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احلمد هلل سامع الدعاء، وكاشف الضراء، والصالة والسالال  عمال  
 خري األنةياء، وسيد األتقياء، وعم  آلو وأصحابو األوفياء. 

 وبعد: 
: منالالأ أخ خمالالت ا تعالالا  اخلمالالت وىالالو ًم الال وخ دوًمالالا أخييا السيي م

 إ  جهة ًعتقدوخ فيها تفًرج كرباهتو، وإجابة دعواهتو. 
ولكالالض  الالك الك الالريوخ عالالض معرفالالة ا يالالا احلقيقالال! لالالدعاء العةالالالاد  

 فتخةطوا يف توجههو وقصدىو، فازبأوا مع ا آذلة أخرى 
ولكالالالالض ًنةنالالالال! أخ تعمالالالالو أخالالالال! أخ أولءالالالال  ادلمحالالالالدًض يف دعالالالالاء ا 
تعالالالا  مالالالع جهمهالالالو كالالالانوا ًعممالالالوخ أخ ا تعالالالا  ىالالالو: كاشالالالف الضالالالر.. 

يَن فَِإَذا رَِكُبوا ِف  ورليا الدعاء..  ي ََ لَيُا الينِّ ِِ  ِْ ُُ ِِ َدَعُوا اَّلهَ   ُُْ  اْل
 [. 55]العنكةوت:   فَيَ مها ََنهاُهْم ِإََل اْلبَيرِّ ِإَذا ُهْم ُيْشرُِكونَ 

: ولكالالض كالالك مسالالمو صالالادن ًعمالالو أخ ا تعالالا  ىالالو ادلسالالتحت أخييا
لمدعاء وحده.. وىو تعا  مال  اإلجابة .. بيده مقاليد كك شال!ء .. 

واه مفتقالر إليالو تةالارت وتعالا  .. لالأا ًالرى العةالد للاًمالا عميالو وكك شال!ء سال
أخ ًتوجالالالو بالالالالدعاء إ  ا تعالالالا .. النالالالل .. مالالالال  ادلمالالال .. مالالالض بيالالالده 

 خلائض السماوات واألرض.. 
: وادلسالالمو يف دعائالالو هلل تعالالا  رليالالا لنالالداء ربالالو تةالالارت وتعالالا  أخييا

 وأمره خلمقو أخ ًتوجهوا إليو بالدعاء.. 
َوقَييياَر رَبمُكيييُم اْدُعيييوِج َأْليييَتِجْن َلُكيييْم ِإنه الهيييِ يَن  قالالالاع تعالالالا : 

 [. 56]غافر:   َيْسَتْكِِبُوَن َعْن ِعَباَدِت َلَيْنُخُ وَن َجَهنهَم َداِخرِينَ 
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ِِّ فَيييِإّجِ َقرِييييٌن ُأِجييييُن  وقالالالاع تعالالالا :  َِ ِعبَييياِدي َعييي َوِإَذا َليييَََل

اِع ِإَذا َدَعيياِن فَيْ يَ  ييُنوَن َدْعييَوَ  اليينه َُ ْسييَتِجيُبوا ِ  َوْليُيْمِمنُييوا َِ َلَه هُهييْم يَيْر
  :[. 685]الةقرة 

ييييينم  وقالالالالالاع تعالالالالالا :  يَيييييً  ِإ هيييييُا َ   ُِ ُْ اْدُعيييييوا رَبهُكيييييْم َوَخيييييرمًعا َوُخ
 [. 55]األعراف:   اْلُمْهَتِنينَ 

ييا عبيادي ك كيم »ويف احلدًث القدس!: قاع ا تةارت وتعا : 
ا، فالتهنوج أهنكم، يا عبادي ك كيم جيا إ إ  ضار إ  من هنيت

ميين أمهمتييا فالييتأهموج أمهمكييم، يييا عبييادي ك كييم عييار إ  ميين  
ك[.  «كسووا فالتكسوج أكسكم  رواه مسمو ]واحلدًث طًو

: ومض ىنا عالرف ادلخمصالوخ أخ ا تعالا  ىالو مالال  أخا الس م
جاهتو منالو إجابة الدعاء.. ف خمصوا لو يف الدعاء.. والتمسوا قضاء حا

