـــال. ين ألجـــد بـــرد الصـــبح فـــانظريـــا هشـــام إ: قـــال

خامتـــــة عملـــــي الصـــــبح، فتوضـــــأ مث صـــــلى، فقـــــرأ يف األوىل بـــــأم القـــــرآن 
والعاديـــات، ويف األخـــرى بـــأم القـــرآن وســـورة وســـلم عـــن ميينـــه وذهـــب 

                              
 .٣/٤/٢٣١التاري  اإلسالمي حملمود راكر ) ١(



 
 ٧٠ الجزء األول

 
Pرضي اهللا عنه –يسلم عن يساره فقبض 

)
130F

١(
P. 

* * * 
- رضي اهللا عنه  –الحجاج يبحث عن أنس 

وجهـين احلجـاج بـن يوسـف : أبـان الثقفـي قـالحدث عبد اهللا بن 
فظننـت أنـه يتـوارى عنـه . -رضي اهللا عنـه  –يف طلب أن  ابن مالك 

فأتيتـــه خبيلـــي ورجلـــي، فـــإذا هـــو جـــال  علـــى بـــاب داره مـــاًدا رجليـــه، 
ـــــه ـــــو حممـــــد : أي األمـــــراء؟ فقلـــــت: أجـــــب األمـــــري، فقـــــال: فقلـــــت ل أب
مــا . أذلــه اهللاقــد ) أي غــري حمــزون: (-غــري مكــرتث  –فقــال . احلجــاج

أرى أذل منــه؛ ألن العزيــز مــن عــز بطاعــة اهللا والــذليل مــن ذل مبعصــية 
. اهللا، وصـــاحبك قـــد بغـــى وطغـــى واعتـــدى وخـــالف كتـــاب اهللا والســـنة

اقصر عن الكالم وأجب األمري، فقـام معنـا : فقلت له. واهللا لينتقم منه
: قــال: أنــت أنــ  بــن مالــك: حــىت حضــر بــني يــدي احلجــاج فقــال لــه

:  قــال. نعــم: أنــت الــذي تــدعو علينــا وتســبنا؟ قــال: قــال األمــري. نعــم
وتعـز أعـداء  ألنك عاص لربك خمالف لسنة نبيـك : ومم ذاك؟ قال

. ال: قـال. أتدري مـا أريـد أن أفعـل بـك: فقال له. اهللا وتذل أولياء اهللا
لـو علمـت أن : -رضـي اهللا عنـه  –قال أنـ  . قال؛ سأقتلك رر قتلة
ألن : قــال! ومــا ذاك؟: دون اهللا قــال احلجــاج ذلــك بيــدك لعبــدتك مــن

                              
 .٣/٣٥سري أعالم النبالء ) ١(



 

 ٧١ من عجائب الدعاء
 

مــن دعــا بــه يف كــل صــباح مل يكــن : علمــين دعــاء وقــال رســول اهللا 
: ألحــد عليــه ســبيل، وقــد دعــوت بــه يف صــباحي هــذا، فقــال احلجــاج

معاذ اهللا أن أعلمه ألحد مـا : -رضي اهللا عنه  –أن  : فقال. علمنيه
: له، فقـال لـه احلاجـبخلـوا سـبي: فقـال احلجـاج. دمت أنـت يف احليـاة

أيهــا األمــري، لنـــا يف طلبــه كــذا وكـــذا يوًمــا حــىت أخـــذناه، فكيــف خنلـــي 
لقد رأيـت علـى عاتقيـه أسـدين عظيمـني فـاحتني : سبيله؟ فقال احلجاج

 . أفواههما

ملـــا حضـــرته الوفـــاة علـــم الـــدعاء  –رضـــي اهللا عنـــه  –مث إن أنًســـا 
Pإلخوانه

)
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١(
P. 

* * * 
 الجزاء من جنس العمل

رمحــه  –امــرأٌة علــى أ  مســلم اخلــوالين  –ي أفســدت أ –خببــت 
زوجته، فدعا عليها فعميت، فجاءت وتابـت، فـدعا هلـا فـرد اهللا  –اهللا 

Pعليها بصرها 

)
132F

٢(
P. 

* * * 
                              

 .٣٣-٣١كنز الدعاء حملمد عارف ص) ١(
 . بتصرف ٣١٣الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان البن تيمية ص) ٢(



 
 ٧٢ الجزء األول

 
 بقية البغلة 

تبـارك وتعـاىل  –ادع اهللا : اررتى أبو سلمة بغلة، فقالت أم سلمة
اتــت فارــرتى فم »اللهــم بــارك لنــا فيهــا«: أن يبــارك لنــا فيهــا، فقــال –

: أن يبــارك لنــا فيهــا، قــال –تبــارك وتعــاىل  –ادع اهللا : أخــرى، فقالــت
Pاللهم متعنا با، فبقيت هلم : قويل

)
133F

١(
P. 

* * * 
 أولئك الناس

تغيــب احلســن البصــري عــن احلجــاج، فــدخلوا عليــه ســت مــرات، 
ودعــــا علــــى أحــــد اخلــــوارج كــــان . فلــــم يــــروه –عــــز وجــــل  –فــــدعا اهللا 

Pيــؤذيهم فخــر ميتًــا 

)
134F

٢(
P –  يشــري رــي  اإلســالم إىل مــا حــدث بــه عصــام

كــان رجــٌل مــن اخلــوارج يغشــى جملــ  احلســن فيــؤذيهم، : بــن زيــد قــال
: فقيـــل للحســـن أبـــا ســـعيد؟ أال تكلـــم األمـــري حـــىت يصـــرف عنـــا؟ قـــال

فأقبــل ذات يــوم واحلســن جــال  مــع أصــحابه، : قــال. فســكت عــنهم
فخـر الرجـل . تاللهم قد علمت أذاه لنا فاكفناه مبا رئ: فلما رآه قال

واهللا مــن قامتــه، فمــا محــل إىل أهلــه إال ميًتــا علــى ســرير، فكــان احلســن 
Pما كان أغره باهللا : إذا ذكره بكى، وقال للناس

)
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٣(
P. 

* * * 
                              

 .٦٩-٦٨جما  الدعوة البن أ  الدنيا ص) ١(
 .٣١٤ان البن تيمية صطالفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشي) ٢(
 .٧٠كتاب جما  الدعوة البن أ  الدنيا ص) ٣(



 

 ٧٣ من عجائب الدعاء
 

 فقذف في قلوبهم الرعب

اســــتدعى احلجــــاج احلســــن البصــــري ليــــبطش بــــه فلمــــا ذهــــب إليــــه 
احلســىن  ويهتــف بأمسائــه –تعــاىل  –احلســن وهــو يف الطريــق يــدعو اهللا 

فحــوَّل اهللا قلــب احلجــاج وقــذف يف قلبــه الرعــب فمــا وصــل احلســن إال 
وقــد تيــأ احلجــاج الســتقباله وقــام إىل البــاب وأجلســه معــه علــى ســريره 

 . وأخذ يطيب حليته ويرتفق به ويلني له اخلطاب

* * * 
 يدعو على الديك

حـدثنا عبـد الـرمحن بـن وافـد، أخربنـا محـزة بـن ربيعـة، أخربنـا أصـبغ 
كـــان لســـعيد بــن جبـــري ديـــك كــان يقـــوم مـــن : ن زيـــد الواســـطي، قــالبــ

فلــم يصــل ســعيد تلــك الليلــة مــن الليــايل حــىت أصــبح، . الليــل، بصــياحه
مـا مسـع لـه صـوت بعـدها قالـت . فشق عليه فقـال مالـه قطـع اهللا صـوته

Pيا بين أي ريء بعدها : أمه

)
136F

١(
P. 

* * * 
 جزاء من تكبر وطغى

بوقـٍت قصـري  –رمحه اهللا  –بري قبيل أن يقتل احلجاج سعيد بن ج
                              

 .٦٦كتاب جما  الدعوة البن أ  الدنيا ص) ١(



 
 ٧٤ الجزء األول

 
فأصـــاب . اللهـــم ال تســلطه علـــى أحــد بعـــدي: دعــا عليـــه ســعيد وقـــال

احلجاج بعده خراج يف يده، مث انتشر يف جسمه فأخذ خيور كمـا خيـور 
 . الثور مث مات يف حال مؤسفة

* * * 
 دعوة في الطريق إلى الحجاج

جــيء حببيــب بــن أ  ثابــت وســعيد بــن حبيــب وطلــق بــن حبيــب 
: فأصابم عطش وخوف فقال سـعيد حلبيـب: قال –اد بم احلجاج ير 

فــدعا ســعيد، وأمــن : إين أراك أوجــه مــين قــال: ادع اهللا فقــال لــه حبيــب
Pأصحابه، فرفعت سحابة فمطروا ورربوا وسقوا واستقوا 

)
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١(
P. 

* * * 
 دعاء في وسط األمواج

كــان عبــد اهللا بــن حبيــب عــامل األنــدل  : قــال أبــو حممــد بــن زيــد
فقـام فتوضـأ مث رفـع . ب الـدعوة، وأن البحـر هـاج بـم يف اللجـةمستجا

اللهــم إن كنــت تعلــم أن رحلــيت هــذه لوجهــك : يديــه إىل الســماء فقــال
وإلحيــاء ســنن رســولك فاكشــف عنــا هــذا الغــمَّ، وأرنــا رمحتــك . خالًصــا

Pفكشف اهللا عنهم بلطفه يف الوقت . كما أريتنا عذابك

)
138F

٢(
P. 

                              
 .٨٨كتاب جما  الدعوة البن أ  الدنيا ص) ١(
 .٧٢-٧١تطابة يف الدعوات املستجابة لسليم بن عيد اهلاليل صالنبذ املس) ٢(



 

 ٧٥ من عجائب الدعاء
 

* * * 
 ستشهدون يدعون اهللا بالشهادة في

دخلـــت علـــى اجلـــراح، فرفـــع يديـــه فرفـــع األمـــراء : قـــال ســـليم بـــن عـــامر
يــا أبــا حيــىي، هــل تــدري مــا كنــا فيــه؟ : فمكــث طــويالً، مث قــال يل. أيــديهم
ســــــألنا اهللا : ال، وجــــــدتكم يف رغبــــــة فرفعــــــت يــــــدي معكــــــم، قــــــال: قلــــــت

Pالشهادة، فواهللا ما بقي منهم أحد يف تلك الغزوة حىت استشهد 

)
139F

١(
P. 

* * * 
 دعوة رجل صالح

بـني رجـل مـن قومـه رـيٌء كان بني مطـرف و : قال محيد بن هالل
إن كنت كاذبًا فجعـل اهللا حتفـك، : رف فقال مطرففكذب على مط

قال فاسـتدعى أهلـه زيـاًدا علـى مطـرف، . فمات الرجل يف مكانه: قال
دعـوة : فقـال . ال: هـل ضـربه؟ هـل هدمـه بيـده؟ فقـالوا: فقال هلم زيـاد
Pقت قدرًا، فلم حيمل هلم ريًئا رجل صاحل واف

)
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٢(
P. 

* * * 
 بين أبي مسلم وامرأة

                              
 .٥/١٩سري أعالم النبالء ) ١(
 .٦٩كتاب جما  الدعوة البن أ  الدنيا ص) ٢(



 
 ٧٦ الجزء األول

 
كـــان أبـــو مســـلم اخلـــوالين إذا دخـــل : عـــن عثمـــان بـــن عطـــاء قـــال

فيدخل فينزع : منزله سلَّم، فإذا بلغ وسط الدار كرب وكربت امرأته، قال
ردائه وحذائـه، فتأتيـه بطعامـه فيأكـل، فجـاء ذات ليلـة فكـرب فلـم جتبـه، 

بيــت فكــرب وســلم فلــم جتبــه، وإذا البيــت لــي  فيــه ســراج مث أتــى بــاب ال
مالــك؟ : فقــال هلــا. وإذا هــي جالســة بيــدها عــود يف األرض تقلــب بــه

رضــي  –وأنــت أبــو مســلم لــو أنــك أتيــت معاويــة . النــاس خبــري: فقالــت
اللهـم مــن : فيـأمر لنـا خبـادم، ويعطيـك رـيًئا نعـيش بـه فقـال –اهللا عنـه 

امـرأة  –قبـل قليـل  –وكانت معهـا : أفسد علي أهلي فأعم بصره، قال
 –أنــت امــرأة أ  مســلم فلــو كلمــت زوجــك يكلــم معاويــة : فقالــت هلــا

فبينا هذه املـرأة يف منزهلـا، : قال. ليخدمكم ويعطيكم –رضي اهللا عنه 
ال، : سراجكم طفيء؟ قالوا: والسراج يزهر، غذ أنكرت بصرها فقالت

أ  مسـلم فلــم تــزل  إن اهللا أذهــب بصــري فأقبلـت كمــا هــي إىل: قالـت
 –عـز وجـل  –فـدعا اهللا : وتطلب إليه قال –عز وجل  –تنارده اهللا 

Pفرد عليها بصرها، ورجعت املرأة إىل حاهلا اليت كانت عليه 

)
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١(
P. 

* * * 

                              
 .٦٦٠٦٧كتاب جما  الدعوة البن أ  الدنيا ص) ١(



 

 ٧٧ من عجائب الدعاء
 

 أعمى يرد اهللا عليه بصره

أدركـــت مثـــانني مـــن : روى محـــاد بـــن ســـلمة عـــن مســـاك بـــن حـــرب
فـرد  –تعـاىل  –هللا وكان قد ذهب بصري فـدعوت ا أصحاب النيب 
Pعلي بصري 

)
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١(
P. 

* * * 
 خرج من السجن

قـــال فطلبنـــاه . حـــب  احلجـــاج مورًقـــا: عـــن غـــيالن بـــن جريـــر قـــال
فــدعا مطــرف وأمنــا فلمــا كــان  –تعــاىل  –تعــال نــدع اهللا : فأعيانــا قــال

من العشي أذن احلجاج للناس، فدخلوا ودخل أبو مورق فـيمن دخـل، 
مع هذا الشي  إىل السجن فادفع اذهب : فلما رآه احلجاج قال حلرسه

Pإليه ابنه 

)
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٢(
P. 

* * * 
 منع من النوم حتى أخرج المسجون

أخـــذ عبيــــد اهللا بــــن زيــــاد ابـــن أخ لصــــفوان بــــن حمــــرز، فحبســــه يف 
السجن فلم يدع صفوان رريًفا بالبصرة يرجوا منفعته إال جتمل به عليه 

                              
 ).٥/٢٤٦(سري أعالم النبالء ) ١(
 .٦٩كتاب جما  الدعوة البن أ  الدنيا ص) ٢(



 
 ٧٨ الجزء األول

 
ـــا فـــإذا آت قـــد أتـــاه يف  فلـــم يـــر حلاجتـــه جناًحـــا فغـــاب يف مصـــاله حزيًن

فانتبـه : قـال. يـا صـفوان قـم فاطلـب حاجتـك مـن وجههـا: منامه فقـال
الـذي سـجن ابـن أخيـه ومل (فزًعا فقام وتوضأ مث صـلى، فـَأرَِق ابـن زيـاد 

علــي بــابن أخــي صــفوان بــن حمــرز فجــاء احلــراس : فقــال) يســتطع النــوم
: وجــيء بــالنريان وفتحــت تلــك األبــواب احلديــد يف جــوف الليــل فقيــل

فوان بن حمـرز؟ أخرجـوه فـإين قـد منعـت مـن النـوم منـذ أين ابن أخي ص
انطلـق بـال كفيـل وال : الليلة فأخرج فأيت بـه إىل ابـن زيـد فكلمـه مث قـال

صـفوان : ريء فما رعر صفوان حىت ضرب عليـه ابـن أخيـه بابـه، قـال
Pأنا فالن : من هذا؟ قال

)
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١(
P. 

* * * 
 هنيًئا لك

  وكـان يـدعو كنـت جالًسـا عنـد ابـن حلـب: قال اهليثم بن عمران
مــن أيــن يرزقهــا : اللهــم ارزقنــا الشــهادة يف ســبيلك فــأقول: عنــد املغيــب

وهــو أعمــى؟ فلمــا دخلــت املســودة دمشــق قتــل فبلغــين أن الــذين قــتاله 
Pبكيا ملا ُأخرب بصالحه وذلك يف سنة اثنني وثالثني ومائة 

)
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٢(
P. 

* * * 
                              

 .٥٣جما  الدعوة البن أ  الدنيا بتصرف صكتاب ) ١(
 ).٥/٣٣٠(سري أعالم النبالء ) ٢(



 

 ٧٩ من عجائب الدعاء
 

 عالمة على االستجابة

عمــران وأمنَّــا، مث قــرأ دعــا خالــد بــن أ  : عــن حيــوة بــن رــريح قــال
اللهم إن كنـت اسـتجبت لنـا فأرنـا عالمـة، : سجدة، وسجد بنا، فقال

Pإن الرجل حيوة : فرفع رجل رأسه، فإذا بنور ساطع، فقيل

)
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١(
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* * * 
 عاقٌل أم مجنونٌ 

ُمنعنا الغيـث، فخرجنـا نسـتقي،  –رمحه اهللا  –قال عطاء السلمي 
فنظــر ) جــال  عنــد املقــابر أي(فــإذا فــنحن بســعدون النــون يف املقــابر 

: فقلــت: يــا عطــاء، أهــذا يــوم النشــور؟ أو بعثــر مــا يف القبــور: إيل فقــال
يـــا عطـــاء بقلـــوب : فقـــال. ال ولكننـــا منعنـــا الغيـــث فخرجنـــا نستســـقي

بقلـــوب : بـــل بقلـــوب مساويـــة فقـــال: أرضـــية أم بقلـــوب مساويـــة؟ فقلـــت
لناقــــد قــــل للمتبهــــرجني ال تتبهرجــــوا، فــــإن ا. مساويــــة هيهــــات يــــا عطــــاء

إهلــي وســيدي ومــوالي، ال تلــك : مث رمــق بطرفــه الســماء وقــال. بصــري
 .اخل... بالدك بذنوب عبادك ولكن 

ســقينا مــاء غــدقًا فراتًــا حتــي بــه العبــاد، وتــروي بــه الــبالد، يــا  إال مــا
فمـــا اســـتتم كالمـــه حـــىت : قـــال عطـــاء. مـــن هـــو علـــى كـــل رـــيء قـــدير

فوىل سـعدون وهـو . قربأرعدت السماء وأبرقت، وجاء املطر كأفواه ال

                              
 ).٥/٣٧٨(سري أعالم النبالء ) ١(



 
 ٨٠ الجزء األول

 
 : يقول

ــــــــــــــــــدون ــــــــــــــــــح الزاهــــــــــــــــــدون والعاب  أفل
 

 
ـــــــــــــــــــا   إذ لمـــــــــــــــــــوالهم أجـــــــــــــــــــاعوا البطون

ــــــــــــــا  ــــــــــــــة حب  أســــــــــــــهرو األعــــــــــــــين العلي
 

 
 فانقضـــــــــــــى لـــــــــــــيلهم وهـــــــــــــم ســـــــــــــاهرونا 

 شـــــــــــــــــــــغلهم عبـــــــــــــــــــــادة اهللا حتـــــــــــــــــــــى 
 

 
Pحســــــــــــــــــــب أن فــــــــــــــــــــيهم جنونــــــــــــــــــــا  

)
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١(
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 * * * 
 بين ابن المنكدر ورجل يدعو اهللا 

إين لليلة مواجه هذا املنرب يف  – رمحه اهللا –قال حممد بن املنكدر 
أي : جوف الليل أدعو، إذا إنسان األسطوانة مقنًعا رأسه فأمسعه يقول

رب إن القحــط قــد ارــتد علــى عبــادك، وإين مقســم عليــك يــا رب إال 
فمــا كــان إال ســاعة، فــإذا ســحابٌة قــد أقبلــت، مث أرســلها : ســقيتهم قــال

عليـه أحـٌد مـن أهـل اخلـري،  وكان عزيـزًا علـى ابـن املنكـدر أن خيفـى. اهللا
فلمـــا ســـلم اإلمـــام تقنـــع، وانصـــرف، !! هـــذا باملدينـــة وال أعرفـــه: فقـــال

وأتبعتــه، ومل جيلــ  للقــاص حــىت أتــى دار أنــ ، فــدخل موضــًعا ففــتح 
: أدخـــل؟ قــــال: ورجعـــت فلمـــا ســـبحت أتيـــت، فقلـــت: قـــال. ودخـــل

ــر أقــداًحا، فقلــت أصــلحك  –كيــف أصــبحت : أدخــل، فــإذا هــو يُنجِّ
إين : فاستشــهرها وأعظمهــا مــين، فلمــا رأيــت ذلــك قلــت: قــال ؟-اهللا 

                              
 .٤١-٤٠كنز الدعاء حملمد عارف ص) ١(



 

 ٨١ من عجائب الدعاء
 
مسعــت إقســامك البارحــة علــى اهللا، يــا أخــي هــل لــك مــن نفقــة تغنيــك 

Pعـــن هـــذا أو تفرغـــك ملـــا تريـــد هـــذه اآلخـــرة 

)
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١(
Pال، ولكـــن غـــري : ؟ قـــال

ذلــك ال تــذكرين ألحــد، وال تــذكر ألحــد حــىت أمــوت، وال تــأتين يــا بــن 
إين أحـب أن ألقـاك، :  للنـاس، فقلـتاملنكدر، فإنـك إن تـأتين رـهرتين

وكـان فارسـًيا فمـا ذكـر ذلـك ابـن املنكــدر : قـال. قـال القـين يف املسـجد
بلغين أنه انتقـل مـن تلـك مـن : قال ابن وهب. مات الرجل حىتألحد 

اهللا بيننـا وبـني : فقال أهـل تلـك الـدار. الدار فلم ير ومل يدر أين ذهب
Pحل ابن املنكدر أخرج عنا ذلك الرجل الصا

)
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٢(
P. 

* * * 
 الحمد هللا

عن طلحـة بـن عبيـد اهللا بـن كريـز اخلزاعـي، أن رجـالً كـان يف غـزاة 
لـــه مـــع أصـــحابه فـــأبق غـــالم لـــه بفرســـه، فلمـــا أراد أصـــحابه أن يرحتلـــوا 

اللهـــم إنـــك تـــرى مكـــاين وحـــايل : توضـــأ الرجـــل، وصـــلى ركعتـــني وقـــال
وارحتـــــال أصـــــحا ، اللهـــــم إين أقســـــم عليـــــك ملـــــا رددت علـــــي فرســـــي 

Pفالتفت فإذا هو بالغالم مكتوفًا بشطن الفرس . الميوغ

)
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٣(
P. 

* * * 
                              

 . يريد ابن املنكدر أن يرتك الرجل عمل النجارة ويعطيه ماالً ليتفرغ لآلخرة) ١(
 ).٣٥٧-٥/٣٥٦(سري أعالم النبالء ) ٢(
 .٤٨-٤٧جما  الدعوة البن أ  الدنيا صكتاب ) ٣(



 
 ٨٢ الجزء األول

 
 أغيثوا قبل انتهاء دعائه

خرجنـا مـرة نسـقي، وخـرج األمـري والقاضـي، : ذكر بن خني  قـال
ــــاس باالنصــــراف قــــال ومــــا نــــرى يف : فــــدعا القاضــــي مث أذن األمــــري للن

يه، السماء سحابًا، وإىل جنيب أسود عليه كسالة؟ قال اللهم فالتفت إل
فســــمعته يــــدعو وأعجــــب بدعائــــه ملــــا نظــــر إىل النــــاس منصــــرفني اللهــــم 

فـواهللا إن كـان إال انقضـاء : اسقنا الساعة، وأقلب عبادك مسرورين قال
فحرصت : قوله حىت أقبلت السماء بأرد ما يكون من املطر قال بكر

Pأعرفه أو أدركه فلم أقدر على ذلكعلى أن 

)
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١(
P. 

* * * 
  -لى تعا –الخليفة يدعو اهللا 

هاجـــــت ريـــــح ســـــوداء، فســـــمعت ســـــلمان : قـــــال داود بـــــن ررـــــيد
فجعنــا أن تكــون القيامــة، فطلبــت املهــدي يف اإليــوان : احلاجــب يقــول

اللهــم ال تشــمت بنــا : فلــم أجــده، فــإذا هــو ســاجد علــى الــرتاب يقــول
أعداءنا من األمـم، وال تفجـع بنـا نبينـا، اللهـم إن كنـت أخـذت العامـة 

Pفما أمت كالمه حىت اجنلت بذنيب فهذه ناصييت بيدك 

)
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٢(
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* * * 
                              

 .٢٥األولياء البن أ  الدنيا ص) ١(
 ).٧/٤٠٢(سري أعالم النبالء ) ٢(



 

 ٨٣ من عجائب الدعاء
 

 وتطلق أعضاؤه عند الوضوء ثم ترجع بدعائه

كــان عبــد الواحــد بــن زيــد أصــابه الفــاجل، فســأل ربــه أن يطلــق لــه 
أعضـــاءه وقـــت الوضـــوء، فكانـــت وقـــت الوضـــوء تطلـــق لـــه أعضـــاؤه مث 

Pتعود بعده 

)
153F

١(
P. 

* * * 
 دعاء في البحر

Pمــــع إبــــراهيم  كنــــا: باإلســــناد عــــن بقيــــة قــــال: قــــال الــــذهيب

)
154F

٢(
P  يف

يـا أبـا إسـحاق : البحر، فهاجت ريـح واضـطربت السـفينة، وبكـوا فقلنـا
يــا حــي حــني ال حــي، يــا حــي قبــل كــل حــي ويــا حــي : مــا تــرى؟ فقــال

قـد أريتنـا قـدرتك، ! بعد كـل حـي، يـا حـي يـا قيـوم، يـا حمسـن يـا جممـل
Pفأرنا عفوك، فهدأت السفينة من ساعتها 

)
155F

٣(
P. 

* * * 
 كفاه   من توكل على اهللا

أمـــر احلجـــاج بـــن يوســـف برجـــل كـــان : عـــن أ  بلـــج الفـــزاري قـــال
جعل على نفسـه إن ظفـر بـه أن يقتلـه، فلمـا أدخـل عليـه تكلـم بشـيء 

                              
 .٣٢٠الفرقان لشي  اإلسالم ص) ١(
 .-رمحه اهللا  –ابن ادهم : إبراهيم هو) ٢(
 ).٧/٣٩١(سري أعالم النبالء ) ٣(



 
 ٨٤ الجزء األول

 
 أي ريء قلت؟: فقيل له. فخلى سبيله
يا عزيز يا محيد يـا ذا العـرش اليـد اصـرف عـين رـر  «: قلت: قال

 .P)P)156F١»كل جبار عنيد

* * * 
 من أعجب ما قرأت  

قــــدمت املدينــــة يف عــــام رــــديد القحــــط فخــــرج : ن املبــــاركقــــال ابــــ
النــاس يستســقون، فخرجــت معهــم، إذا أقبــل غــالم أســود عليــه قطعتــا 

 . خيش قد اتزر بإحدامها وألقى باألخرى على عاتقه
إهلي أخلقت الوجـوه عنـدك كثـرة : فجل  إىل جنيب فسمعته يقول

ؤدب الــذنوب ومســاويء األعمــال، وقــد حبســت عنــا غيــث الســماء لتــ
عبـــادك بـــذلك فأســـألك يـــا حليًمـــا ذا أنـــاة يـــا مـــن ال يعـــرف عبـــاده إال 
اجلميل أن تسقيهم الساعة الساعة فلم يزل يقول الساعة السـاعة حـىت 
اكتست السـماء بالغمـام وأقبـل املطـر مـن كـل جانـب، قـال ابـن املبـارك 

ـــــت إىل الفضـــــيل رمحـــــه اهللا  –رمحـــــه اهللا  – مـــــا يل أراك  : فقـــــال –فجئ
أمـــر ســـبقنا إليـــه غرينـــا، فتـــواله دوننـــا، وقصصـــت عليـــه : لـــتكئيًبـــا؟ فق

Pالقصة فصاح الفضيل وخر مغشًيا عليه 

)
157F

٢(
P. 

* * * 
                              

 .٧٨-٧٧كتاب جما  الدعوة البن أ  الدنيا ص) ١(
 .١٩كنوز الدعاء حملي الدين بن عبد احلميد ص  من) ٢(



 

 ٨٥ من عجائب الدعاء
 

 دعا اهللا فكان من األذكياء

قـال الـذهيب عـن اخلليـل صـاحب العربيـة، ومنشـيء علـم العــروض، 
وكـــان رأًســـا يف لســـان العـــرب، ديًنـــا ورًعـــا قانًعـــا متواضـــًعا، كبـــري الشـــأن 

Pا ال يسبق إليه، ففتح له بالعروضاهللا أن يرزقه علمً إنه دعا : يقال

)
158F

١(
P. 

* * * 
 عارية مضمونة

: مــات فرســه وهــو يف الغــزو فقـــال –رمحــه اهللا  –جلبــة بــن أرــيم 
. فأحيــاه لــه –عــز وجــل  –اللهـم ال جتعــل ملخلــوق علــي منــة ودعــا اهللا 

يــا بــين خــذ ســرج الفــرس فإنــه عاريــٌة فأخـــذ : فلمــا وصــل إىل بيتــه قــال
Pمات الفرس سرجه، ف

)
159F

٢(
P. 

* * * 
 دعاء في سجن الحجاج

كنـــت حمبوًســـا يف ســـجن احلجـــاج ومعنـــا : قـــال أبـــو ســـعيد البقـــال
يف أي رـيء . يـا أبـا أمسـاء: إبراهيم التميمـي، فبـات يف السـجن فقلـت

إن هـــذا يكثـــر الصـــالة : جـــاء العريـــف فتـــربأ مـــين وقـــال: حبســـت؟ قـــال

                              
 ).٧/٤٣٠٠(سري أعالم النبالء ) ١(
 .٣١٥الفرقان لشي  اإلسالم ص) ٢(



 
 ٨٦ الجزء األول

 
هللا إنــا لنتحــدث وا: والصــوم، فأخــاف أن يكــون يــرى رأي اخلــوارج قــال

عنـــد مغيـــب الشـــم  ومعنـــا إبـــراهيم التميمـــي إذ حنـــن برجـــل قـــد دخـــل 
ال واهللا : يـا عبـد اهللا، مـا قصـتك؟ ومـا أمـرك؟ قـال: علينا السجن فقلنـا

ما أدري، ولكن أظن أين أخذت يف رأي اخلوارج، فـواهللا لـرأي مـا رأيتـه 
دعونا لـه فـ: وال هويته، وال أحببت أهله يا هؤالء ادعـوا يل بوضـوء قـال

: قـال –عـز وجـل  –مباء فتوضأ مث قـام فصـلى أربـع ركعـات، ودعـا اهللا 
أيــن . فــواهللا، الــذي ال إلــه غــريه مــا قطــع دعــاءه إذ ضــرب بــاب الســجن

يـــا هـــؤالء إن تكـــن العافيـــة فـــواهللا، ال ادع : فـــالن؟ فقـــام صـــاحبنا فقـــال
ا فبلغنـ... الدعاء وإن تكـن األخـرى فجمـع اهللا بيننـا وبيـنكم يف رمحتـه 

Pمن الغد أنه خلي عنه 

)
160F

١(
P. 

* * * 
 دعاء ابن المبارك

مسعـت أبـا : حـدثين بعـض أصـحابنا قـال: قال العباس بن مصـعب
أسـألك أن تـدعو : مر ابـن املبـارك برجـل أعمـى، فقـال لـه: وهب يقول

Pيل أن يرد اهللا على بصري، فدعا اهللا فرد عليه بصره وأنا أنظر 

)
161F

٢(
P. 

* * * 
                              

 .٣٦-٣٥من كنوز الدعاء حملي الدين بن عبد احلميد ص) ١(
 ).٨/٣٩٠(سري أعالم النبالء ) ٢(



 

 ٨٧ من عجائب الدعاء
 

 دعاء سفيان بن عيينة

اللهــم ال جتعلــه آخــر : أن ســفيان كــان يقــول يف كــل موقــفيــروى 
: العهـــد منـــك، فلمـــا كـــان العـــام الــــذي مـــات فيـــه مل يقـــل رـــيًئا وقــــال

 .P)P)162F١ -تعاىل  –استحيت من اهللا 

تعــاىل  –يــدعو اهللا  –رمحــه اهللا  –واملقصــود أن ســفيان بــن عيينــة 
ـــــك . -ســـــبحانه وتعـــــاىل  –يف كـــــل موقـــــف فيســـــتجيب لـــــه  – ويف ذل

 .بذا الدعاء –رمحه اهللا  –عرفة مل يدع  املوقف يف

* * * 
 يدعو على شجرة

كانت لسهل بن عبد اهللا بن الفرحان رجرة جوز حتمل كل سـنة  
اللهـم أيبسـها فيبسـت : كثريًا، فسقط منها رجـل فاسـتعظم ذلـك وقـال

Pفلم حتمل بعد ذلك 

)
163F

٢(
P. 

* * * 
 عطس فأبصر

 حممـــــد بـــــن حـــــدثين: -رمحــــه اهللا  –قــــال احلـــــافظ ابـــــن أ  الـــــدنيا 
                              

 ).٨/٤٦٥(سري أعالم النبالء ) ١(
 . حلية األولياء أل  نعيم األصفهاين) ٢(



 
 ٨٨ الجزء األول

 
كانـــت الصـــلت بـــن بســـطام «: احلســـني حـــدثنا زكريـــا ابـــن عـــدي قـــال

التميمــــني جيلــــ  إىل حلقــــة أ  خبــــاب يــــدعو مــــن بعــــض العصــــر يــــوم 
فجلسوا يوًما يدعون وقد نزل املاء يف عينيه فـذهب بصـره : اجلمعة قال

فلمــــا كــــان قبيــــل الشــــم  عطــــ  . فــــدعوا وذكــــروا بصــــره يف دعــــائهم
فقـال يل : نيـه وإذا قـد رد اهللا بصـره قـال زكريـاعطسًة فإذا هـو يبصـر بعي

أنـا رأيـت النـاس عشـية إذ خيرجـون مـن : قال يل حفص بن غياث: ابنه
 .P)P)164F١»املسجد مع أبيك يهنئونه

* * * 
 يدعو لمقعدة عشرين سنة فتشفى

كانـت : حـدثنا علـي بـن أ  فـزارة جارنـا قـال: قال عبـاس الـدوري
اذهب إىل أمحد بـن :  يوًمافقالت يل. أمي مقعدة من حنو عشرين سنة

: حنبــل فســله أن يــدعو يل، فأتيــت فــدققت عليــه وهــو يف دهليــزه فقــال
. رجــل ســألتين أمــي وهــي مقعــدة أن أســألك الـــدعاء: مــن هــذا؟ قلــت

حنــن أحــوج أن تــدعو اهللا : فقــال. فســمعت كالمــه كــالم رجــل مغضــب
قــــد تركتــــه يــــدعو هلــــا، : لنــــا، فوليــــت منصــــرًفا فخرجــــت عجــــوز فقالــــت

 . فخرجت أمي على رجليها متشي. إىل بيتنا ودققت البابفجئت 

Pهذه الواقعة رواها ثقتان بن عباس 

)
165F

٢(
P. 

                              
 .٧٩جما  الدعوة البن أ  الدنيا ص) ١(
 ).٢١٢-١/٢١١(سري أعالم النبالء ) ٢(



 

 ٨٩ من عجائب الدعاء
 

* * * 
 ولعذاب اآلخرة أشد

علــى القاضــي املعتــزيل  –رمحــه اهللا  –دعــا اإلمــام أمحــد بــن حنبــل 
أمحد بن أ  داود ألنـه بـالغ يف إيذائـه فأصـاب اهللا ابـن أ  داود مبـرض 

ا نصـف جسـمي فلـو وقـع عليـه الـذباب لظننـت أمـ: الفاجل فكان يقـول
 . أن القيامة وأما النصف اآلخر فلو قرض باملقاريض ما أحسست

* * * 
 دعاء في رمضان 

ذكـر يل يف زمـان حممـد بـن سـليمان بـن : عن ريعث بن حمرز قال
علي بن عبد اهللا بن العباس أن امرأة كانت عمياء فصحت عينهـا ليلـة 

فأتيتهـا عنـد دار موسـى احملتسـب : قـالأربع وعشرين من رهر رمضان 
يـا أمـة : فقلـت هلـا. اجل  حىت أخرج إليك فخرجـت: بالبصرة فقالت

صــــليت أول الليــــل يف مســــجد : اهللا بــــأي رــــيء دعــــوت ربــــك؟ قالــــت
. احلـــي، حـــىت إذا كـــان يف الســـحر قمـــت يف مســـجد بيـــيت فـــدعوت ر 

يــا كارــف ضــر أيــوب، يــا مــن رحــم رــيبة يعقــوب، يــا مــن رد : فقلــت
فكأاــا إنســان جــرد عيــين : ف علــى يعقــوب رد علــي بصــري قالــتيوســ

Pفأبصرت 

)
166F

١(
P. 