 تةارت وتعا . 
ولكض أخ! الدعاء كنريه مض العةادات إخ أدًت بشروطها قةمت 

 وإال ردت عم  صاحةها. 
: ك الالري أولءالال  الالالأًض ًقولالالوخ: مالالا بالنالالا نالالدعو فالالال ًسالالت ا  أخييا

 لنا؟ 
: إجابالالالالالالة الالالالالالالدعاء ومشالالالالالالاىدة آلالالالالالالاره الطيةالالالالالالة أصالالالالالالة  حمالالالالالالو أخييييييا

ض.. فالكك ًرجو أخ ًكوخ دعاؤه مست ابًا.  . الك رًي
: فالالاله  ىالالالأه الوقفالالالات مالالالع الالالالدعاء.. وكيالالالف ًكالالالوخ الالالالدعاء أخيييا
 مست ابًا؟

 الدعاء با  منمت حيتاج إيل مفتاح  
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: إخ م الالالالك الالالالالدعاء كم الالالالك بالالالالا  أغمالالالالت عمالالالال  كنالالالالوز أخييييا السيييي م
عظيمالالالالة ولالالالاليك بهمكانالالالال  الوصالالالالوع إيل ىالالالالأه الكنالالالالوز إال بعالالالالد فتحالالالال  

 لمةا   وليك بهمكان  فت  الةا  إال دبفتاح 
 الالا  بينالال  وبالالو الكنالالوز.. والكنالالوز: ىالال! آلالالار : الةالالا : حأخييا

 الدعاء وشباره الطيةة.. وادلفتاح: ىو إتيان  ب سةا  إجابة الدعاء.. 
: لكك مفتاح أسناخ ًفت  هبا.. وأسناخ مفتاح الالدعاء أك الر أخا

 مض سض واحدة  فال بد أخ ت يت هبا كمها وإال فمض ًفت  ل  
 أسرار حوع إجابة الدعاء  

 ىدً  دررًا غالًيا حوع أسالرار إجابالة الالدعاء .. : سأخا الس م
لتكالالالوخ مقدمالالالة ذلالالالأه الصالالالفحات والالالال  ستكشالالالف لالالال  بالالالهذخ ا تعالالالا  
در  الالالالالدعاء ادلسالالالالت ا  .. لعمالالالال  أخ تكالالالالوخ مالالالالض ا ظالالالالو و بهجابالالالالة 

 الدعوات. 
: ك الالري مالالض النالالاس وىالالو ًالالدعوخ ًنسالالوخ عظمالالة مالالض ًدعونالالو أخييا

 ًقا بتحقت طمةو  تةارت وتعا   وذبد قما الداع! وقتها معم
: إذا رفعالالت ًالالدً  إ  مالالوالت تةالالارت وتعالالا .. فتالالأكر أنالال  أخييا
يي ُ  تالالدعو مالالض  ِِ ييِميُإ اْلَب ٌُ َوُهييَو السه ييْا ََ ]الشالالورى:   لَييْيَ  َكِمْلِ ييِا 

66 .] 
ِِ  وتأكر أن  تدعو مالال  ادلمال ..  َِ اْلُمْ ي ِِ ال هُهيمه َمالِي   قُي

 [. 65]آع عمراخ: 
يَيييا أَييمَهيييا النهييياُس أَ ْييييُتُم  عالالالض خمقالالالو .. وتالالالأكر أنالالال  تالالالدعو النالالالل 

م اْْلَِميُن  ِِ ُ ُهَو اْلَغ ُُ ِإََل اَّلِه َواَّله َُُقَرا  [. 65]فاطر:  اْل
: إن  إذا تالأكرت ذلال  كمالو وجالدت لمالدعاء حالالوة تننيال  أخا

عالالض كالالك حالالالوة  وىكالالأا كالالاخ الصالالاحلوخ مالالض سالالمف ىالالأه األمالالة  ر الال! 
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اء ا تعالالا  ومناجاتالالو كتمالالأذىو بسالالائر ا عالالنهوك كالالانوا ًتمالالأذوخ بالالدع