                              
 ).٢١٢-١/٢١١(سري أعالم النبالء ) ١(



 
 ٩٠ الجزء األول

 
* * * 

 ضرب العجوز فقطعت يده

ففـرج . الطريق: مر األمري يوًما فصاحوا: قال احلسن بن أ  جعفر
النــاس، وبقيــت عجــوز كبــرية ال تقــدر أن متشــي، فجــاء أحــد اجلــالودة 

ع يــده، فلمــا حبيــب أبــو حممــد اللهــم اقطــ: فضــربا بســو  ضــربة فقــال
Pلبث إال ثالثًا حىت مر بالرجل قد أخذ يف سرقة فقطعت يده 

)
167F

١(
P. 

* * * 
 يدعو على زورق فيغرق

كنــت مــع ذي النــون يف زورق، فمــر بنــا : قــال حممــد بــن الفرضــي
إن هــؤالء ميــرون إىل الســلطان يشــهدون : لــذي النــونزورق آخــر فقيــل 
اللهم إن كانوا كاذبني، فأغرقهم فانقلـب الـزورق : فقال. عليك بالكفر

مل محلهــم وهــو يعلــم قصــدهم؟ : فقلــت فمــا بــال املــالح؟ قــال. وغرقــوا
وألن يقفــوا بــني يــدي اهللا غرقــى خــري هلــم مــن أن يقفــوا رــهود زور، مث 

Pأدعو على أحد بعدها  وعزتك ال: انتفض وتغري وقال

)
168F

٢(
P. 

* * * 
                              

 .٨٦جما  الدعوة البن أ  الدنيا ص) ١(
 ).١١/٥٣٤(سري أعالم النبالء ) ٢(



 

 ٩١ من عجائب الدعاء
 

 عاقبة الجواسيس

ورــى رجــل ببســر بــن : عــن احلجــاج بــن صــفوان بــن أ  زيــد قــال
فجـــيء بـــه ترعـــد : ســـعيد إىل الوليـــد، فأرســـل الوليـــد والرجـــل عنـــده قـــال

مــا فعلــت؟ : فرائصــه، فأدخــل عليــه فســأله عــن ذلــك فــأنكر بســر وقــال
يشــهد عليــك بــذلك، يــا بســر هــذا : فقــال. فالتفــت الوليــد إىل الرجــل
فـنك  رأسـه وجعـل ينكـث . نعم: أهكذا؟ فقال: فنظر إليه بسر وقال

اللهــم قــد رــهد علينــا فيمــا قــد علمــت : يف األرض مث رفــع رأســه فقــال
أين مل أقلــه، اللهــم فــإن كنــت صــادقًا فــأرين بــه علــى مــا قــال، فانكــب 

Pالرجل على وجهه فلم يزل يضطرب حىت مات 

)
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* * * 
 جع معافىأتى محموًال ور 

وكـــان ) أي ال يســـتطيع املشـــي(أتـــى حبيـــب العجمـــي برجـــل زمـــن 
الرجل حممـوًال مبحمـل، فـدعا لـه فقـام الرجـل علـى رجليـه فحمـل حمملـه 

Pعلى عاتقه ورجع إىل عياله 

)
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٢(
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* * * 
                              

 .٧١-٧٠كتاب جما  الدعوة البن أ  الدنيا ص) ١(
باختصار، حتقيق  ٣٥٣ص –رمحه اهللا  –رجب جامع العلوم واحلكم البن ) ٢(

 . األرناؤو  وإبراهيم باج    الرابعة مؤسسة الرسالة



 
 ٩٢ الجزء األول

 
 دعا لكافر فأسلم

حدثنا احلافظ أبـو علـي النيسـابوري، عـن رـيوخه أن : قال احلاكم
كة عيسى، وكان احلسـن بـن عيسـى يركـب ابن املبارك نزل مرة برأس س

فيجتــاز بــه وهــو يف اللــ ، وكــان مــن أحســن الشــباب وجًهــا، فســأل 
ـــــل ـــــه فقي ـــــارك عن اللهـــــم ارزقـــــه اإلســـــالم : هـــــو نصـــــراين فقـــــال: ابـــــن املب

Pفاستجيب له 

)
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* * * 
 استجار باهللا فأجاره

اختفــى ســفيان الثــوري؛ خوًفــا مــن أ  جعفــر املنصــور، وخــرج أبــو 
احلــــرم املكــــي وســــفيان داخــــل احلــــرم، فقــــام ســــفيان وأخــــذ جعفــــر يريــــد 

بــأن ال يــدخل أبــا جعفــر بيتــه  –عــز وجــل  –بأســتار الكعبــة ودعــا اهللا 
وصـدق األول يـوم . فمات أبو جعفر عند بئر ميمون قبل دخـول مكـة

 : قال
ــــــى القــــــذى ــــــي عل ــــــي ألغضــــــي مقلت  وإن

 
 

ــــــــيض أبلجــــــــا  ــــــــوب الصــــــــبر أب  وألــــــــبس ث
 قوإنـــــــــــي ألدعـــــــــــو اهللا واألمـــــــــــر ضـــــــــــي 

 
 

ـــــــــــــــك أن ينفرجـــــــــــــــا  ـــــــــــــــي فمـــــــــــــــا ينف  عل
                               

 ).٢٩-١٢/٢٨(سري أعالم النبالء ) ١(



 

 ٩٣ من عجائب الدعاء
 

ــــــه وجــــــوه ــــــى ســــــدت علي  وكــــــم مــــــن فت
 

 
 أصــــــــاب لهــــــــا فــــــــي دعــــــــوة اهللا مخرجــــــــا 

 * * * 
 ما تفرقوا حتى خرج من السجن

كــان عطــاء الســليمي ال يكــاد يــدعو، إاــا يــدعو لــبعض أصــحابه 
دعـوة : فحب  بعض أصحابه فقيل لـه ألـك حاجـٌة؟ قـال: ويؤمن، قال

يــا أبــا حممــد، أمــا : فانتبــه فقلــت: ل صــاحلقــا. مــن عطــاء أن يفــرج عــين
فــإن : بلــى واهللا، إين ألحــب ذاك قلــت: حتــب أن يفــرج اهللا عنــك؟ قــال

جليســـك فـــالن قـــد حـــب  فـــادع اهللا أن يفـــرج عنـــه فرفـــع يديـــه وبكـــى، 
: إهلــي تعلــم حاجتنــا قبــل أن نســألكها، فاقضــها لنــا قــال صــاحل: وقــال

Pفواهللا ما برحنا من البيت حىت دخل الرجل 

)
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١(
P. 

* * * 

                              
 .٥٤جما  الدعوة البن أ  الدنيا ص) ١(



 
 ٩٤ الجزء األول

 
 مريض يدعو ربه

مسعـــت حممـــد بـــن حامـــد بـــن الســـري : قـــال أبـــو أمحـــد بـــن الناصـــح
الــزمن كمــا يقــول : مل ال تقــول يف حممــد بــن املثــىن إذا ذكرتــه: وقلــت لــه

كنــت يف ليلــة : مل أره زمًنــا، رأيتــه ميشــي فســألته فقــال: الشــيوخ؟ فقــال
 رديدة الربد، فجثـوت علـى يـدي ورجلـي، فتوضـأت وصـليت ركعتـني،

ــــا حكايــــة : قــــال. وســــألت اهللا فقمــــت أمشــــي فرأيتــــه ميشــــي ومل أره زمًن
Pصحيحة 

)
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* * * 
 جعل في فرن من نار وضرب بالمسامير

علــى الــوزير ابــن الزيــات، فســلط  –رمحــه اهللا  –دعــا اإلمــام أمحــد 
 .اهللا عليه من أخذه فجعله يف فرن من نار، وضرب املسامري يف رأسه

* * * 
 ال يريد القضاء

كان املستعني باهللا، بعث إىل نصر بـن : بو بكر بن أ  داودقال أ
. علــي يشخصــه للقضــاء، فــدعاه عبــد امللــك أمــري البصــرة وأمــره بــذلك

فرجـــع إىل بيتـــه نصـــف النهـــار  –تعـــاىل  –ارجـــع، وأســـتخري اهللا : فقـــال
                              

 ).١٢/١٢٦(سري أعالم النبالء ) ١(



 

 ٩٥ من عجائب الدعاء
 

فنـــام . اللهـــم إن كـــان يل عنـــدك خـــري فاقبضـــين: فصـــلى ركعتـــني، وقـــال
Pفأنبهوه فإذا هو ميت 
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* * * 
 أحيا اهللا له حماره

: رجــل مــن النخــع كــان لــه محــار فمــات يف الطريــق فقــال أصــحابه
أمهلـــــوين هنيهــــــة مث توضـــــأ فأحســــــن : هلـــــم نتـــــوزع متاعــــــك، فقـــــال يل

فأحيــا لــه محــاره فحمــل  –تعــاىل  –الوضــوء، وصــلى ركعتــني، ودعــا اهللا 
 .عليه متاعه

يـد، وقـد اسم الرجل نباته بن يز : قال احملقق لكتاب ري  اإلسالم
اللهـم إين : أخرج قصـته هـذه ابـن كثـري، وفيهـا أنـه توضـأ وصـلى مث قـال

جئت من الدفينة جماهًدا يف سبيلك وابتغاء مرضـاتك وإين أرـهد أنـك 
حتي املوتى، وتبعث من يف القبور ال جتعل ألحد علـي منـة فـإين أطلـب 
إليــك أن تبعــث محــاري، مث قــام إىل احلمــار، فقــام احلمــار يــنفض أذنيــه 

فأنا رأيت احلمـار يبـاع يف الكناسـة يعـين : أسرجه وأجلمه، قال الشعيبف
Pالكوفة 
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٢(
P. 

* * * 
 حجَّاج بيت اهللا الحرام ودعوتهم

                              
 ).١٢/١٣٦(سري أعالم النبالء ) ١(
 .٣١٧-٣١٦الفرقان لشي  اإلسالم ص) ٢(



 
 ٩٦ الجزء األول

 
خرجنـــا نريـــد احلـــجَّ، ومعنـــا ذر زمـــن : عـــن املختـــار بـــن فلفـــل قـــال

لســـنا نـــدع أحـــًدا خيـــرج إال : احلجـــاج، فأتينـــا صـــاحب الســـاحلني فقـــال
أن  –عـــز وجـــل  –صـــلوا مث ادعـــوا اهللا توضـــأوا و : جبـــوار، فقـــال لنـــا ذر

مث  –عـز وجــل  –فتوضــأنا، وصـلينا، ودعونــا اهللا : قـال. خيلـي ســبيلكم
: افتح لنا فكلم صاحبه الذي فوقه فقـال: أتينا صاحب الساحلني فقلنا

فجلــ  وكــان نائًمــا فضــرب بإحــدى : إن هــؤالء قــوم يريــدون احلــج قــال
أين أحـب  حـاج بيـت  واهللا لئن ظـن احلجـاج: يديه على األخرى وقال

فخلــى ســبيلهم ومل يصــنع ذلـــك : اهللا لبــئ  مــا ظــن خــل ســـبيلهم قــال
Pبأحد قبلنا وال بعدنا 
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١(
P. 

* * * 
 يدعو اهللا بالشهادة

اللهــــم، : ار يقــــولمسعــــت املــــرَّ : قــــال عبــــد اهللا بــــن أمحــــد الــــدحيمي
 –رمحــه اهللا  –مث ســاق الــذهيب . ارزقــين الشــهادة وأمــر يــده علــى حلقــه

وأمـا املـرار فـأظهر : لـيت وقعـت بـني املعتـز واملسـتعني مث قـالقصة الفتنـة ا
Pرمحه اهللا  –خمالفتهم يف التشيع، وكارفهم فأوقعوا له به وقتلوه 
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* * * 
 أسير الروم ودعاؤه

                              
 .٦٢جما  الدعوة البن أ  الدنيا ص) ١(
 ).١٢/٣١٠(سري أعالم النبالء ) ٢(



 

 ٩٧ من عجائب الدعاء
 
وقع أن عبد الرمحن بن زياد بن أنعم احملدث أسرته الروم يف مجاعة 

ة، فبينمــا هــم طاغيــوســاروا بــه إىل قســطنطينية، فرفعــوه إىل ال. يف البحــر
أي أ�ـم (ٌد، فأقبل عليهم فيه من احلـار والبـار يف حبسة إذ غشيهم عي
فـــدخلت امـــرأة نفيســـة إىل . مـــا يفـــوق املقـــدار) أطعمـــوهم مـــن عيـــدهم

) املأســــورين وأنــــه أطعمهــــم(فــــأخربت حبســــن صــــنيعه بــــالعرب . امللــــك
إن العـــرب : فمزقــت ثيابـــا، نشـــرت رـــعرها، وســـودت وجههـــا، وقالـــت

: بين وأخي وزوجي، وتفعل بم الذي رأيت، فأغضبه ذلك وقالقتلوا ا
 فصــاروا بــني يديــه مســمطني، فضــرب الســياف عنــق واحــدٍ . علــي بــم

اهللا ر  ... اهللا : واحـد حـىت قـرب مـن عبـد الـرمحن فحـرك رـفتيه فقــال
مث ) أي عــاملهم(قــدموا مشاســي العــر  : فقــال امللــك. ال أرــرك بــه رــيًئا

Pاله مباذا حرَّك رفتيه أطلقه ومن تبعه بعد سؤ 
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* * * 
 البخاري ودعاؤه

مسعــت عبـد القــدوس بـن عبــد اجلبـار الســمرقندي : قـال ابــن عـدي
نـك، تَ إىل أقربائـه مبخرْ  –رمحه اهللا  –أي البخاري  –جاء حممد : يقول

ه قـــد ضـــاقت علـــي فســـمعته يـــدعو ليلـــة إذا فـــرغ مـــن ورده، اللهـــم، إنـــ
Pمت الشهر حىت مات  فما. قبضين إليكاألرض مبا رحبت، فا

)
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 . بزيادة ونقصان ٦٦-٦٥من كنوز الدعاء حملي الدين عبد احلميد ص) ١(
 ).١٢/٤٤٣(سري أعالم النبالء ) ٢(



 
 ٩٨ الجزء األول

 
* * * 

 كذب على العالم فدعا عليه

كنـا عنـد مالـك بـن دينـار ومعنـا : حدثنا عبد الواحد بن زيـاد قـال
حممد بن واسع وحبيب أبو حممد، فجاء رجل فكلم مالًكا، فـأغلظ لـه 

وتبعـــت بـــا أهـــل . وضـــعتها يف غـــري حقهـــا: يف قســـمة قســـمها، وقـــال
: وتصـــرف إليـــك الوجـــوه قـــالجملســـك ومـــن يغشـــاك؛ ليكثـــر غارـــيك 

بلـــى واهللا لقـــد أردتـــه، : واهللا مـــا أردت هـــذا قـــال: فبكـــى مالـــك، وقـــال
اللهــم إن كــان هــذا قــد رــغلنا عــن ذكــرك : فجعــل مالــك يبكــي مث قــال
 . فأرحنا منه كيف رئت

الرجــل علــى وجهــه ميتًــا، فُحمــل إىل أهلــه  –واهللا  –فســقط : قـال
Pب الدعوة إن أبا إسحاق جما: ويقال: على سرير قال
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* * * 

                              
 .٧١جما  الدعوة البن أ  الدنيا ص) ١(



 

 ٩٩ من عجائب الدعاء
 

 إجابة سريعة 

أي اإلمــام الـــوزير (كنـــت معــه : أبـــو ســهل القطــان: قــال احملــدث 
، ملـا نفـي P)181F١(P)احملدث، أبو احلسن، علـي بـن عيسـى بـن داود بـن اجلـراح

مبكة فدخلنا يف حر رديد وقد كدنا نتلف، فطاف يوًمـا، وجـاء فرمـى 
فنشـــأت بعـــد : لارـــتهي علـــى اهللا رـــربة مـــاء مثلـــوج قـــا: بنفســـه، وقـــال

ساعة سـحابٌة، ورعـدت وجـاء بـرٌد كثـٌري مجـع منـه الغلمـان جـرارًا، وكـان 
الــوزير صــائًما فلمــا كــان اإلفطــار جئتــه بأقــداح مــن أصــناف األســوقة، 

ليتــين متنيــت املغفــرة : فأقبــل يســقي الــاورين، مث رــرب ومحــد اهللا، وقــال
P

)
182F

٢(
P. 

* * * 
 الدعاء مستجاب

أمحـد بـن نـزار القـريواين، فقيـه [يسـرة وقع يف ذهن املنصور أن أبـا م
كيـف : ، ال يرى اخلـروج عليـه، فـأراد أن يوليـه القضـاء فقـالP)P)183F٣]املغرب

يلـي القضــاء رجــل أعمـى، يبــول حتتــه، فمــا علـم أحــد بضــروة إال يومئــذ 
اللهم إنك تعلم أين انقطعت إليك وأنا راٌب فال متكـنهم مـين؛ : فقال

فوجـه إليـه املنصـور بكفـن . رةفما جاءت العصر إال وهو من أهل اآلخ
                              

 . ذكرتا لكي يعرف القارئ من الداعي) ١(
 ).١٥/٣٠٠(الم النبالء سري أع) ٢(
 . زيادة للتعرف بأ  ميسرة) ٣(



 
 ١٠٠ الجزء األول

 
Pوطيب 

)
184F

١(
P. 

* * * 
 ثالث دعوات

Pكان عتبة الغالم 

)
185F

٢(
P صـوتًا حسـًنا ودمًعـا : سأل ربه ثالث خصال

فكــان إذا قــرأ بكــى وأبكــى، ودموعــه . غزيــرًا، وطعاًمــا مــن غــري تكلــف
جارية دهره، وكان يأوي إىل منزله فيصيب فيه قوتـه وال يـدري مـن أيـن 

Pيأتيه 

)
186F

٣(
P. 