 العةادات والطاعات.. 
 : ومض كاخ ذات وصفو كاخ أقر  لإلجابة مض غريه... أخا

وتأكر أخ! أًًضا: اإلخالالص وإفالراد ا تعالا  بالالدعاء.. فيكالوخ 
قالالو إيل  الالاء.. لي الالد دعالالاؤت طًر دعالالاؤت خالًصالالا عالالض شالالوائا الشالالرت والًر

 .. ممكوت مال  ادلم  تةارت وتعا 
: وىنالالالات وقفالالالة أخالالالرى نسالالالري يف در  الالالالدعاء ادلسالالالت ا .. أخيييا

 فقف أخ! قمياًل. أو قك: ك ريًا  قف مع! أخ! عند ىأه ا طة.. 
مييييين ليييييرب أن يسيييييتجين هللا ليييييا عنييييين »: قالالالالالاع رسالالالالالوع ا 

]رواه الرتمالالالالالالأي  «الشيييييينا ن والكييييييرع ف يكليييييير اليييييينعاُ ف الرخيييييياُ
 [. 569واحلاكو/ صحي  اجلامع: 

فسالالال  وأنالالالت تقالالالرأ تمالالال  النصالالاليحة الناليالالالة لمنالالال  : حاسالالالا نأخيييا
  .. 

ىالالك أنالالت أخالال! مالالض ادلك الالًرض لمالالدعاء وااللت الالاء إ  ا تعالالا  يف 
 أمرت كمو؟ 
: كما رأًالت فالأات سالةا مالض أسالةا  إجابالة الالدعاء.. فكالض أخا

ًصا عم  اخلريات وال تضيع الفرص..   أخ! فطنا.. حًر
مصالالمو : كانالالت تمالال  الكممالالات كتوطءالالة.. فهالالك أنالالت أخالال! أخييا

 لمسري مع! يف ىأا الطًرت؟ 
ووفقالالالالل ا وإًالالالالات إيل الصالالالالوا  يف القالالالالوع والعمالالالالك.. واسالالالالت ا  

 دعائ! ودعاءت مع صاحل العمك.. 
 طًرت إجابة الدعاء
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ًا عمالالالال  معالالالالا  وأسالالالالةا  إجابالالالالة أخييييا السيييي م : دعنالالالالا نقالالالالف سالالالالًو
الدعاء.. وال تنك أخ! أخ تستصحا معال  قمةال  دائًمالا.. فالنحض يف 

 ري األقدا  أو غريىا  وإمنا ًقطع بسري القمو   طًرت ال ًقطع بس
: ىالالالا ىالالال! أسالالالةا  إجابالالالة الالالالدعاء أ الالالعها بالالالو ًالالالدً .. وال أخيييا

 تنك ما قمتو ل : إخ ذل  حيتاج إيل قما حا ر.. 
: وأنالت تمالتمك إجابالالة الالدعاء.. فمتالد  دعالالاء والالت دبالا عنالالد أخيا 

 ا تعا .. زلسًنا الظض دبوالت تةارت وتعا .. 
ادعوا هللا وأ تم موقنون باإلجاب  واع ميوا »:  قاع رسوع ا

ٍِ  بٍ  ًُ مييييين ق يييييٍن  افييييي ]رواه الرتمالالالالالأي  «أن هللا   يسيييييتجين دعيييييا
 [. 595واحلاكو/ السمسمة الصحيحة: 

* وإذا دعوت أخ! فمتتت ا يف دعائ ، فال تد  بهمث أو قطيعالة 
 رحو.. فهخ الدعاء الصاحل ادلست ا  ىو الالأي ًرجالو بالو صالاحةو خالري
الالالالالالدنيا وا خالالالالالرة، وال خالالالالالري يف دا ه ًفكالالالالالر يف ربصالالالالاليك شالالالالالهوات الالالالالالنفك 

 الةهيمية  
  يييي ار يسيييتجاع ل هبييين ميييا   يييينع بيييإ  أو »: قالالالاع النالالال  

 ]رواه مسمو[.  «قأيه  رحم
* وعم  الداع! أًًضا أخ ًعمو أخ مالض أسالةا  إجابالة الالدعاء: أخ 