* * * 
 ربي فأعطاني أطعت

حدثين احلسني بن عبـد الـرمحن،  –رمحه اهللا  –قال ابن أ  الدنيا 
حـدثين حممــد بـن ســويد أن أهــل املدينـة قحطــوا وكــان فيهـا رجــل صــاحل 

، فبينــا هــم يف دعــائهم إذ أنــا برجــل عليــه طمــران الزم ملســجد النــيب 
يــا «: خلقــان، فصــلى ركعتــني أوجــز فيهمــا مث بســط يديــه إىل اهللا فقــال

فلـم يـرد يديـه ومل يقطـع  »رب أقسمت عليك إال أمطرت علينا الساعة

                              
 ).١٥/٣٩٦(سري أعالم النبالء ) ١(
عتبة بن أبان الغالم مسي الغالم ألنه كان يف العبادة كأنه غالم رهبان ال لصغر سنه ) ٢(

 . وهو من نساك البصرة مات رهيًدا يف قتال الروم
 .٣١٩الفرقان لشي  اإلسالم ص) ٣(



 

 ١٠١ من عجائب الدعاء
 
دعــاءه حــىت تغشــت الســماء بــالغيم، وأمطــروا حــىت صــاح أهــل املدينــة 

يــا رب إن كنــت تعلــم أ�ــم قــد اكتفــوا فــارفع عــنهم : خمافــة الغــرق فقــال
فســكن وتبــع الرجــل صــاحب املطــر حــىت عــرف صــومعته مث بكــر عليــه 

:  قـد أتيتـك يف حاجـة قـال: خرج الرجـل فقـاليا أهل البيت، ف: فنادى
: مـا الـذي بلغــك مـا رأيـت؟ قــال: ختصـين بـدعوة؟ قــال: ومـا هـي؟ قــال
Pأطعت اهللا فيما أمرين و�اين، فأعطاين : قال. نعم: ورأيتين؟ قلت

)
187F

١(
P. 

* * * 
 يدعو اهللا بقبض بصره ثم يدعوه برده 

ــــد العزيــــز الصــــائغ ــــد القــــاهر بــــن عب ــــا يعقــــوب : قــــال عب مسعــــت أب
ســـألت اهللا أن يقـــبض بصـــري، فعميـــت فتضـــررت يف : األذرعـــي يقـــول

، قــال حمقــق .الطهــارة، فســألت اهللا إعــادة بصــري، فأعــاده تفضــالً منــه
الــــذي كــــان يســــأل اهللا  يف هــــذا خمالفــــة هلــــدي رســــول اهللا  –الســــري 

Pالعفو والعافية 

)
188F

٢(
P. 

* * * 

                              
 .٥٥دعوة البن أ  الدنيا صجما  ال) ١(
 ).١٦/٤٦٥(سري أعالم النبالء ) ٢(



 
 ١٠٢ الجزء األول

 
 يدعو على فأرة

س يــذكر أنــه وجــد يف  قــال مثــام بــن عمــر الــزينيب، وغــريه مسعنــا القــوا
قــد قرضــته الفــأرة،  –رضــي اهللا عنــه  –كتبــه جــزاًء مــن فضــائل معاويــة 

Pفدعا عليها، فسقطت فأرة من السقف، واضطربت حىت ماتت 

)
189F

١(
P. 

* * * 
 يؤتى بماء حار في الشتاء

أن يهـون  –تعـاىل  –دعـا اهللا  –رمحـه اهللا  –كان عامر بن قـي  
 . اء له خبارعليه الطهور يف الشتاء فكان يؤتى بامل

* * * 
 هذا قضاء اهللا

حــدثنا علــي بــن أمحــد احلــافظ، أخــربين أبــو الوليــد : قــال احلميــدي
 –تعــــاىل  –تعلقــــت بأســــتار الكعبــــة، وســــألت اهللا : بــــن الفرضــــي قــــال

الشهادة، مث فكرت يف هول القتل، فندمت ومهمت أن أرجع فأستقيل 
ه بني القتلـى، فأخربين من رآ: قال احلافظ علي. اهللا ذلك، فاستحييت

 –ال يكلم أحـد يف سـبيل اهللا : ودنا منه فسمعه يقول بصوت ضعيف

                              
 . بتحقيق اليحىي ٣١٤الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان لشي  اإلسالم ص) ١(



 

 ١٠٣ من عجائب الدعاء
 
واهللا أعلم مبن يكلم يف سبيله، إال جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دًما، 

Pاللون لون الدم، والريح ريح املسك 

)
190F

١(
P كأنه يعيد على نفسه احلـديث ،

 .P)P)191F٢-رمحه اهللا  –مث قضى على إثر ذلك 

* * * 
  -تعالى  -لكرامة من اهللا الزيارة وا

يعــين الــاورة يف (كــان الســقطي يــدعو اهللا أن يرزقــه الــاورة أربــع ســنني 
يـا أبـا القاسـم طلبـت أربـع سـنني وقـد أعطينـاك : فرأى من يقول له P)192F٣(P)احلرم

Pفمات لسنته: أربعني، إن احلسنة بعشر أمثاهلا، قال

)
193F

٤(
P. 

* * * 
 دعاء التونسي 

أتـى بابنـة ابـن أ  زيـد وهـي زمنـة فـدعا هلـا إن حمرزًا التونسـي : قيل
P...«واهللا مـا قلـت إال : فقامت، فعجبـوا وسـبحوا اهللا فقـال

)
194F

٥(
P  اكشـف

 .P)P)195F٦»ما با، فشفاها اهللا

                              
 . أخرجه من حديث أ  هريرة مالك والشيخان وأمحد) ١(
 ).١٧/١٧٩(سري أعالم النبالء ) ٢(
 . الزيادة مين لتوضيح املعىن) ٣(
 ).١٧/٢٣٧(سري أعالم النبالء ) ٤(
 . الدعاء بذه الصيغة غري مستحسن لذلك مل أكتبه) ٥(
 ).١٧/١٢(سري أعالم النبالء ) ٦(



 
 ١٠٤ الجزء األول

 * * * 
 دعاء حبيب العجمي

كـــان رجـــٌل يعبـــث بــــ حبيـــب العجمـــي كثـــريًا، فـــدعا عليـــه فـــربص، 
أجــل وكــان مــرة عنــد ملــك بــن دينــار، فجــاءه رجــٌل فــأغلظ ملالــك مــن 

دراهــم قســمها مالــك فلمــا طــال ذلــك مــن أمــره فرفــع حبيــب يديــه إىل 
اللهــم إن هــذا قــد رــغلنا عــن ذكرنــا فأرحنــا منــه كيــف : الســماء فقــال

Pرئت، فسقط الرجل على وجهه ميًتا 

)
196F

١(
P. 

* * * 
 عجوٌز تدعو على وزير

أن أحـــد الـــوزراء يف بغـــداد وقـــد مســـاه اعتـــدى : وذكـــر التنـــوخي
فســـــلبها حقوقهـــــا وصـــــادر أمالكهـــــا، علـــــى امـــــرأة عجـــــوز هنـــــاك، 

فــذهبت إليــه تبكــي تشــتكي مــن ظلمــه، فمــا ارتــدع ومــا تــاب ومــا 
ألدعــون اهللا عليــك، فأخــذ يضــحك منهــا باســتهزاء، : أنــاب قالــت

ـــــل يســـــتهزئ بـــــا فـــــذهبت  ـــــك بالثلـــــث األخـــــري مـــــن اللي وقـــــال علي
وداومــت علــى الثلــث األخــري مــن الليــل كمــا وصــف هلــا هــو، فمــا 

ــــزل هــــذا الــــوزير وســــلبت أموالــــه، وأخــــذ هــــو إال وقــــت قصــــري إ ذ ُع

                              
حتقيق األرناؤو   ٢٣/٣٥٣ –رمحه اهللا  –جامع العلوم واحلكم للحافظ ابن رجب ) ١(

 . وإبراهيم باج    الرابعة مؤسسة الرسالة



 

 ١٠٥ من عجائب الدعاء
 
عقــاره مث أقــيم يف الســوق جيلــد؛ تعزيــًرا لــه علــى أفعالــه فخرجــت لــه 

أحســنت، لقــد وصــفت يل الثلــث األخــري مــن : العجــوز فقالــت لــه
 . الليل فوجدته أحسن ما يكون

* * * 
 إن اهللا هو الرزاق

 جئــت إىل: مسعـت اجلنيــد يقـول: قـال أبـو القاســم بـردان اهلاونــدي
: من هذا؟ فقلت: أ  احلسن السندي يوًما فدققت عليه الباب، فقال

أدخل فدخلت فإذا هو قاعد مستوفز، وكان معي أربعـة : فقال. اجلنيد
أبشـــر إنـــك تفلـــح، فـــإين احتجـــت إىل : دراهـــم فـــدفعتها إليـــه، فقـــال يل
اللهــم ابعثهــا إيل علــى يــدي رجــل يفلــح : هــذه األربعــة الــدراهم، فقلــت

Pعندك 

)
197F

١(
P. 

 ** * 
 تكلم بالحق فأنجاه اهللا

علـــى احلجـــاج بـــن يوســـف  –رمحـــه اهللا  –دخـــل احلســـن البصـــري 
احلمــد هللا أن هـــؤالء امللــوك لـــريون يف : بواســط، فلمـــا رأى جربوتــه قـــال

. أنفســهم عــربًا وإنــا لنــرى فــيهم عــربًا، يعمــد بعضــهم إىل قصــر فيشــيده

                              
 . قيق مصطفى عطا، حت١٠/٢٨٩احلليلة البن نعيم ) ١(



 
 ١٠٦ الجزء األول

 
: لوإىل فــرش فيتخــذه، وقــد خــف بــه ذبــاب الطمــع وفــراش نــار مث يقــو 

فمـــاذا يـــا ) فقـــد رأينـــا يـــا عـــدو اهللا مـــا صـــنعت(أال فـــانظروا مـــا صـــنعت 
أفســق الفســقة ويــا أفجــر الفجــرة، أمــا أهــل الســماء فلعنــوك، وأمــا أهــل 

إاـــا أخـــذ امليثـــاق علـــى العلمـــاء : مث خـــرج وهـــو يقـــول. األرض فمقتـــوك
يــا : فاغتــاظ احلجــاج غيظًــا رــديًدا، مث قــال. ليبينــه للنــاس وال يكتمونــه

شــام، هــذا عبيــد أهــل البصــرة يشــتمين يف وجهــي فــال ينكــر عليــه أهـل ال
حضر، وكان احلسن حيرك رفتيه بـدعاء، أحٌد، علي به واهللا ألقتلنه، فأُ 

فلمــا دخــل علــى احلجــاج رأى الســيف والنطــع بــني يديــه، فلمــا وقعــت 
 .عليه عني احلجاج سبه

ولكــن احلســـن وعظـــه وظــل مســـتمرًا يف الـــدعاء حــىت أمـــر احلجـــاج 
لســـيف مث أمـــر بالوضـــوء فتوضـــأ وبـــالعطر فـــرش مث صـــرفه ُمكرًمـــا، برفـــع ا

Pفكفاين اهللا رره مبنه وكرمه : قال احلسن

)
198F

١(
P. 

* * * 
 موافقة واستجابة

أنــه كــان ) ابــن أيــوب الشــافعي(حــدثنا سـليم : قـال ســهل بــن بشــر
يف صغره بالري، وله حنـو مـن عشـر سـنني فحضـر بعـض الشـيوخ، وهـو 

قرأ، فجهــدت أن أقــرأ الفاحتــة، فلــم أقــدر تقــدم فــا: فقــال يل: يلقــن قــال
قــل : نعــم، قــال: لـك والــدة؟ قلــت: علـى ذلــك النفــالت لســاين، فقــال
                              

 . بتصرف يسري ٤١-٤٠من كنوز الدعاء حملي الدين عبد احلميد ص) ١(



 

 ١٠٧ من عجائب الدعاء
 
هلــا تــدعو لــك أن يرزقــك اهللا قــراءة القــرآن والعلــم، قلــت نعــم، فرجعــت 
فســألتها الــدعاء فــدعت يل، مث إين كــربت ودخلــت بغــداد، وقــرأت بــا 

) خمتصــر(ا يف اجلـامع أقابـل العربيـة والفقـه، مث عــدت إىل الـري فبينمـا أنــ
املــــزين وإذا الشــــي  قــــد حضــــر، وســــلم علينــــا وهــــو ال يعــــرفين، فســــمع 

مـىت يـتعلم مثـل هـذا؟ فـأردت : مقابلتنا وهو ال يعلـم مـاذا نقـول مث قـال
Pفاستحيت . إذا كانت لك والدة فقل هلا تدعو لك: أن أقول

)
199F

١(
P. 

أنــــه حياســــب نفســــه يف : ســــليم بــــن أيــــوب روى الــــذهيب يف الســــري
 .األنفاس ال يدع وقًتا ميضي بغري فائدة إما يسبح أو يدرس أو يقرأ

* * * 
 وهو الذي يطعمني ويسقيني

عــز  –مــرة بـاألهواز فـدعا اهللا  –رمحـه اهللا  –جـاع صـلة بــن أرـيم 
Pواســــتطعمه فوقعـــت خلفــــه دوخلــــة  –وجـــل 

)
200F

٢(
P  رطـــب يف ثــــوب حريــــر

Pفأكل التمر وبقي الثوب عنده زمانًا 

)
201F

٣(
P. 

* * * 
 وسط الجبدعاء في 
                              

 ).٦٤٦-١٧/٦٤٥(سري أعالم النبالء ) ١(
 . سقيقة من خوص يوضع فيها التمر والرطب: الدوخلة) ٢(
 .٣١٥حىي صيال. الفرقان لشي  اإلسالم حتقيق د) ٣(



 
 ١٠٨ الجزء األول

 
أخــــربت أن رجــــالً أخــــذ أســــريًا، : قــــال احلســــن بــــن هشــــام الثقفــــي

ســبحان «فـألقي يف جـب ووضـع علـى رأس اجلــب صـخرة فكتـب فيهـا 
امللــك احلــق القــدوس ســبحان اهللا وحبمــده، فــأخرج مــن اجلــب مــن غــري 

 .P)P)202F١»أن يكون أخرجه إنسان

* * * 
 شرب من زمزم ودعا اهللا 

سني بن حممد حيكـي عـن ابـن مسعت احل: قال احلافظ ابن عساكر
أن اخلطيـــب ذكـــر أنـــه ملـــا حـــج رـــرب مـــن مـــاء زمـــزم : خـــريون أو غـــريه

ثـــالث رـــربات، وســـأل اهللا ثـــالث حاجـــات، أن حيـــدث بتـــاري  بغـــداد 
بـــا، وأن ميلـــي احلـــديث جبـــامع املنصـــور، وأن يـــدفن عنـــد بشـــر احلـــايف، 

Pفقضيت له الثالث 

)
203F

٢(
P. 

* * * 
 يدعو على مجهول

ــ رمــاهم واحــٌد حبجــر فلــم يعــرف ف... دالوي يف ترمجــة يوســف الفن
اللهـــم اقطــع يـــده؛ فمــا مضــى إال يســـري حــىت أخـــذ :  الفنــدالويفقــال 

                              
 .٧٧جما  الدعوة البن أ  الدنيا ص) ١(
 ).١٨/٢٧٩(أعالم النبالء  سري) ٢(



 

 ١٠٩ من عجائب الدعاء
 
خضـــري مـــن حلقـــة احلنابلـــة؛ ووجـــد يف صـــندوقه مفـــاتيح كثـــرية للســـرقة، 

Pفأمر مش  امللوك بقطع يديه فمات من قطعهما 

)
204F

١(
P. 

* * * 
 دعاء للمرأة ففرج اهللا عنها 

ملـــاء األصـــفر يف بطنهـــا فعظمـــت بليتهـــا كانـــت امـــرأة قـــد أصـــابا ا
إذا كنـــت يف : يـــا أبـــا حيـــىي ادع اهللا يل فقـــال هلـــا: فأتـــت مالًكـــا فقالـــت
إن هــذه املــرأة قــد : اخل، فلمــا أتــت قــال ألصــحابه... اللــ  تقــدمي 

ابتليت مبا قد ترون، وقد فزعت إلينا، فادعو اهللا هلا فرفع القـوم أيـديهم 
عظـــيم، ال إلـــه إال أنـــت، عافهـــا، وفـــرج  يـــا ذا املـــن القـــدمي، يـــا«: فقـــال
فـــاخنمص بطنهـــا وعوفيـــت وكانـــت تكـــون مـــع النســـاء وحتـــدثهن  »عنهـــا

P

)
205F

٢(
P. 

* * * 
  -تعالى  –عجز عنه األطباء فدعا اهللا 

مسعــت : مسعــت حممــد بـن احلســن بــن موسـى يقــول: قـال أبــو نعـيم
بلغـــين أن يعقــوب بـــن الليــث اعتقــل بطنـــه يف بعــض كـــور : جريــر يقــول
فجمــع األطبــاء فلــم يغنــوا عنــه رــيًئا، فــذكر لــه ســهل بــن عبــد األهــواز، 

                              
 ).٢٠/٢١٠(سري أعالم النبالء ) ١(
 .٦٤جما  الدعوة البن أ  الدنيا بتصرف ص) ٢(



 
 ١١٠ الجزء األول

 
اهللا فــأمر بإحضــاره يف العماريــات فأحضــر، فلمــا دخــل عليــه قعــد علــى 

اللهــم أريتــه ذل املعصــية، فــأره عــز الطاعــة، ففــرج عنــه مــن : رأســه وقــال
Pساعته 

)
206F

١(
P )بتصرف.( 

* * * 
 أكلته الطير بدعائه

زوايت يف البحـــر، خرجـــت يف بعـــض غـــ: قـــال عبـــد الواحـــد بـــن زيـــد
ومعــــي غــــالم يل لــــه فضــــل، فمــــات الغــــالم، فدفنتــــه يف جزيــــرة فنبذتــــه 
األرض ثالث مرات يف ثالثة مواضع، فبينا حنن وقوف نتفكر ما صـنع 
لــه إذا انقطعــت النســور والعقيــان فمزقــوه حــىت مل يبــق منــه رــيٌء فلمــا 

 :مـا كانـت حـال ابنـك؟ قالـت: قدمنا البصرة أتيت أم الغالم فقلت هلا
Pاللهم احشرين من حواصل الطري: ولخريًا كنت أمسعه يق

)
207F

٢(
P. 

* * * 
  -رحمه اهللا  –دعاء الوزير 

يعـين اإلمـام العـامل عـون الـدين ميـني (كـان الـوزير : قال ابن اجلوزي
يتأســـف علـــى مـــا ) -رمحـــه اهللا  –اخلالفـــة أبـــا املظهـــر حيـــىي بـــن هبـــرية 

نــدنا بالقريــة كــان ع: مضــى، وينــدم علــى مــا دخــل فيــه، ولقــد قــال يل
                              

 .حتقيق مصطفى عطا ١٠/٢٢٠حلية األولياء أل  نعيم : انظر) ١(
 .٥٦-٥٥جما  الدعوة البن أ  الدنيا ص) ٢(



 

 ١١١ من عجائب الدعاء
 
مســجد فيــه خنلــة حتمــل ألــف رطــل، فحــدثت نفســي أن أقــيم يف ذلــك 

أقعـد أنـا وأنـت وحاصـلها يكفينـا، : املسجد، وقلت ألخـي فخـر الـدين
ـــــرًا(مث انظـــــر إىل مـــــا صـــــرت  ـــــه صـــــار وزي مث صـــــار يســـــأل اهللا ) يعـــــين أن

الشــهادة، ويتعــرض ألســبابا، يف ليلــة ثالــث عشــر، مجــادى األوىل ســنة 
ئة اسـتيقظ وقـت السـحر فقـاء فحضـر طبيبـه ابـن ررـادة ستني ومخسـما

فسقاه ريًئا، فيقال إنه مسه فمات، وسـقي الطبيـب بعـده بنصـف سـنة 
Pمسًا فكان يقول سقيت فسقيت فمات 

)
208F

١(
P. 

* * * 
 مقرون باإلساءة فأغثنا

خـــرج النـــاس يســـقون فقـــام فـــيهم بـــالل بـــن ســـعد : قـــال األوزاعـــي
ر مــــن حضــــر ألســــتم مقــــرين يــــا معشــــ: فحمــــد اهللا وأثــــىن عليــــه مث قــــال

مـــا علـــى «: اللهـــم إنـــك تقـــول: فقـــال. اللهـــم نعـــم: باإلســـاءة؟ فقـــالوا
وقــــد أقررنــــا باإلســــاءة فهــــل تكــــون مغفرتــــك إال  »احملســــنني مــــن ســــبيل

فرفـــع يديـــه ورفعـــوا أيـــديهم . ملثلنـــا؟ اللهـــم فـــاغفر لنـــا، وارمحنـــا، واســـقنا
Pفسقوا 

)
209F

٢(
P. 

* * * 
                              

 ).٢٠/٤٤٩(سري أعالم النبالء ) ١(
 . بتصرف ١٧الدين عبد احلميد صمن كنوز الدعاء حملي ) ٢(



 
 ١١٢ الجزء األول

 
 يدعو بفتح بيت المقدس

يقـال إن احلـافظ أبـا القاسـم : يف السـري –رمحه اهللا  –قال الذهيب 
حلــف أنــه ال يكلــم ابنــه حــىت يكتــب  –رمحــه اهللا  –يعــين ابــن عســاكر 
ــــه ــــه كلــــه . التــــاري  فكتب ــــدين كتــــاب اجلهــــاد مسعــــه من وملــــا عمــــل بــــا ال

فـــدعوت اهللا يف : الســـلطان صـــالح الـــدين يف ســـنة ســـت وســـبعني قـــال
اهللا ذلك، وله احلمد، وفـتح  أوله وآخره بفتح بيت املقدس، فاستجاب

بيــــت املقــــدس يف الســــادس والعشــــرين مــــن رجــــب ســــنة ثــــالث ومثــــانني 
Pومخسمائة وأنا حاضر فتحه 

)
210F

١(
P. 

* * * 
 زواج مبارك

 ):أسوقها بتصرف(ذكر ابن رجب وغريه هذه القصة 

كـــان رجـــل مـــن العبـــاد يف مكـــة، وانقطعـــت نفقتـــه، وجـــاع جوًعـــا 
هــو يــدور يف أحــد رــوارع مكــة رــديًدا، وأرــرف علــى اهلــالك، وبينمــا 

فوصفه يل : رأى عقًدا مثيًنا فأخذه إىل احلرم، وإذا برجل ينشد عنه قال
اللهـــم إين تركـــت : ومل آخـــذ منـــه رـــيًئا مقـــابالً وقلـــت... فأعطيتـــه إيـــاه 

هـــــذا لـــــك فعوضـــــين خـــــريًا، مث ركـــــب البحـــــر فـــــذهبت بـــــه الـــــريح حـــــىت 
ة، ووجـدت تصدعت السفينة، وركب علـى خشـبة حـىت ألقتـه إىل جزيـر 

                              
 ).٢١/٤١١(سري أعالم النبالء ) ١(



 

 ١١٣ من عجائب الدعاء
 

مث وجـدت أوراقًـا . با مسجًدا فجلست هناك وصليت مع أهل اجلزيـرة
علم أبناءنا القرآن فعلمتهم بأجره، : فقالوا. من املصحف فأخذت اقرأ

إن هناك بنًتا يتيمة كانت : علمهم اخلط مث قالوا: مث كتبت خطا فقالوا
أس ال بـ: لرجل منـا فيـه خـري وقـد تـويف فهـل لـك يف زواجهـا، فقلـت لـه

فتزوجتهــا، ودخلــت بــا، فرأيــت ذلــك العقــد الــذي رأيتــه مبكــة بعينــه يف 
ما قصته فأخربتين اخلرب، وأنه ضـاع يف مكـة ووجـده رجـل : عنقها قلت

فسلمه إىل أبيها، وكان أبوها يـدعو اهللا بأنـه يلقـى ذلـك الرجـل فيزوجـه 
 . فأنا ذلك الرجل: ابنته قال

* * * 
 دعا عليه فبرص

ن  وكـان جـارًا حلبيـب أ  حممـد كـان لنـا جـار قال إسرائيل بن يـو 
 –فأنــا . قــال إمساعيــل. يعبــث حببيــب كثــريًا، فــدعا حبيــب عليــه فــربص

Pرأيته أبرص  –واهللا 

)
211F

١(
P. 

* * * 
 الشيخ والغالم واألقرع

: ولـــدت امـــرأة ٌ مـــن جـــريان حبيـــب غالًمـــا مجـــيالً أقـــرع الـــرأس قـــال

                              
 .٨٤-٨٣جما  الدعوة البن أ  الدنيا ص) ١(



 
 ١١٤ الجزء األول

 
ليه اثنـا عشـر سـنة، فجاء به أبوه إىل حبيب بعدما كرب الغالم، وأتت ع

يــا أبــا حممــد أال تــرى إىل ابــين هــذا وإىل مجالــه، وقــد بقــي أقــرع : فقــال
الــــرأس كمــــا تــــرى؟ فــــادع اهللا لــــه فجعــــل حبيــــب يبكــــي ويــــدعو للغــــالم 
وميســـح بالـــدموع رأســـه، فلـــم يـــزل بعـــد ذلـــك الشـــعر ينبـــت حـــىت صـــار  

 قـد رأيتـه أقـرع ورأيتـه ذا رـعر: كأحسن الناس رعرًا قال جمارـع الـراوي
P
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* * * 
  -رحمه اهللا  –دعاء المقدسي 

مسعـــت أبـــا حممـــد عبـــد الـــرمحن بـــن حممـــد بـــن عبـــد : قـــال الضـــياء
 –رمحـة اهللا  –يعين عبد الغين املقدسـي عليـه  –اجلبار، مسعت احلافظ 

سألت اهللا أن يرزقين مثل حال اإلمام أمحد، فقد رزقين صـالته، : يقول
ب  ومنـــع مـــن احلـــديث حيـــث ُحـــ –مث ابتلـــي بعـــد ذلـــك وأوذي : قـــال

P
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من قرأ سـريته يف السـري وغريهـا وجـد فيهـا رـيًئا عجيبًـا مـن عبادتـه 
 . -رمحه اهللا  –وإنكاره للمنكر وما ابتلي به 

* * * 
                              

 . بتصرف ٧٢جما  الدعوة البن أ  الدنيا ص) ١(
 . بتصرف) ٢١/٤٥٨(سري أعالم النبالء ) ٢(



 

 ١١٥ من عجائب الدعاء
 

 ذهب الظمأ وهو صائم

حاًجــا فتقــدم أصــحابه يف يــوم صــائف، ) صــائًما(خــرج أبــو قالبــة 
هب عطشـي اللهم إنـك قـادٌر علـى أن تـذ: فأصابه عطٌش رديد فقال

مــن غــري فطــر، فأظلتــه ســحابة فــأمطرت عليــه حــىت بلــت ثوبــه، وذهــب 
فمألهــا فــانتهى إليــه أصــحابه فشــربوا، . العطــش، فنــزل فحــوض حياًضــا

Pوما أصاب أصحابه من ذلك املطر ريء 

)
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* * * 
 خرجت الحصاة من أذنه بدعائه

حــدثنا احلســن بــن عرفــة حــدثنا  –رمحــه اهللا  –قــال ابــن أ  الــدنيا 
دخلت يف أذن رجل : و بن جرير عن عمر بن ثابت اخلزرجي قالعمر 

من أهل البصرة حصاة فعاجلها األطباء فلم يقدروا عليها حـىت وصـلت 
إىل صــــخامة فأســــهرت ليلــــه ونغصــــت عــــيش �ــــاره، فــــأتى رجــــالً مــــن 

وحيك إن كان رـيء ينفعـك : أصحاب احلسن، فشكا ذلك إليه فقال
ومـا : بـا يف البحـر ويف املفـازة قـالفدعوة العالء بن احلضرمي اليت دعا 

فــدعا بــا، : قــال »يــا علــي يــا عظــيم، يــا علــيم يــا حلــيم«: هــي؟ قــال
فـواهللا مــا برحنـا حــىت خرجـت مــن أذنـه وهلــا طنـني حــىت صـكت احلــائط 

                              
   ٢/٣٥٤جامع العلوم واحلكم البن رجب حتقيق األرناؤو  وإبراهيم باج  ) ١(

 . الرابعة مؤسسة الرسالة



 
 ١١٦ الجزء األول

 
Pوبرأ 
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Pوقد رويت هذه القصة من أوجه أخرى 

)
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* * * 
 دعا بعشرة من األوالد

ملا عرفت ررف النكـاح وفضـل  فإين –رمحه اهللا : قال ابن اجلوزي
أن يـــرزقين عشـــرة  –عـــز وجـــل  –األوالد ختمـــت ختمـــة، وســـألت اهللا 

أوالد فــــرزقين إيــــاهم، فكــــانوا مخســــة ذكــــور، ومخــــ  إنــــاث فمــــات مــــن 
اإلنـاث اثنتـان، ومـن الــذكور أربعـة ومل يبـق يل مــن الـذكور سـوى ولــدي 

 وأن أن جيعــل فيــه اخللــف الصــاحل –تعــاىل  –أ  القاســم، فســألت اهللا 
Pيبلغين فيه املىن واملناجح 
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* * * 
 والد يدعو على ولده

: -وفقــــه اهللا  –قـــال فضــــيلة الشـــي  ســــعد بـــن مســــفر القحطـــاين 
كــان عنـــدي ولـــٌد : خيــربين رجـــل مــن النـــاس بقصــة حصـــلت لــه، قـــال«

                              
 .٤١جما  الدعوة للحافظ ابن أ  الدنيا ص) ١(
 .١/٨٩إن رئت املزيد فانظر الفرج بعد الشدة للقاضي التوخي ) ٢(
أعتىن به بسام ] واقرأه بكامله فهو نفي ) [لفتة الكبد يف نصيحة الولد(انظر كتاب ) ٣(

 .٤٣اجلا  من إخراج دار ابن حزم ص



 

 ١١٧ من عجائب الدعاء
 

يـا أبـت، : باٌر، ويف أحد األيـام أتـى إيل ابـين وحنـن نريـد أن ننـام، فقـال
رة، وأريـــد أن أخـــرج قلـــيالً وأعـــود للبيـــت بعـــد أنـــا قـــد تعبـــت مـــن املـــذاك
يـا ولـدي، ال ختـرج اهللا يهـديك النـاس نيـاٌم : نصف ساعة، فقـال األب

ســوف أخــرج بثــوب النــوم : وأنــت قــد لبســت ثــوب النــوم، فقــال االبــن
ال، فلــم يراجعــه االبــن؛ ألنــه بــار طيــٌب، مث ذهــب : وأعــود فقــال األب

أ  أن أخرج قلـيًال، فـأىب،  طلبت من: ورأته أمه فقالت ماذا بك؟ قال
دعه يـذهب ... ولدنا طيب وفيه خري : فذهبت األم إىل األب وقالت

دعيــــه خيــــرج اهللا ال يــــرده، : ويرجــــع، ومــــع الضــــغو  وافــــق األب وقــــال
قلت ذلك وأنا لسـت بصـادق، وكأ�ـا خرجـت مـن فمـي وبـاب : يقول

ذهــب الولــد ومضــت ســاعة وســاعة ونصــف، : الســماء مفتــوح، يقــول
ن ومل يـــأت الولـــد، أذن للفجـــر ومل يـــأت، فصـــار يف قلـــيب مثـــل وســـاعتا

مث صـليت ورجعـت إىل : طعنة الرمح، وعرفت أ�ا الدعوة، يقـول األب
البيـت ومل يـأت ابــين، فـذهبت للشـرطة فاتصــلوا بـاألجهزة، وقـالوا هنــاك 
حــوادث ووفيــات، اذهــب للمستشــفى، فــذهبت وفتحــوا الثالجــة، وإذا 

حــادث، وهــو بثــوب نومــه، فأخرجنــاه  ابــين آخــر واحــد قــد مــات بعــد
وصــــــلينا عليــــــه، ودفنــــــاه، وعرفــــــت عنــــــدها أنــــــين أنــــــا الســــــبب دعــــــوت 

 .P)P)218F١»!!فاستجيبت دعويت

* * * 
                              

 ).مع تصرف(جب اآلباء جتاه األبناء للشي  سعيد بن مسفر من رريط وا) ١(



 
 ١١٨ الجزء األول

 
 دعاء الخياط الهندي

إن فالنًـا اسـتلف منـه مـاالً وبعـد أن : قال يل خيـا  هنـدي مسـلم
أتــــى موعــــد الســــداد مل يــــأت، مث واعــــده مواعيــــد كثــــرية ولكنــــه مل يــــف 

 .وإذا بسيارته تصدم حبادث، فخسر خسارة كبرية. عليه بذلك، فدعا

* * * 
 ثلث ساعة سال العرق ووجف القلب 

  -تعالى  –فجاء الفرج من اهللا 

هذه القصـة ) ال حتزن(قال الشي  عائض القرين وفقه اهللا يف كتابه 
ســافرت مــن الريــاض إىل مدينــة الــدمام، فوصــلت مــا يقــارب : بتصــرف

رًا، ونزلـــت مـــن املطـــار وأنـــا أريـــد صـــديًقا يل، الســـاعة الثانيـــة عشـــرة ظهـــ
واسـتأجرت ... خيـرج إال متـأخرًا فـذهبت إىل فنـدقولكنه يف عملـه وال 

غرفة يف الدور الرابع، وأتيـت ألتوضـأ وأغلقـت علـي غرفـة الوضـوء فلمـا 
انتهيــــت مــــن الوضــــوء أتيــــت ألفــــتح البــــاب فــــإذا هــــو مغلــــق ال يفــــتح، 

انفــتح، أصــبحت يف ذلــك  وحاولــت أن أفتحــه بكــل وســيلة ولكــن مــا
 –املكــان فــال نافــذة وال هــاتف وال جــار وال رــيء فتــذكرت رب العــزة 

وقفـــت مكـــاين ثلـــث ســـاعة لكنهـــا كأ�ـــا ثالثـــة أيـــام ثلـــث  –ســـبحانه 
ساعة سال العرق، ورجـف القلـب، واهتـز اجلسـم، لقضـايا منهـا أنـه يف 

أن األمـر مفـاجئ، ومنهـا أنـه لـي  هنـاك : مكان غريـب عجيـب ومنهـا
ـــا وأتـــت العـــرب ات ـــا مث إن املكـــان لـــي  الئًق صـــال فيخـــرب صـــديًقا أو قريًب



 

 ١١٩ من عجائب الدعاء
 

 . والذكريات وماجت األحداث يف ثلث ساعة
ـــد يضـــيق العمـــر إال ســـاعة  ق

 
 وتضــــيق األرض إال موضــــًعا 

ويف األخــري فكــرت أن أهــز البــاب هــزًا، وبالفعــل بــدأت بــز البــاب  
ا رويــًدا  جبســم ناحــل ضــعيف، فاكتشــفت أن قطعــة احلديــد تفــتح رويــدً 

كعقرب الساعة، فـأهز البـاب وإذا تعبـت وقفـت مث أواصـل فـإذا تعبـت 
وكــأين خرجــت مــن قــربي وعــدت إىل . وقفــت، ويف النهايــة فــتح البــاب

واحلمــــد هللا الــــذي اســــتجاب . ومحــــدت اهللا علــــى مــــا حــــدث –غــــرفيت 
 . الدعاء

* * * 
 دعاء أهل البادية

) ال حتـــزن( يف كتابـــه –حفظـــه اهللا  –ذكـــر الشـــي  عـــائض القـــرين 
روي عــن رجــل مــن الفضــالء أنــه  : هــذه القصــة أســوقها بتصــرف يســري

انقطعــت : كــان بأهلــه يف الصــحراء يف الباديــة، وكــان رجــالً عابــًدا قــال
امليــاه الــاورة لنــا وذهبــت أللــتم  مــاء ألهلــي، فوجــدت أن الغــدير قــد 
جــف فعــدت إلــيهم، مث التمســنا املــاء مينــة ويســرة فلــم جنــد، ولــو قطــرة، 

 –سـبحانه  –دركنا الظمأ واحتاج أطفايل للماء، فتـذكرت رب العـزة وأ
القريب اليب، فقمـت، وتيممـت، واسـتقبلت القبلـة وصـليت ركعتـني، 

بإحلــاح وتــذكرت  –عــز وجــل  –مث رفعــت يــدي وبكيــت وســألت اهللا 
وواهللا ]. ٦٢: النمل[ َأمَّْن ُيِجيُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشفُ : قوله



 
 ١٢٠ الجزء األول

 
ا هـــو إال أن قمـــت مـــن مقـــامي ولـــي  يف الســـماء مـــن ســـحاب وال مـــ

غـيم، وإذ بســحابة قـد توســطت وكــأين ومنـزيل يف الصــحراء واحتكمــت 
علــى املكــان مث أنزلــت ماءهــا فــامتألت الغــدران مــن حولنــا وعــن مييننــا 

مث  –عـز وجـل  –وعن يسـارنا، فشـربنا واغتسـلنا وتوضـأنا، ومحـدنا اهللا 
املكــان فــإذا اجلـدب والقحــط فعلمــت أن اهللا ارحتلـت قلــيالً خلــف هـذا 

 .-عز وجل  –ساقها يل بدعائي فحمدت اهللا  –تعاىل  –

* * * 
 الضابط والمسجون

يف إحــدى الســجون بإحــدى الــدول طلــب ضــابط أحــد املســاجني 
 –تعــــاىل  –لغرفــــة مــــدير الســــجن، فأخــــذ الرجــــل املســــجون يــــدعو اهللا 