ك بطنالالالو ًكالالالوخ الالالالداع! شلالالالض حيرصالالالوخ عمالالال  المقمالالالة احلالالالالع.. فالالالال ًالالالدخ
حراًمالالا .. وإذا اتصالالف العةالالد بالالأل  دلالالك ألالالر اإلجابالالة يف دعائالالو ووجالالد 

 آلارًا طيةة لأل .. 
: لقالالالد عالالالو الالالالةالء ب كالالالك احلالالالرا  أو ادلشالالالتةو يف حمالالالو  فكالالالاخ أخيييا

ض.. فيالالالا غالالالافمو عالالالض أسالالالةا   ذلالالال  سالالالةًةا يف عالالالد  إجابالالالة دعالالالاء الك الالالرًي



 
 66 إذا أردت أن يكون دعاؤك مستجاباً 

 
هالوا إيل مالالا إجابالة الالالدعاء تنةهالوا إيل مالالا ًالدخك جيالالوبكو مالض ادلالالاع.. وتنة

 ًدخك بطونكو مض الطعا .. 
وال ًقالالالولض أحالالالدكو: دعالالالوت و  أر إجابالالالة لمالالالدعاء  وىالالالو قالالالد مالالال  

ة...  ًده وبطنو مض احلرا    وأترك  أخ! مع ىأه الوصية النةًو
أيها الناس إن هللا مين   يقيِ إ  ميبًيا، »: قاع رسوع ا 

ُِ   وإن هللا أميير الييممن َ مييا أميير بييا الرليي  َ، فقييار   يَييا أَييمَهييا الرمُليي
 ُك ُييييييوا ِمييييييَن الأهيِّبَيييييياِت َواْعَم ُييييييوا َميييييياِْلًا ِإّجِ ِمَييييييا وَيْهَم ُييييييوَن َعِ يييييييمٌ 

يَا أَييمَها الهِ يَن َآَمُنوا ُكُ وا ِمْن مَيِّبَياِت َميا  [، وقار  15]الممنون  
[.   ذكيير الرجييِ يأيييِ السييُر، أَييه  571]البقيير     َرزَقْينَيياُكمْ 
ن ينيييا إ  السييماُ يييا رع يييا رع ومأهمييا حييرا   ومشييربا أ ييِب  يي

]رواه مسالالالالالمو  «حيييييرا   و ييييي ي بييييياْلرا   فيييييَ  يسيييييتجاع لييييي لِ  
 والرتمأي[. 

 رضبالالالو اك: مالالالض أكالالالك احلالالالالع أربعالالالو  قيييار ليييهِ بييين عبييين هللا
 صةاًحا أجيةت دعوتو 

 رضبو اك: بمننالا أخ دعالاء العةالد حيالةك  وقار يولف بن ألباط
 بسوء ادلطعو  عض السماوات

 رضبالو اك: ف كالك احلالالع وشالربو ولةسالو  وقار اإلما  ابين رجين
 والتنأي بو سةا موجا إلجابة الدعاء. 

 –ر الالال! ا عالالالنهو  –: ولالالال  يف سالالالمف  الصالالالاحل أخيييا السييي م
 قدوة صاحلة.. 

فهالالالالالالأا سالالالالالالعد بالالالالالالض أ  وقالالالالالالاص  ر الالالالالال! ا عنالالالالالالوك اشالالالالالالتهر بهجابالالالالالالة 
رتن احل الالالا فالالالال ًرجالالالع إال الالالالدعاء.. فكالالالاخ إذا دعالالالا ارتفالالالع دعالالالاؤه واخالالال

 بتحقيت ادلطمو  
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الالالت إجابالالالة  فكالالاخ ر الالال! ا عنالالالو م الالالااًل حيالالالا دلالالالض أراد أخ ًعالالالرف طًر
الالالدعاء... وىالالا ىالالو ر الال! ا عنالالو ًسالال لو بعضالالهو: تسالالت ا  دعوتالال  

 ؟ مض بو أصحا  رسوع ا 
فقالالاع: مالالا رفعالالت إيل فمالال! لقمالالة إال وأنالالا عالالا  مالالض أًالالض رليءهالالا؟  