 .-تعاىل  –كر اهللا ويقرأ ورده حىت دخل على الغرفة وما زال يذ 

يا ري  فالن ال تـدعو علـي فأنـا لسـت : وعندما رآه الضابط قال
ـــــك للســـــجن وســـــأله بعـــــض األســـــئلة فأجـــــاب عنهـــــا . الســـــبب يف جميئ

وبعد فرتة خـرج . الضابط نفسه إجابة كانت يف مصلحة هذا املسجون
مـن الســجن بعــدما كــان يف حكــم املفقــودين بســبب ديــون مل يكــن هــو 

ان سبًبا يف دخول السـجن فقـد سـجن بسـبب جـرائم  أما من ك. سببها
Pكثرية 
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 . بتصرف كبري ٢٣كتاب من كنوز الدعاء حملي الدين عبد احلميد ص) ١(



 

 ١٢١ من عجائب الدعاء
 

* * * 
 دعا فتوقف المطر

كنــت : (-حفظــه اهللا  –قــال الشــي  ســعيد بــن مســفر القحطــاين 
يف زيــــارة دولــــة بــــنجالديش، قبــــل ســــنوات للمشــــاركة يف مــــؤمتر تفســــري 
القـــرآن، وملـــا جئنـــا للمكـــان كـــان احلضـــور مخســـمائة ألـــف نســـمة، وقـــد 

دان جامعــة هنــاك، وبينمــا حنــن وقــوف إذا الســماء ترعــد اجتمعــوا يف ميــ
: فقلــت) فـإذا جــاء املطـر كيـف جيلــ  هـؤالء النـاس(والسـحاب واملطـر 
فيـــه الشـــي  فـــالن جنعلـــه يـــدعو اهللا، فجـــاء الشـــي  : مـــا رأيكـــم؟ فقـــالوا

 –هذا الرجل ال يأكل إال حالالً، فرفع يديـه إىل السـماء فـدعا : فقالوا
قلـــيًال فـــإذا بـــاملطر ينتهـــي، وتســـتمر احملاضــــرة فجلســـنا  –تعـــاىل  –اهللا 

مخ  ساعات للمحاضرين اخلمسة، فلما انتهينا مـن احملاضـرة والعشـاء 
 .P)220F١(P)جاء املطر

* * * 
 دعاء العامل الكهربائي

فلــــه حــــوايل ســــبع بنــــات، ) إنــــاث(كــــان الرجــــل لــــه أوالد كلهــــم   
عــرف وكــان ي. يف بيتــه) عامــل كهربــائي(وارــتغل عنــده يوًمــا مــن األيــام 

عـــدد بناتـــه، فـــدعا لـــه بـــأن ييســـر اهللا لـــه مولـــوًدا ذكـــرًا مث ذهـــب العامـــل 
                              

 .للشي  الفاضل) أكل احلالل وأثره(باختصار وترتيب من رريط ) ١(



 
 ١٢٢ الجزء األول

 
ومل خيرب الكهربـائي مث أيًضـا سـافر . وبعد فرتة ولد للرجل ذكٌر، ففرح به

وإذا . إىل بلــده وعــاد بعــد فــرتة طويلــة وذهــب يشــتغل عنــد ذلــك الرجــل
بـــه يـــرى هـــذا الولـــد حيبـــو علـــى األرض، فرفـــع صـــوته بصـــاحب البيـــت 

 –مث إن الرجل أتاه بعدها أنثى بأمر اهللا . نعم: قال. هذا ولدك :وقال
* يـََهُب ِلَمْن َيَشاُء ِإنَاثًا َويـََهـُب ِلَمـْن َيَشـاُء الـذُُّكوَر : كما قال  –تعاىل 

 َأْو يـُـــَزوُِّجُهْم ذُْكَرانًـــا َوِإنَاثًـــا َوَيْجَعـــُل َمـــْن َيَشـــاُء َعِقيًمـــا ِإنَّـــُه َعِلـــيٌم قَـــِديرٌ 
 ].٥٠-٤٩: الشورى[

* * * 
 الظالم والمظلوم

أحـــد : -حفظـــه اهللا  –قـــال الشـــي  ســـعيد بـــن مســـفر القحطـــاين 
النــاس ظلــم بشــهادة زور علــى قطعــة أرض هــي لــه وملكــه، وأراد رجــل 
أن يأخذها؛ أل�ا أمام بيته، يريدها موقًفا للسيارات، فـذهب وحوطهـا 

يست ل: قال) إن هذه األرض أرضي: (فعلم صاحبها وجاء إليه، وقال
لــــك، فارــــتكى صــــاحب األرض إىل احملكمــــة وأتــــى بالظــــامل فقــــال لــــه 

وعنـدي بينـة، فـذهب وأتـى ببينـة  . هل األرض لك، قـال نعـم: القاضي
كاذبة، ذهب إىل أحد كبار السن وقال هلم يف رأن أن يشهدوا معـه، 
وعلمهـــم حـــدود األرض، وهـــو يف الليـــل، وأغـــراهم بـــأموال وأن يشـــهد 

وصـاحب  –الظامل والشـاهدان (ا إىل احملكمة معهم إذا أرادوا، فحضرو 
مث أدىل الشـــاهدان بالشـــهادة أن األرض احملـــدودة مـــن ) األرض املظلـــوم

الشــمال كــذا ومــن الشــرق وكــذا ومــن الغــرب كــذا مــن اجلنــوب كــذا هــي 



 

 ١٢٣ من عجائب الدعاء
 

أبًـــا عـــن جـــد ال ينازعـــه فيهـــا منـــازع، وال  –أي الظـــامل  –ملــك لفـــالن 
 .رهيد يشاركه فيها مشارك، واهللا على ما نقول

يبدوا أنه لي  عنده رهود بأن األرض لـه : فسأل القاضي املظلوم
ال ولكـن : هـل عنـدك جـرح بـؤالء الشـهود؟ فقـال املظلـوم: وقال لـه –

أ�ـم   –أي الظامل والشـهود  –أقول كلمة وهي واهللا إين أعلم أنه يعلم 
كـــذابني، وأن األرض يل، ولكـــن أرادوا أخــــذها غصـــًبا ولكـــين أحــــوهلم 

هل عندك اعرتاض علـى الصـك : العاملني، مث قال له القاضيعلى رب 
ال، لـــــي  عنــــدي أي اعـــــرتاض علــــى الصـــــك، مث نــــزل املظلـــــوم : فقــــال

؛ -عــز وجــل –وتوضــأ، ودخــل املســجد، وفــزع إىل الصــالة، ودعــا اهللا 
: وقـــال يف دعائـــه –ألن دعـــوة املظلـــوم لـــي  بينهـــا وبـــني اهللا حجـــاٌب 

وأخـذ األرض وهـي أرضـي، ورـهد  اللهم إنك تعلم أن فالنًا ظلمين،«
فإنـه سـوف يضـيق ...اثنان ظلًما وزورًا وأنه سوف يبين فيها وأنـا أنظـر 

صـدري بــذلك، اللهـم إين أســألك أن تنصـرين هــذا اليـوم، مث ذهــب إىل 
البيــت، ودخــل علــى زوجتــه مكســور الفــؤاد، مث نــام قلــيًال، وأمــا الظــامل 

وقــــد وعــــدهم  والشــــهود فــــإ�م خرجــــوا مــــن احملكمــــة ومعهــــم الصــــك،
بالغــداء وأعطــاهم مــاالً علــى رــهادتم لــه، وركبــوا الســيارة ويف إحــدى 

مــع فــرحتهم بأخــذ األرض ظلًمــا وعــدوانًا إذا ... املنعطفــات يف القريــة 
ومـــات . بالســـيارة تتقلـــب بســـبب ســـرعتها مـــع املنعطـــف أكثـــر مـــن مـــرة

الرجـــــل الظـــــامل، ومعـــــه الشـــــاهدان واهللا مـــــا أمســـــوا تلـــــك الليلـــــة إال يف 
ورهم، ويف الصــــباح أخــــذت زوجــــة الظــــامل الصــــك وذهبــــت بــــه إىل قبــــ

القاضـــــــــي وردتـــــــــه إليـــــــــه، وتـــــــــربأت مـــــــــن األرض وردهـــــــــا القاضـــــــــي إىل 



 
 ١٢٤ الجزء األول

 
 .P)P)221F١»صاحبها

* * * 
 دعاء أم على ابنها 

هـــ كنــت يف احلــرم املكــي الشــريف ووجــه ســؤال إىل ١٤٢٢يف عــام 
أنـــه أراد الـــزواج فحصـــل خـــالف بينـــه وبـــني والدتـــه : الشـــي  مـــا معنـــاه

فمنـذ الـزواج مل : قـال السـائل. عت اهللا عليه بأنه ال يسعد يف زواجهفد
أســـعد يف زوجـــي، مث إنـــين أرضـــيت والـــديت، فرضـــيت، ولكـــين مل أســـعد 

أن رضــا أمــك بعــد دعائهــا ال يــرد الــدعوة : فــرد الشــي  مــا معنــاه. أيًضــا
 . إخل... األوىل 

* * * 
 انتظروا الموت فجاء الفرج

عــــن رحلــــتهم يف ) ال حتــــزن(كتابــــه قــــال الشــــي  عــــائض القــــرين يف  
ملـا أصـبحنا يف اجلـو أخربنـا الطيـار أننـا سـوف نعـود إىل : الطائرة، فقـال

ــــا وأصــــلحوا  ــــا منــــه خللــــل يف الطــــائرة، فرجعن نفــــ  املطــــار الــــذي ارحتلن
العطل، مث ركبنا إىل املدينة األخرى فلما اقرتبنا منها أبت العجالت أن 

عة كاملـــة، وحيـــاول أكثـــر مـــن تنـــزل فأخـــذ يـــدور علـــى تلـــك املدينـــة ســـا
                              

 . بزيادات وترتيب –حفظه اهللا  –رريط صل وانتظر النتيجة للشي  سعيد بن مسفر ) ١(



 

 ١٢٥ من عجائب الدعاء
 
عشر مرات فال يسـتطيع، وأصـابنا اهللـع، وأصـاب الكثـري اال�يـار وكثـر 
بكاء النساء ورأيت الدموع تسيل علـى اخلـدود، وأصـبحنا بـني السـماء 

وأخـــذنا  –عـــز وجــل  –واألرض ننتظــر املــوت، وارحتـــل القلــب إىل اهللا 
ال رـــريك لـــه، لـــه  ال إلـــه إال اهللا وحـــده«ونكـــرر  –تعـــاىل  –نـــذكر اهللا 

يف هتـاف صـادق، وقـام  »امللك، وله احلمد وهـو علـى كـل رـيء قـدير
ــــوا إىل اهللا  ــــاس أن يلجئ وأن  –تعــــاىل  –رــــي  كبــــري مســــن يهتــــف بالن

ودعونـــا الـــذي جييـــب املضـــطر إذا . يـــدعوه وأن يســـتغفروه وأن ينيبـــوا لـــه
 دعاه، أحلحنا يف الدعاء ومـا هـو إال وقـت، ونعـود للمـرة احلاديـة عشـرة
ــــا مــــن القبــــور،  ــــا كأنــــا خرجن ــــة عشــــرة فنهــــبط بســــالم، فلمــــا نزلن والثاني
 –وعــــادت الــــنف  إىل مــــا كانــــت وظهــــرت البســــمات فيــــا لطــــف اهللا 

 .-سبحانه وتعاىل 
 كــــــم نطلــــــب اهللا فــــــي ضــــــر يحــــــل بنــــــا

 
 

 فـــــــــــــــــإن تولـــــــــــــــــت باليانـــــــــــــــــا نســـــــــــــــــيناه 
 نـــــدعوه فـــــي البحـــــر أن ينجـــــي ســـــفينتنا 

 
 

 فـــــــــإن رجعنـــــــــا إلـــــــــى الشـــــــــاطئ نســـــــــيناه 
 كــــــب الجــــــو فــــــي أمــــــن وفــــــي دعــــــةونر  

 
 

 ومــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــقطنا ألن الحــــــــــــــــــافظ اهللا 
 * * * 

 لقد استجيبت دعوتك 

أن جيعــل وفاتــا يف  –تبــارك وتعــاىل  –قريبــة يل كانــت تــدعو ربــا 



 
 ١٢٦ الجزء األول

 
أحــد البلــدين املبــاركني مكــة املكرمــة أو املدينــة النبويــة، ومضــت األعــوام 

ومتكـــث  ســـول واأليـــام، وإذا بـــا تـــذهب لزيـــارة أقاربـــا يف مدينـــة الر 
هنــــاك مــــا رــــاء اهللا، مث توفيــــت هنــــاك ودفنــــت يف مقــــربة البقيــــع جبــــوار 

 .مسجد نبينا حممد 

* * * 
 اتجه إلى اهللا فيسر أمره

ذكــــر أن بعــــض النـــــاس ذهــــب لــــبعض األعمـــــال، فأغلقــــت دونـــــه 
عليـــك بالثلـــث . األبـــواب، وســـدت الســـبل، وبـــارت احليـــل، مث قيـــل لـــه

د تركــت الــذهاب إىل النــاس وأخــذت فــواهللا، لقــ: األخــري مــن الليــل قــال
فمــا هــو إال بعــد  –عــز وجــل  –أدوام علــى الثلــث األخــري وأدعــو ر  

 .-تعاىل  –أيام حىت تقدم لذلك العمل يف ظروف صعبة فيسره اهللا 

* * * 
 قصة العشرين ألًفا

هـ أخذ راب سيارة قريبة فاصطدم بسيارة نفيسة، ١٤٢٢يف عام 
كامـــل الـــثمن وتواعـــد بعـــد أيـــام مـــع ومل يســـمح هلـــم بـــل طـــالبهم بـــدفع  

صــــاحب الســــيارة وكــــان صــــاحب الســــيارة فيــــه ديــــن فاجتمعــــا وطلــــب 
كثــــريًا ليلــــة   –تعــــاىل  –صــــاحب الســــيارة الســــماح وكــــان قــــد دعــــا اهللا 

وبعــد ســؤال لــه مبــالغ التكــاليف . ذهابــه، ألنــه ال ميلــك كثــريًا مــن الــدنيا



 

 ١٢٧ من عجائب الدعاء
 

ات تبــني مقــدار وأتــى معــه باســتبان. إ�ــا حبــوايل عشــرين ألــف لایر: قــال
وبعـــد . مث بعـــد حمـــاوالت مســـح عـــن املبلـــغ كـــامالً وتنـــازل عنـــه. التكلفـــة

إنـــه تنـــازل عـــن املبلـــغ : ســـؤايل لصـــاحب الســـيارة مـــاذا حصـــل؟ قـــال يل
 .يف الليل بأن ييسر األمر واحلمد هللا –تعاىل  –وكنت دعوت اهللا 

* * * 
 صنعت معروفًا يا أمير الرياض

مــــــن عجائــــــب : بعنــــــوان] ١٣٧٦[نشــــــرت جملــــــة التمــــــع العــــــدد 
 : الدعاء، وسأذكرها باختصار يسري

يف مدينة  كويتينييف طريق العودة من احلج تعطلت سيارة رابني  (
ــــاض، واكتشــــفا أن املاكينــــة قــــد صــــار بــــا عطــــل جســــيم، وحيتــــاج  الري
تصــليحها ملبلــغ كبــري، فجلســا علــى الرصــيف وقــت الظهــرية يفكــران يف 

ملال إال اليسري وبينما مهـا يتناوبـان اهلـم مصيبتهما، ومها ال ميلكان من ا
يف حلظـــات صـــمت إذ توجـــه أحـــدمها بالـــدعاء، متـــتم خالهلـــا بكلمـــات 

يــــا مــــن دعونــــاك بالســــراء، حنــــن نــــدعوك «زهيــــدة املبــــىن عظيمــــة املعــــىن 
اللهــم أغننــا حباللــك ... بالضــراء اللهــم أكفنــاه مبــا رــئت كيــف رــئت 

ـــ ـــه إال أن ت ســـبحانك إين  عـــن حرامـــك، وبفضـــلك عمـــن ســـواك، ال إل
 .»كنت من الظاملني

ومـــا هـــي إال حلظـــات حـــىت توقفـــت عنـــدمها ســـيارة فخمـــة، ترجـــل 
صـــاحبها، وبادرمهـــا بالســـالم مث ســـأل عـــن حاهلمـــا، وســـبب جلوســـهما 



 
 ١٢٨ الجزء األول

 
علــــى قارعــــة الطريــــق يف مثــــل هــــذا الوقــــت مــــن الظهــــرية، فعرضــــا عليــــه 

ريق إن أمـري مدينـة الريـاض الحـظ أثنـاء مـروره بـالط: املشكلة فقال هلما
السيارة وجلوسكما قربا، وقد أوصاين أن أسعى يف حاجتكما، فهلما 

 .معي

فانطلقنــا إىل قصــر بــيج، ووجــدنا املائــدة، وبعــد الغــداء : يقــول أحــدمها
ســـألنا الرجـــل عـــن حاجتنـــا، فـــذكرنا لـــه مشـــكلة الســـيارة، فاعتـــذر صـــاحبنا 
لـــى بلطـــف؛ ألن اليـــوم يـــوم اجلمعـــة واحملـــالت مغلقـــة، وبعـــد إحلـــاح وافـــق ع

احملاولة، وفعالً وجدنا يف املنطقـة الصـناعية وسـط دهشـة املرافـق هلـذا التيسـري 
وأصـــلحنا الســـيارة علـــى حســـاب األمـــري، مث  –ســـبحانه وتعـــاىل  –مـــن اهللا 

ركرناه علـى هـذا الكـرم، مث واصـلنا طريـق العـودة ولسـان حالنـا يلهـج بـذكر 
اْدُعـــونِي ا قولـــه تعــاىل والثنـــاء عليـــه أوالً وآخـــرًا ورددنـــا ســـويً  –تعــاىل  –اهللا 

 . رر  بشر ] ٦: غافر[ َأْسَتِجْب َلُكمْ 

* * * 
 الرجل الصالح

Pأعــرض هــذا القصــة بتصــرف 

)
222F

١(
P : كانــت هنــاك مدرســة يف إحــدى

فــــال  –تعــــاىل  –القــــرى وفيهــــا مدرســــون مــــنهم رجــــل معــــرض عــــن اهللا 
: وعني فيها مدرس فيه خري وصـالح قـال. يصلي وال يأيت بأمور الدين

                              
يف مقابلة معه يف إذاعة القرآن  –حفظه اهللا  –ذكرها الشي  سعيد بن مسفر  )١(

 . باململكة



 