 ومض أًض خرجت؟ 
ر ال!  –ذات ىو سر اسالت ابة دعالاء سالعد بالض أ  وقالاص : أخا
 المقمة الطيةة احلالع..  –ا عنو 

: فمنحاسالالا نفسالال  يف أكمهالالا وشالالرهبا وممةسالالها.. مالالض أًالالض أخييا
 ىأا؟  وكيف جاء؟ 

فالالهذا كالالاخ حالالالاًل .. فكالالك وأنالالت معالالاً  .. واد  ا تعالالا  رازقالال  
 .. ف نت ًومها القًرا مض طًرت اإلجابة 

ت تمالالالالالتمك إجابالالالالالة الالالالالالدعاء احالالالالالأر أخ تكالالالالالوخ مالالالالالض : وأنالالالالالأخيييييا *
ض ًستع موخ إجابة الدعاء ك نو  ادلتع مو إلجابة الدعاء.. فهخ الك رًي
للاًما عم  ا تعالا  أخ ييالا دعالاءىو  وقالد نسال! ىال الء أخ ا تعالا  

  ََوُهْم ُيْسََُلون ُِ َه ُْ  [. 62]األنةياء:   َ  ُيْسََُر َعمها يَي
جابالالة الالالدعاء.. ولالالتعمو أخ الالالدعاء عةالالادة.. فاحالالأر االسالالتع اع إل

فهنال  إخ أك الرت مالض الالالدعاء ف نالت عمال  خالري عظالاليو، سالواء رأًالت ألالالرًا 
 لإلجابة أو   تر.. 
يسييتجاع دحيينكم مييا   يهجييِ، فيقييور  »: قالالاع رسالالوع ا 

 ]رواه الةخاري ومسمو[.  «قن دعوت َر ف م يستجن  
إجابالالالة الالالالدعاء: وال ًنيالالالا عنالالال  أًًضالالالا أخالالال! ب أخ مالالالض أسالالالةا   

 اإلك ار مض النوافك بعد أداء الفرائض. 
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إن هللا قار  من عادى   ولًيا فقن آذ تيا »: قاع رسوع ا 

باْلرع  وما وقرع إ  عبني بشياُ أحين إَل  يا اف ضيي ع ييا، 
ومييا ييي ار عبيين يتقييرع إ  بالنوافييِ حيي  أحبييا، فييإذا أحببتييا كنييي 

ِر با، وينب اليت يبأش هبيا، مسها ال ي يسمإ با، وبِرب ال ي يب
ورج يييييا الييييييت  شيييييا هبيييييا، وإن ليييييَلِ دعأينيييييا، ولييييي ن اليييييتهاذج 

 ]رواه الةخاري[.  «دعي  ا...
 فمتك ر أخ! مض النوافك فههنا ترفع مقام  يف الدنيا وا خرة. 

أما يف الدنيا: فةالفوز دبحةة ا تعا .. وى! غاًة الناًالات  وإذا 
ا  عم  طاعتو ومر اتو.. فالال تسالمع إال مالا فلت بأل  أعان  ا تع

ًر الال! ا، وال تةصالالر إال مالالا ًر الال! ا، وال تنالالاع بيالالدت إال مالالا ًر الال! 
سالالالت يا ا  ا، وال سبشالالال! برجمالالال  إال يف مر الالالاتو تةالالالارت وتعالالالا .. ًو

عيأت مض كك ش!ء ً ذً ..   دعاءت .. ًو
 !.. وأما يف ا خرة: فةالفوز بر واخ ا تعا  ونعيمو الةاق

: ىأه اخلريات كمها تدركها باإلك الار مالض النوافالك  فالهخ أنالت أخا
  يعت فرصة كهأه فمتة  عم  عقم  الةواك! 
 أمور تعو عم  إجابة الدعاء

الالت إجابالالة الالالدعاء .. وىالالا ىالال! أخييا السيي م ًا يف طًر : مالالا زلنالالا سالالًو
 معا  ىأا الطًرت تظهر لنا واحدة بعد األخرى.. 

ين  ليكوخ دعاؤت مست ابًا: التوسك : مض األمور ال  تع* أخا
إيل ا ب عمالالال  الصالالاحلة الالال  وفقالال  ا إليهالالا.. فالعمالالك الصالالاحل نعالالو 

 الشفيع لصاحةة يف الدنيا وا خرة ال إذا كاخ صاحةو سلمًصا فيو ال
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 رضبالالو اك: العمالالك الصالالاحل ًةمعالال، الالالدعاء، مث  قييار وهيين بيين منبييا
َهُن ا تال قولو تعالا :  ِْ ِهاِلُح يَيْرفَيُهاُ ِإلَْيِا َي ُِ ال  ْلَكِ ُم الأهيُِّن َواْلَهَم

 [. 66]فاطر: 
: ًسالالالالتحا دلالالالالض وقالالالالع يف شالالالالدة أخ ًالالالالدعو بصالالالالاحل وقييييار بهخييييهم

 عممو. 
: وخالالري واعالال  لال  يف ألالالر التوسالالك باألعمالاع الصالالاحلةب تمالال  أخيا

ألصالالالالحابو ر الالالال! ا عالالالالنهو وىالالالال!: قصالالالالة  القصالالالالة الالالالال  قصالالالالها النالالالال  
و الصالالخرة فسالالدت بالالا  النالالار الالالأي كالالانوا ال اللالة الالالأًض انطةقالالت عمالاليه

فيالالو  فتوسالالك كالالك واحالالد مالالنهو بعمالالك صالالاحل عممالالو، فكشالالف ا عالالنهو 
ورواه مسالالالمو بالالالرقو:  2555الصالالالخرة. ]واحلالالالدًث رواه الةخالالالاري بالالالرقو: 

6752 .] 
: التوسالالالك باألعمالالالاع الصالالالاحلة ال ًتحقالالالت إال ألىالالالك أخيييا السييي م

و  ف ولءالال  الطاعالالات.. الالالأًض أ الالاءت أنالالوار الصالالاحلات مالالض صالالحائفه
ىالالو الالالأًض إذا توسالالموا إيل ا تعالالا  ب عمالالاذلو الصالالاحلة قةالالك توسالالمهو ، 

 وكاخ العمك الصاحل خري شفيع ذلو.. 
: م الالك الالالأي ًالالدعو بنالالري عمالالك كم الالك الالالأي قييار وهيين بيين منبييا

 ًرم! بنري وتر 
: ومض األمور ال  تعين  يف در  الدعاء ادلسالت ا : أخ * أخا

 ظو الأي إذا دع! بو أجا .. تدعو ا تعا  بامسو األع
رجالالالاًل ًالالالدعو وىالالالو ًقالالالوع: المهالالالو إ  أسالالال ل  بالالال    مسالالالع النالالال  

أشالالالهد أنالالال  أنالالالت ا ال إلالالالو إال أنالالالت األحالالالد الصالالالمد الالالالأي   ًمالالالد و  
واليي ي  ُسييا بييينب لقيين لييَر »ًولالالد و  ًكالالوخ لالالو كفالالًوا أحالالد. فقالالاع: 
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 «ىهللا بامسا ادعظيم الي ي إذا دعيا بيا أجياع، وإذا لي ِ بيا أعأي

 [. 2575]رواه أبو داود والرتمأي وابض ماجو/ صحي  الرتمأي: 
ومسع أًًضا مرة رجاًل ًدعو: المهو إ  أس ل  بال خ لال  احلمالد ال 
إلو إال أنت، ادلناخ بدًع السماوات واألرض ًالا ذا اجلالالع واإلكالرا ، ًالا 

لقين دعيا هللا بامسيا الهظييم الي ي إذا »: ح! ًالا قيالو . فقالاع النال  
]رواه أصالالالالالحا  السالالالالالنض  «جييييياع، وإذا لييييي ِ بيييييا أعأيييييىدعيييييا بيييييا أ

 [. 6595وغريىو/ صحي  أ  داود: 
 الشرط األكرب لمدعاء ادلست ا 

: ىالالالالالالأا الشالالالالالالرط ركيالالالالالاللة  الالالالالالروًرة يف بنالالالالالالاء الالالالالالالدعاء أخييييييا السيييييي م
 ادلست ا ، وبدونو ًصة  الدعاء  عيًفا.. واىًيا.. 