 ١٢٩ من عجائب الدعاء
 

ت إىل تلك املدرسة ويف االسرتاحة بني الدروس رأيت املدرسـني ملا ذهب
إنه : جمتمعني وحدهم وهناك مدرس آخر يف غرفة وحده فسألتهم قالوا

فذهبت وجلسـت معـه : ال يصلي فنحن ال نريده، وال جنل  معه، قال
فأبعـد عـين فلمـا كانـت االســرتاحة الثانيـة فعلـت مثلهـا، فـأن    قلــيالً 

أتيت إىل هذه القرية ولي  معي أحد من أهلي وأريـد  إنين: مث قلت له
أنـا لـي  يف : فسـاءه ذلـك وقـال. أن أسكن معك؛ ألنك وحدك أيًضا

خري، فقلت أسكن معك بضعة أيام وإذا وجدت حمالً خرجت عنـك، 
فوافــــق علــــى ذلــــك، فكنــــت أخدمــــه فأغســــل مالبســــه وأصــــنع الطعــــام 

ن تقصــــريه يف وأنظــــف البيــــت، وأنــــا علــــى ذلــــك ال أذكــــر لــــه رــــيًئا مــــ
أريـــد أن أذهــب واســتأجر بيتًــا فنهــاين، نظـــرًا : الصــالة، فقلــت لــه يوًمــا

خلدميت له، ويف يوم من األيـام كنـا جالسـني نشـرب الشـاي بعـد الغـداء 
إذ أذن املـــؤذن لصـــالة العصـــر فوضـــعت مـــا يف يـــدي وقمـــت فلمـــا رآين 

أال تتعـــب مـــن الـــذهاب إىل املســـجد كـــل يـــوم مخـــ  مـــرات، : قـــال يل
ال بـــل أجـــد الراحـــة والطمأنينـــة فهـــل لـــك أن جتـــرب ذلـــك، : قلـــت لـــه
نعــم، فــذهبنا إىل املســجد دون أن يتوضــأ فلمــا دخلنــا املســجد : فقــال

: صلينا ركعيت املسجد، فقمت خلفه، ورفعـت يـدي إىل السـماء وقلـت
يــا رب قــد فعلــت معــه كــل رــيء حــىت أدخلتــه عليــك فأعــده يــا رب، 

راحــة مل أجــد : قلبــك قــالفلمــا قضــينا الصــالة قلــت لــه كيــف وجــدت 
فقلت لـه إذن هنـاك صـالة املغـرب، وأرجـوا أن تغتسـل وتتوضـأ، : مثلها

فــالتزم بــأوامر الــدين مجيًعــا  –تعــاىل  –فوافــق علــى ذلــك، مث هــداه اهللا 
معـــاملتكم ليســـت حســـنة انظـــروا  : فقلـــت للمدرســـني. وصـــرنا أصـــدقاء



 
 ١٣٠ الجزء األول

 
مـل خـارج مث انتـدب للع. باألخالق والرفق –تعاىل  –كيف هداه اهللا 

ـــــه الكثـــــري ـــــاك وأســـــلم علـــــى يدي واحلمـــــد هللا رب . اململكـــــة فـــــذهب هن
 . العاملني

* * * 
 تأخر اختباره بالمادة

كان عندنا يف يوم من األيام اختبار : حدثين أحد األصدقاء قائالً 
مل أراجــع املــادة جيــًدا، فــدعوت اهللا أن ال  حينئــذألحــد املــواد، وكنــت 

ى موعــد االختبــار مل حيضــر املــدرس، حيضــر املــدرس هــذا اليــوم، وملــا أتــ
وأتـى الغــد فواعــدنا لالختبــار يوًمــا آخــر، فــدعوت اهللا أن ال حيضــر فلــم 

 .حيضر ذلك اليوم، مث واعدنا واختربنا بعدها

* * * 
 ته الضعفاءيدعو لذري

روى يل أحـــد كبـــار الســـن هـــذه القصـــة، ومعناهـــا أنـــه كـــان رجـــالً 
د رــيًئا يطعمــه أوالده، صــاحب عائلــة، فضــاقت بــه الــدنيا؛ ألنــه مل جيــ

وكـــان عنـــده مزرعــــة صـــغرية ولكنهــــا ســـنة قحــــط وجـــدب، فــــذهب إىل 
وملــا خــرج مــن  –رجــل؛ ليســتدين منــه، فــأىب عليــه فبكــى الرجــل الفقــري 

وهــو يف الطريــق رفــع يديــه إىل الســماء،  –ســبحانه  –عنــده تــذكر ربــه 
 فـــواهللا، مـــا هـــو إال: أن ينـــزل عليـــه الغيـــث قـــال –تعـــاىل  –وســـأل اهللا 



 

 ١٣١ من عجائب الدعاء
 
قليــــل حــــىت نشــــأت ســــحابة يف الســــماء فانتشــــرت رويــــًدا رويــــًدا، حــــىت 
مـــألت مـــا فـــوق مـــزرعيت مث ظهـــر الـــربق يتلـــوه الرعـــد، وبعـــدها ا�مـــرت 
 –السماء مباء كثـري حـىت رويـت مـزرعيت، ففرحـت جـذًال مـن نعمـة اهللا 

علي مث أقلعت السـماء فـذهبت ألنظـر مـا هـو حـد املطـر وإذا  –تعاىل 
 . خلإ.. .مل يتجاوز مزرعيت 

* * * 
 إقالع عن التدخين

ذكر لـه أن رجـالً يشـرب الـدخان، : قال أحد أقربائي قصة مؤداها
يف أحــد األيــام أدخــل يــده ليخــرج علبــة الــدخان كعادتــه فلــم جيــد فيهــا 

اللهــم اجعلهــا آخــر مــرة : ســوى واحــدة، فرفــع رأســه إىل الســماء وقــال
 .أررب الدخان

 . يف قلبه كرًها للتدخنيفواهللا، ما ررب بعدها وجعل اهللا: قال

* * * 
 دعا عليه فانكسرت يده

ومسعــت طرفًــا (ي أعــز أصــحا  عــن قصــة حصــلت لوالــده ـذكــر لــ
إنه أخطأ رجـل علـى والـده يف حـادث فـأثر : قال) منها من والده أيًضا

ومـن . والرجل املخطئ بدأ يلقي باللوم على والد صديقي. بوالده قليالً 
. وأنــه املفــرتض أن حيتمــل املســؤولية كاملــة مث أراد أن جيعــل اخلطــأ عليــه



 
 ١٣٢ الجزء األول

 
فدعا عليه فأصـيب يف جسـمه بعـد فـرتة بكسـور، وحصـل لـه بعـض مـا 

 . يكره

* * * 
 الشكر هللا

ملـــا كانـــت الســـاعة تقـــرتب مـــن الواحـــدة لـــيالً يف أحـــد : قـــال رجـــل
األيـــام أحسســـت بـــأمل رـــديد يف بطـــين، فلـــم أســـتطع أن أفعـــل رـــيًئا، 

دت إىل الغرفـــة وأنـــا يف أمـــر رـــديد ال وخرجـــت إىل فنـــاء البيـــت، مث عـــ
؟ -تعـاىل  –يعلمه إال ر  تعاىل، مث قلـت يف نفسـي ملـاذا ال أدعـو اهللا 

تعــاىل  –ويف الســجود األخـري دعــوت اهللا . فتوضـأت مث صــليت ركعتـني
أن يشفيين يقول وأنا أدعو ر  أحسست كأن ريًئا ذهـب عـين، مث  –

ر  علــى تفضــله؛  رــفيت قبــل أن أرفــع رأســي مــن الســجود، فشــكرت
 . فهو أهل الفضل واإلحسان

* * * 
 خرج المدرس

كنت وما زلت ال أحـب مـادة النحـو، : حدثين أحد الزمالء قائالً 
وقــد كــان يف يــوم مــن أيــام الدراســة يأتينــا مــدرس فاضــل، وكــان يســأل 
الطــالب بالرتتيــب وتــرتييب لــي  يف األول، فبــدأ يســأل الطــالب واحــًدا 

ر  بــأن جيعلــه ال يســألين، وال يــأتيين الرتتيــب، واحــًدا فمــا زلــت أدعــو 
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فلمــا كــان قبــل منــاداة امســي بــاثنني مــن الطــالب، وإذا باملــدرس خيــرج، 

 . واحلمد هللا على كل حال

* * * 
 األم الحنون 

هــ أرادت امـرأة أن تسـجل ابنتيهـا يف مدرسـة ١٤٢٢يف بداية عـام 
وبعــد . خــرىفقبلــت إحــدى البنتــني ورفضــت األ. حتفــيظ القــرآن الكــرمي

فوقعـــــت األم يف حـــــرية؛ ألنـــــه ال بـــــد مـــــن . حمـــــاوالت كثـــــرية مل تـــــنجح
بـأن ييسـر  –تعـاىل  –دخوهلما مجيًعا، ويف الليل دعت األم الـرؤوم اهللا 

هلــا قبــول ابنتهــا، ويف الصــباح اتصــلت بــا مــديرة املدرســة ختربهــا بقبــول 
 .ابنتها برمحة من اهللا توفيق

* * * 
 نعمة من اهللا 

 –السـعال  –يف يوم من األيام أصابه نوع من الكحة أحد الناس 
وتعبـــت معـــه تعًبـــا رـــديًدا، حـــىت إين مل أســـتطع أن أتكلـــم كثـــريًا، : قـــال

يــا مــن ال «فتوضــأت وصــليت ركعتــني، وكــان مــن دعــائي يف الســجود، 
ميسه الضر ارحم من مسه الضر، يا من ال ميسه الضر ارف مـن مسـه 

إذا هـــي حبمـــد اهللا تـــذهب عـــين فلمـــا ذهبـــت إىل مكـــان النــوم و  »الضــر
 . واحلمد هللا رب العاملني
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* * * 

 مسائل الدكتوراه

إنـــه كـــان يف إعـــداده لرســـالة الـــدكتوراه كـــان يشـــتد : رجـــل: قـــال يل
فمـا هـو إال : عليه األمر يف بعض األوقات، وختتلف عليـه املسـائل قـال

أن أتوضـــــأ وأدعـــــو ر ، فيفـــــرج اهللا عـــــين، ويفـــــتح ذهـــــين وعقلـــــي هلـــــذه 
 . ئلاملسا

* * * 
 امرأة تدعو على زوجها

أعـــدي يل ثيـــاب الســـفر، فلمـــا أعـــدتا ســـافر : قـــال الـــزوج المرأتـــه
فقامـــت . الرجـــل، وعلمـــت املـــرأة أنـــه قـــد تـــزوج مـــن أخـــرى، وســـافر بـــا

اللهــم اجعلــه يــأيت حممــوالً فلمــا كــان يف طريقــه إىل املنطقــة : تــدعو عليــه
سيارة حتملـه هـو اليت يسكن فيها حدث له حادث بسيارته، فاستأجر 

 . وسيارته

* * * 
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 يدعو اهللا برد بصره ليرى الكعبة

كنت وبعض أقار  يف املسـجد احلـرام، يف رـهر رمضـان، وجبانبنـا 
ــــدول تظهــــر عليــــه عالمــــات اخلــــري، وبينمــــا حنــــن  رــــخص مــــن أحــــد ال

إن هنــــاك رخًصــــا اآلن يف املســــجد، وكــــان دائًمــــا : نتحــــدث قــــال لنــــا
ن أعمــى فكــان يــدعو اهللا دائًمــا بــأن يــرد يتعبــد فيــه، وهــو كبــٌري يف الســ

فــرد اهللا عليــه  –البيــت احلــرام  –لــريى الكعبــة : عليــه بصــره؛ لعلــه قــال
 . إن أدرمت الذهاب إليه معي فأتوا: بصره، وقال حمدثنا

* * * 
 دعاء في الطواف

مسعـــت عـــن امـــرأة مـــن بعـــض أقربـــائي أ�ـــا بعـــد مـــا توفيـــت ابنتهـــا 
د فــــرتة ذهبــــت إىل مكــــة وهــــي تطــــوف الصــــغرية يف أرــــهرها األوىل فبعــــ

يـــا رب أســـألك أن ال حيــــول احلـــول حـــىت أمحــــل : حـــول الكعبـــة قالــــت
 . أنثىمبولود، فما حال احلول إال وهي حامل مث وضعتها 

* * * 
 دعت أال يتزوج زوجها

كـان يف قريتنـا قـدميًا رجـل لـه : قال –حفظه اهللا  –حدثين جدي 
يــة ســنني عديــدة، مث أراد أن امــرأة صــاحلة، أمضــت معــه يف احليــاة الزوج

يتزوج من امرأة بالقرية الاورة، وملا أتى يوم العقـد أخـذ املهـر معـه وهـو 



 
 ١٣٦ الجزء األول

 
عــازم علــى الــزواج بــا، فلمــا وىل إىل تلــك القريــة يف ذلــك اليــوم كانــت 

وكانـت األبنيـة (الزوجة األوىل قد علمت بذلك فصعدت فوق السطح 
عنها، فلمـا دخـل القريـة أدار وقالت اللهم اجعله ممنوًعا ) قصرية آنذاك

 .محاره ورجع إىل قريته ومل يتزوج با

* * * 
 دعاء مضطر

قاربـــت إقـــاميت يف بريطانيـــا علـــى االنتهـــاء، وأورـــكت : قـــال رجـــلٌ 
مــدة التأرــرية علــى النفــاد خــالل أســابيع عــدة، وكــان ال بــد مــن جتديــد 

 . كاملةاإلقامة يف وزارة الداخلية والعملية سهلة إذا توفرت املستندات  

بدأت يف إعداد املستندات وما يلزم لكنـين انشـغلت، وأنـا أسـوف 
حــــىت جــــاءتين رســــالة مــــن قســــم األجانــــب يف مركــــز الشــــرطة بضــــرورة 
اإلسراع يف مراجعة املكتب وإال تصبح إقاميت غري ررعية، وأخـذت مـا 
يلزم مـن أوراقـي وأوراق عـائليت وضـعتها يف كـي  بالسـتيك صـغري حـىت 

اللصـــــوص، وقبضـــــت أصـــــابعي عليهـــــا حبـــــذر، فهـــــذا ال جيـــــذب انتبـــــاه 
الكي  حيتوي على أغلى ما ميلكه الفلسطيين يف بـالد الغربـة، فـذهبت 
لــــبعض األرــــغال؛ ألن الوقــــت مبكــــر، وذهبــــت إىل مكتــــيب يف مجعيــــة 
الطلبــة املســلمني ونزلــت كالعــادة مــن الســيارة، وذكــرت البســملة لكــين 

البـاب الـداخلي  تسمرت عن املدخل فهناك ريء غري عادي؛ وجدت
خملوًعــا، وملقــى علــى األرض، فأدركــت أن املبــىن قــد اقــتحم مــن الليــل 
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مـن قبــل اللصــوص، فأخــذوا معظـم احملتويــات، فجلســت علــى الكرســي 
متهالًكــــا، وبعــــد قليــــل حبثــــت لعلــــي أجــــد اهلــــاتف فقــــد يكــــون ســــرق، 
فوجدتــه واتصــلت بالشــركة الــيت جــاءت للتحقيــق الــروتيين مث بقيــت مــع 

 . ي جاؤوا لنتعاون على إصالح ما خربإخواين الذ

وبعــــدها رجعــــت إىل البيــــت منهًكــــا لدرجــــة أنــــين نســــيت موضــــوع 
اإلقامـــــة واجلـــــوازات متاًمـــــا، مث تذكرتـــــه يف اليـــــوم الثـــــاين، وعزمـــــت علـــــى 
الـــذهاب لتجديـــدها، فبحثـــت عـــن الكـــي  الـــذي فيـــه وثـــائقي ووثـــائق 

يــــــت، حبثــــــت عنــــــه يف الســــــيارة والب) ألنــــــين الجــــــئ فلســــــطيين(أوالدي 
ممكـــن أنـــين نســـيته يف مكتـــيب يف : وســـألت األهـــل فلـــم أجـــده، فقلـــت

 .اجلمعية وكانت املفاجأة أنين مل أجده أيًضا

فبـدأت األوهـام وأنـه قـد يكـون سـرق مـين، هنـا أو هنـا، مث فتشـت 
مجيـــع الغـــرف مل أجـــده نزلـــت إىل الســـيارة ففتشـــتها علـــى طريقـــة حـــرس 

الفلســـــطيين علـــــى  احلـــــدود الصـــــهاينة حيـــــث كـــــانوا يفتشـــــون ســـــيارات
وأكــرر  –تعــاىل  –احلــواجز، ولكــن مل أجــد الوثــائق، وبــدأت أدعــو اهللا 

الـــدعاء، ومل يبـــق أمـــامي ســـوى االتصـــال علـــى الشـــرطة إلبالغهـــم عـــن 
فقدان الوثائق، وليكن مـا يكـون، طلبـت مـنهم مهلـة فـأمهلوين أسـبوًعا 

ألمـر مث أسبوًعا آخر مث وصلت الرسالة الـيت كنـت أتوقعهـا، وفيهـا ا... 
احلازم باحلضور يف يوم كذا يف ساعة كـذا، فأدركـت بـأن رحلـة املتاعـب 
قادمـــة ال حمالـــة، إال أن يتغمـــدين اهللا برمحتـــه، وجـــاء اليـــوم املوعـــود كـــان 
موعــد ذهــا  للشــرطة متــأخرًا فقــد ذهبــت للمكتــب يف اجلمعيــة إل�ــاء 

ل فلعـ –تعـاىل  –املعامالت مث ملح يف خـاطري مل ال أصـلي وأدعـو اهللا 



 
 ١٣٨ الجزء األول

 
 –تعــاىل  –فيهــا الفــرج وكــان الوقــت ضــحى وملــا ســجدت دعــوت اهللا 
 .من صميم قليب أن يفرج كربيت، وأن يرردين إىل ضاليت

مث رفعـت رأسـي وجلسـت  –سبحانه  –فقد انقطع العون إال منه 
للتشهد وكانـت جـوارحي وقلـيب مطمئنـة وأتتـين راحـة فقـدتا منـذ زمـن، 

ري وجــدت مــا مل يكــن يف وملــا ســلمت عــن مييــين مث ســلمت عــن يســا
احلســبان لقــد رأيــت الكــي  وأنــا بــني مصــدق ومكــذب ولقــد تســمرت 

ألقيـت بـه جانبًـا وذهبـت ... إنـه هـو ... على النظر إليه أسرعت إليـه 
ولســـــاين يلهـــــج  –تعـــــاىل  –إىل ســـــجادة الصـــــالة، ألســـــجد رـــــكرًا هللا 