 : أتدري ما ىو ىأا الشرط؟ أخا
 الخ الرجو  إيل ا تعا . وإع «التوبة مض ادلعاص!»إنو: 
: إخ أك الالالر أولءالالال  الالالالأي ًشالالالكوخ مالالالض عالالالد  إجابالالالة الالالالدعاء أخيييا

 آفتهو ادلعاص!  فه! خمف كك مصيةة.. 
 ر الال! ا عنالالالوك: بالالالالور  عمالالالا حالالالر  ا  قيييار عمييير بييين ا أييياع
 ًقةك ا الدعاء والتسةي . 
: ال تسالالالتةطإل اإلجابالالالة وقالالالد سالالالددت طرقهالالالا قيييار بهيييف السييي ف

 بادلعاص! 
: ىالالا ىالال! ادلعاصالال! قالالد عمالالت ، وتطالالاًر شالالررىا يف  السيي م أخييا

 كك مكاخ  وقد غفك النافموخ.. وىو يف غيهو منهمكوخ 
ولكالالالالض إذا نللالالالالت ادلصالالالاليةة صالالالالاروا يالالالال روخ بالالالالدعاء ا تعالالالالا   فمالالالالا 

 أتعسهو  وما أقك نصيةهو مض إجابة الدعوات 
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قيك إلبالراىيو بالض أدىالو  رضبالو اك: مالا بالنالا نالدعو فالال ًسالت ا  
 ا؟ لن

فمالو تتةعالوا  قاع: ألنكو عرفتو ا فو تطيعوه  وعرفتو الرسوع 
سالالالالالنتو  وعالالالالالرفتو القالالالالالرآخ فمالالالالالو تعممالالالالالوا بالالالالالو  وأكمالالالالالتو نعالالالالالو ا فمالالالالالو تالالالالال دوا 
شالالالكرىا  وعالالالرفتو اجلنالالالة فمالالالو تطمةوىالالالا   وعالالالرفتو النالالالار فالالالو هتربالالالوا منهالالالا   
وعرفتو الشيطاخ فمالو ربالاربوه ، ووافقتمالوه  وعالرفتو ادلالوت فمالو تسالتعدوا 

   ودفنالالالتو األمالالالوات فمالالالو تعتالالالربوا  وتالالالركتو عيالالالوبكو واشالالالتنمتو بعيالالالو  لالالالو
 الناس  

الالالت الالالالالدعاء مالالالالض أخيييا السيييي م : فالتوبالالالالة .. التوبالالالة.. ولتنظالالالالف طًر
 األوساخ.. 

قالالالالو إيل االسالالالالت ابة .. وإال كيالالالالف ترجالالالالو أخالالالال!  لي الالالالد دعالالالالاؤت طًر
 اإلجابة إذا كنت شلض ًةارز ربو تعا  يف ليمو وهناره ...؟  

لعاصالال! يف دعائالالو كم الالك رجالالك حالالار  ممًكالالا مالالض : إخ م الالك اأخييا
اًل، وجالالاءه مالالرة ًطمالالا إحسالالانو  ممالالوت الالالدنيا ، ونابالالأه العالالداوة زمنالالا طالالًو

 ومعروفو 
 فما  ن  أخ! هبأا الرجك؟  أتراه ًدرت مطموبة؟ 

كالالالال  فهنالالالو لالالالض ًالالالدرت مطموبالالالو إال إذا صالالالفا الالالالود بينالالالو وبالالالو ذلالالال  
 ادلم .. 