وحبمـــده وســـقطت دمعتـــان حارتـــان علـــى  –تعـــاىل  –بالثنـــاء علـــى اهللا 
ادة و�ضـــت وأنـــا أتســـاءل مل مل أفعـــل هـــذا منـــذ زمـــن وبعـــد أن الســـج

هـــدأت األمـــور تـــذكرت أين ألقيـــت بـــه جانبًـــا عنـــدما دخلـــت مكتـــيب، 
ورأيت اللصوص قد سرقوا منه، وأثناء ترتيب املكان صار فوق الكي  

Pبعض املتاع فأخفاه وهللا احلمد 
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* * * 
 واهللا، مالك غير اهللا من أحد

 ): ستشفاء بالدعاءاال(قال صاحب كتاب 

يف إحــــدى الســــنوات جــــاءتين ملمــــٌة يف بصــــري وهــــو مــــرض نــــادر 
                              

: بذا العنوان بقلم ١٤٢٢صفر  ١٩تاري  ) ١٤٥٠(جملة التمع العدد : انظر) ١(
 . جمدي عقيل أبو مشاله ذكرتا بتصرف وزيادة ونقصان
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مث  –تعـاىل  –وخطري جًدا، وأعراضه ختفي على األطباء، فـدعوت اهللا 
ذهبت إىل إحدى املستشفيات، فكشـف علـي الطبيـب، وواعـدين بعـد 
أســبوع، وظننــت أنــه يريــد الــتخلص مــين، فــذهبت إىل مستشــفى آخــر 

هودة إال أ�م مل يعرفوا املـرض، ليتمكنـوا مـن العـالج، ومع براعتهم املش
ومرت األيام وكادت تقتلين اآلالم، وال أملك إال أن أرجع إىل الطبيـب 
األول، فرجعت إليه وما أن اقرتبت من الباب حىت وجـدت مـن ينـادي 
علـــــي مث المـــــين علـــــى التـــــأخري، وكتـــــب يل عالًجـــــا خفـــــف األمل، ومـــــر 

حصه يف بعـض األيـام طبيـب آخـر رئـي  رهران من العالج واملرض يف
: فســمعته يوًمــا يقــول للطــالب) آنــذاك(القســم واألســتاذ بكليــة الطــب 

إن هـذه العــني قـد فقــدت اإلبصـار متاًمــا، وحنـن نريــد أن حنصـر املــرض؛ 
وبعـــد أن خـــرج بكيـــت بكـــاًء رـــديًدا، . لـــئال يـــؤثر علـــى العـــني األخـــرى

أتى هذا الطبيب وما كاد ويف اليوم التايل  –تعاىل  –وتوجهت إىل اهللا 
مـــاذا . معجــزة واهللا معجــزة: يقــع الهــر علــى عيــين املريضـــة حــىت صــرخ

 فعلت؟ 

مل أفعــل رــيًئا إال أين تــأثرت بكالمــك وبكيــت وجلــأت إىل : قلــت
ـــــب  –تعـــــاىل  –اهللا  لعلهـــــا دعـــــوة صـــــاحلة  –رمحـــــه اهللا  –فقـــــال الطبي

Pاستجاب هلا رب السماوات 
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له، وقد سقتها باختصار االستشفاء بالدعاء إلبراهيم بن حممد اجلمل، والقصة ) ١(
 . وزيادة ونقصان



 
 ١٤٠ الجزء األول

 
 دعاء في الدهناء

ملـا  : حدثين رجل موثـوق قـال(ورفاه  –حفظه اهللا  –ال جدي ق
كنــــا نــــذهب للتجــــارة قــــدميًا يف العــــراق رجعنــــا يف أحــــد املــــرات وغرينــــا 
الطريق لسبب ذكره، فجئنا مع الدهناء، وانقطع بنا املاء، ومهلت أعني 

فنام كل منا حتت رجرة ينتظر املـوت، وكـان الوقـت : اإلبل دموًعا قال
ملــاذا نفعــل هكــذا؟ ملــا ال نــدعو : قــام رجــل منــا وقــاليف أعــز الصــيف ف

فقمنــــا وحنــــن مخســــة فصـــلى بنــــا، واســــتغاث اهللا وقلبنــــا  –تعـــاىل  –اهللا 
فــواهللا إنـه أقـل مــن سـاعة حـىت نشــأت سـحابة تظهـر رويــًدا : الـرداء قـال

رويـــًدا حــــىت صـــارت فوقنــــا فنــــزل املطـــر ورــــربنا وروينـــا، وفرحــــت باملــــاء 
 . على االستجابة –جل عز و  –اإلبل، ومحدنا اهللا 

* * * 



 

 ١٤١ من عجائب الدعاء
 

 الخاتمة

أخي القارئ هذه بعض القصـص الـيت اسـتطعت مجعهـا ممـا : وبعد
قرأته أو مسعته؛ علها بداية خري لكل قارئ بأن يلح يف الدعاء ويستمر 

نســـجل فيهـــا مـــا  –بـــإذن اهللا  –وهـــذا اجلـــزء نـــواة ألجـــزاء أخـــرى . فيـــه
وحنن ننتظر املزيـد أرسلتموه لنا من قصص حصلت لكم أو مسعتموها، 

 .يف أسرع وقت. على العنوان يف املقدمة

 . وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
ـــودق أو شـــذا  وصـــل إلهـــي مـــا همـــا ال

 
 

 علــــى األيــــك ســــجاع الحمــــام المطــــرب 
 علــــــى ســــــيد الســــــادات واألل كلهــــــم 

 
 

 وأصـــــحابه مـــــا الح فـــــي األفـــــق كوكـــــب 
 والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  

 .هـ٢٩/٨/١٤٢٢ت مراجعة الكتاب يف مت

* * * 



 
 ١٤٢ الجزء األول

 
 الفهارس

 ٥ ...................................................... إهــداء
 ٦ ...................................................... مقـدمة

 ٩ ............................................... فضائل الدعاء
 ٩ ................................. :من الكتاب الكرمي: أوالً 
 ٩ ................................... :من السنة النبوية: ثانًيا

 ١١ .............................................. ررو  الدعاء
 ١٣ ......................................... موانع إجابة الدعاء

 ١٥ ........................... بعض األخطاء اليت تقع يف الدعاء
 ١٦ .............................................. آداب الدعاء

 ٢٢ ..................................... أوقات وأحوال وأوضاع
 ٢٢ ............................. ترجى إجابة الدعاء فيها وعندها
 ٣٣ ................................. بعض الدعوات املستجابات

 ٣٧ ................................. -عليه السالم  –دعاء آدم 
 ٣٧ ................................. -عليه السالم  –دعاء نوح 
 ٣٨ .............................. -عليه السالم  –دعاء إبراهيم 
 ٣٩ .............................. -عليه السالم  –دعاء يعقوب 
 ٤٠ .............................. -م عليه السال –دعاء يوسف 
 ٤١ .............................. -عليه السالم  –دعاء موسى 
 ٤١ ............................... -عليه السالم  –دعاء أيوب 



 

 ١٤٣ من عجائب الدعاء
 

 ٤٣ ............................... -عليه السالم  –دعاء يون  
 ٤٤ ................................................. دعـاء اـلة
 ٤٤ ................................ -عليه السالم  –دعاء زكريا 
 ٤٥ .............................. -عليه السالم  –دعاء عيسى 

 ٤٦ ....................................... دعاء يف طريق اهلجرة
 ٤٦ ........................................ دعاء نبينا حممد 
 ٤٧ ............................................. دعاء النيب 
 ٤٧ ............................................. دعاء النيب 

 ٤٧ ....................... رضي اهللا عنه –لعبد الرمحن بن عوف 
 ٤٨ ............................................. دعاء النيب 

 ٤٨ .......................... -رضي اهللا عنه  –ألن  بن مالك 
 ٤٩ .................................... ألصحابه دعاء النيب 
 ٥٠ ....................... -رضي اهللا عنه  –لعلي  دعاء النيب 
 ٥٠ ............................................. دعاء النيب 

 ٥٠ ......... -عنهما  رضي اهللا –لعبد اهللا بن جعفر بن أ  طالب 
 ٥١ ......... -رضي اهللا عنه  –لسعد بن أ  وقاص  دعاء النيب 
 ٥١ .................................. لقبيلة ثقيف دعاء النيب 
 ٥٢ .................... ألم أ  هريرة رضي اهللا عنها دعاء النيب 
 ٥٣ .......................... على عامر بن الطفيل دعاء النيب 
 ٥٣ ............................................... السَُّن بالسَّنِ 



 
 ١٤٤ الجزء األول

 
 ٥٤ ...................................... للجيش دعاء النيب 
 ٥٤ .............. رضي اهللا عنه –لعمرو بن أخطب  دعاء النيب 
 ٥٥ ...................... -رضي اهللا عنه  –جلرير  دعاء النيب 
 ٥٥ ............. فصار غنًيا –عليه الصالة والسالم  –دعا له النيب 

 ٥٦ ................................ وهللا جنود السماوات واألرض
 ٥٧ .................... -رضي اهللا عنه  –دعاء عمر بن اخلطاب 

 ٥٧ ............................... -رضي اهللا عنه  –دعاء علي 
 ٥٧ ....................... -رضي اهللا عنه  –سعد بن معاذ دعاء 

 ٥٨ .............................................. ريء عجيب
 ٥٩ .......................... -رضي اهللا عنها  –دعاء أم سلمة 

 ٦٠ .................. -رضي اهللا عنه  –دعاء سعد بن أ  وقاص 
 ٦١ ....................... -رضي اهللا عنه  –دعاء أ  بن كعب 
 ٦١ .......................................... يدعو بقطع لسانه

 ٦٢ ................................................. هذا جزاؤه
 ٦٢ ..................................... اللهم اصرف عنا أذاها
 ٦٣ ....................... -رضي اهللا عنه  –دعاء سعيد بن زيد 
 ٦٣ ..................... -رضي اهللا عنه  –دعاء خالد بن الوليد 

 ٦٤ ............................................ دعاء أم املؤمنني
 ٦٥ .................... )قاطع الطريق(على اللص  دعاء الصحا 
 ٦٦ ........................................... دعاء اهللا بالغيث



 

 ١٤٥ من عجائب الدعاء
 

 ٦٦ ............................ -رضي اهللا عنه  -دعاء احلسني 
 ٦٧ ................................................ دعاء مؤمن

 ٦٨ .......................................... ذلك ما كنا نبغي
 ٦٨ .............................................. فضل من اهللا

 ٦٨ ............................ يب القائد وسلم اجلند بدعائهأص
 ٦٩ ......................... دعاء عبد اهللا بن سعد بن أ  السرح

 ٧٠ .................. -رضي اهللا عنه  –احلجاج يبحث عن أن  
 ٧١ ......................................اجلزاء من جن  العمل

 ٧٢ ................................................. بقية البغلة
 ٧٢ ............................................... أولئك الناس

 ٧٣ .................................... فقذف يف قلوبم الرعب
 ٧٣ .......................................... يدعو على الديك

 ٧٣ ....................................... جزاء من تكرب وطغى
 ٧٤ ................................. دعوة يف الطريق إىل احلجاج
 ٧٤ ...................................... دعاء يف وسط األمواج

 ٧٥ ............................ يدعون اهللا بالشهادة فيستشهدون
 ٧٥ ........................................... دعوة رجل صاحل

 ٧٥ ........................................ بني أ  مسلم وامرأة
 ٧٧ .................................... أعمى يرد اهللا عليه بصره

 ٧٧ ........................................... خرج من السجن



 
 ١٤٦ الجزء األول

 
 ٧٧ ........................... منع من النوم حىت أخرج املسجون

 ٧٨ .................................................. هنيًئا لك
 ٧٩ ...................................... عالمة على االستجابة

 ٧٩ ............................................. عاقٌل أم جمنونٌ 
 ٨٠ ............................. بني ابن املنكدر ورجل يدعو اهللا

 ٨١ .................................................. احلمد هللا
 ٨٢ ..................................... أغيثوا قبل انتهاء دعائه
 ٨٢ ................................. -ىل تعا –اخلليفة يدعو اهللا 

 ٨٣ ................... وتطلق أعضاؤه عند الوضوء مث ترجع بدعائه
 ٨٣ ............................................. دعاء يف البحر

 ٨٣ ..................................... من توكل على اهللا كفاه
 ٨٤ ........................................ من أعجب ما قرأت

 ٨٥ .................................. دعا اهللا فكان من األذكياء
 ٨٥ ............................................. عارية مضمونة

 ٨٥ ..................................... دعاء يف سجن احلجاج
 ٨٦ ........................................... دعاء ابن املبارك

 ٨٧ ...................................... دعاء سفيان بن عيينة
 ٨٧ .......................................... يدعو على رجرة
 ٨٧ .............................................. عط  فأبصر

 ٨٨ ............................. ملقعدة عشرين سنة فتشفىيدعو 



 

 ١٤٧ من عجائب الدعاء
 

 ٨٩ ........................................ ولعذاب اآلخرة أرد
 ٨٩ ........................................... دعاء يف رمضان

 ٩٠ .................................. ضرب العجوز فقطعت يده
 ٩٠ ..................................... يدعو على زورق فيغرق

 ٩١ ........................................... عاقبة اجلواسي 
 ٩١ ..................................... أتى حمموًال ورجع معاىف

 ٩٢ .......................................... دعا لكافر فأسلم
 ٩٢ ........................................ استجار باهللا فأجاره

 ٩٣ .............................. ما تفرقوا حىت خرج من السجن
 ٩٤ ........................................... مريض يدعو ربه

 ٩٤ ........................ جعل يف فرن من نار وضرب باملسامري
 ٩٤ ............................................. ال يريد القضاء
 ٩٥ ........................................... أحيا اهللا له محاره

 ٩٥ .............................. حجَّاج بيت اهللا احلرام ودعوتم
 ٩٦ ......................................... يدعو اهللا بالشهادة
 ٩٦ .......................................... أسري الروم ودعاؤه
 ٩٧ ........................................... البخاري ودعاؤه

 ٩٨ ................................ كذب على العامل فدعا عليه
 ٩٩ ............................................... إجابة سريعة

 ٩٩ .......................................... الدعاء مستجاب



 
 ١٤٨ الجزء األول

 
 ١٠٠ ........................................... ثالث دعوات

 ١٠٠ ...................................... أطعت ر  فأعطاين
 ١٠١ ....................... يدعو اهللا بقبض بصره مث يدعوه برده

 ١٠٢ .......................................... يدعو على فأرة
 ١٠٢ .................................. يؤتى مباء حار يف الشتاء

 ١٠٢ ........................................... هذا قضاء اهللا
 ١٠٣ .......................... -تعاىل  –الزيارة والكرامة من اهللا 

 ١٠٣ ........................................... دعاء التونسي
 ١٠٤ ..................................... دعاء حبيب العجمي
 ١٠٤ .................................... عجوٌز تدعو على وزير
 ١٠٥ ......................................... إن اهللا هو الرزاق

 ١٠٥ .................................... تكلم باحلق فأجناه اهللا
 ١٠٦ ......................................... موافقة واستجابة

 ١٠٧ ............................... وهو الذي يطعمين ويسقيين
 ١٠٨ ..................................... دعاء يف وسط اجلب

 ١٠٨ .................................. ررب من زمزم ودعا اهللا
 ١٠٩ ........................................ يدعو على جمهول

 ١٠٩ ................................  عنهادعاء للمرأة ففرج اهللا
 ١١٠ ..................... -تعاىل  –عجز عنه األطباء فدعا اهللا 

 ١١٠ ....................................... أكلته الطري بدعائه



 

 ١٤٩ من عجائب الدعاء
 

 ١١١ ................................. -رمحه اهللا  –دعاء الوزير 
 ١١١ .................................... مقرون باإلساءة فأغثنا
 ١١٣ .................................. يدعو بفتح بيت املقدس

 ١١٣ .............................................. زواج مبارك
 ١١٤ .......................................... دعا عليه فربص

 ١١٤ .................................... الشي  والغالم واألقرع
 ١١٥ .............................. -رمحه اهللا  –دعاء املقدسي 

 ١١٦ ................................... ذهب الظمأ وهو صائم
 ١١٦ ............................ خرجت احلصاة من أذنه بدعائه

 ١١٧ .................................... دعا بعشرة من األوالد
 ١١٧ ..................................... والد يدعو على ولده
 ١١٩ ...................................... دعاء اخليا  اهلندي

 ١١٩ ...................... ثلث ساعة سال العرق ووجف القلب
 ١١٩ ............................ -تعاىل  –فجاء الفرج من اهللا 

 ١٢٠ ......................................... لباديةدعاء أهل ا
 ١٢١ ....................................... الضابط واملسجون
 ١٢٢ ......................................... دعا فتوقف املطر
 ١٢٢ ................................... لكهربائيدعاء العامل ا
 ١٢٣ ........................................... الظامل واملظلوم

 ١٢٥ ....................................... دعاء أم على ابنها



 
 ١٥٠ الجزء األول

 
 ١٢٥ ................................. ملوت فجاء الفرجانتظروا ا

 ١٢٦ .................................... لقد استجيبت دعوتك
 ١٢٧ .................................... اجته إىل اهللا فيسر أمره
 ١٢٧ ........................................ قصة العشرين ألًفا

 ١٢٨ ..............................صنعت معروفًا يا أمري الرياض
 ١٢٩ ............................................ الرجل الصاحل

 ١٣١ ...................................... تأخر اختباره باملادة
 ١٣١ ..................................... يدعو لزيارته الضعفاء
 ١٣٢ ....................................... إقالع عن التدخني

 ١٣٢ .................................. دعا عليه فانكسرت يده
 ١٣٣ ............................................... الشكر هللا
 ١٣٣ ............................................. خرج املدرس
 ١٣٤ .............................................. األم احلنون
 ١٣٤ ............................................. نعمة من اهللا

 ١٣٥ ......................................... مسائل الدكتوراه
 ١٣٥ ................................... مرأة تدعو على زوجهاا

 ١٣٦ ............................ يدعو اهللا برد بصره لريى الكعبة
 ١٣٦ ......................................... دعاء يف الطواف

 ١٣٦ .................................... دعت أال يتزوج زوجها
 ١٣٧ .............................................دعاء مضطر



 

 ١٥١ من عجائب الدعاء
 

 ١٣٩ .............................. واهللا، مالك غري اهللا من أحد
 ١٤١ ......................................... دعاء يف الدهناء

 ١٤٢ .................................................. اخلامتة
 ١٤٣ ................................................ الفهارس

 

* * * 
  

 