صالالالة   وىالالالو يف معصالالالية فالالالأات أخالالال! م الالالك العاصالالال! الالالالأي ًةيالالالت ًو
ا، مث إذا وقعت بو شدة ًرجو مض ا أخ ييا دعاءه  فاحأر أخال! 
عاقةالالالالة ادلعاصالالالال!.. فهنالالالال  لالالالالض تسالالالالتعو عمالالالال  إدرات الالالالالدعاء ادلسالالالالت ا  
بشالال!ء أقالالوى مالالض تالالرت ادلعاصالال!.. فالالرتت ادلعاصالال! مفتالالاح لةالالا  الالالدعاء 

 ادلست ا .. 
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وأعالالالالالالانل ا وإًالالالالالالات لطاعتالالالالالالو.. وعصالالالالالالمل وإًالالالالالالات مالالالالالالض معاصالالالالالاليو 

 ومساخطو.. 
 روح الدعاء ادلست ا  .. التألك واالفتقار 

: إذا أردت لالالالالدعائ  أخ ًصالالالالعد حًقالالالالا  فت مالالالالك يف أخييييا السيييي م
حالالال  وقالالت الالالدعاء، ىالالك أنالالت شلالالض ًالالدعوخ دعالالاء الراغالالا .. الراىالالا 
.. ادلسالالالتكو .. اخلا الالالع .. ادلتالالالألك .. الفقالالالري إيل مالالالا عنالالالد ربالالالو تةالالالارت 

 وتعا ؟ 
 أ  أن  أخ! إذا دعوت دعوت دعاء غافكه .. اله 

: التالالألك واخلضالالو  واالفتقالالار إيل ا ألنالالاء الالالدعاء لالالو مفعالالوع أخييا
 ع يا يف إجابة الدعاء 

وقالالالد غفالالالك الك الالالريوخ عالالالض ذلالالال  ، فت الالالد أحالالالدىو إذا دعالالالا أخالالالرج  
كممالالالات جافالالالة ال ألالالالر لمخضالالالو  والتالالالألك فيهالالالا ، وقالالالد نسالالال! ىالالالأا أنالالالو 

اء.. خياطا مم  ادلموت.. ادلت  فرد باجلالع والكرًب
: اد  بمسالالالاخ الألالالالة واالفتقالالالار ال بمسالالالاخ الفصالالالاحة قيييار بهخيييهم

 واالنطالن 
: إخ ألالر التالألك واخلضالو  عمال  إجابالة الالدعاء سالًرع أخا السي م

 .. مضموخ الفائدة  وال يد ىأا إال مض جربو.. 
وسالالالال قي عميالالالال  أخالالالال! منالالالالاذج تالالالالربىض لالالالال  أخ ألالالالالر التالالالالألك عمالالالال  

 تخمف.. إجابة الدعاء ال ً
 –عميالالو السالالال   –* قيالالك: أصالالا  النالالاس قحالالد عمالال  عهالالد داود 

 فاختاروا لاللة مض عممائهو فخرجوا حىت ًستسقوا هبو. 
: المهالالالو إنالالال  أنللالالالت يف توراتالالال  : أخ نعفالالالو عمالالالض فقيييار أحييينهم

  ممنا، المهو إنا  ممنا أنفسنا فاعف عنا. 
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ا، : المهالالالالو إنالالالال  أنللالالالالت يف توراتالالالال  أخ نعتالالالالت أرقاءنالالالالوقييييار الليييياج
 المهو أرقاؤت فاعتقنا. 
: المهالو إنال  أنللالت يف توراتال  أخ ال نالرد ادلسالاكو وقار اللالي 

إذا وقفالالوا ب بوابنالالا، المهالالو إنالالا مسالالاكين  وقفنالالا بةابالال  فالالال تالالرد دعاءنالالا. 
 فسقوا. 

* ويف عهالالد عةالالد الالالرضبض ال الالالث ال اخلميفالالة األمالالوي ال عمالال  بالالالد 
عا اخلميفالالة النالالاس األنالالدلك، أمسالالكت السالالماء ذات مالالرة عالالض ادلطالالر، فالالد

إيل االستسالقاء ، ال وكالاخ قا ال! اجلماعالة ًومهالا منالأر بالض سالعيد  رضبالو 
 اك ال: فةعث إليو اخلميفة أخ خيرج الناس إيل صالة االستسقاء. 

ودلالالالا جالالالاء رسالالالوع اخلميفالالالة إ  منالالالأرب قالالالاع لالالالو منالالالأر: كيالالالف تركالالالت 
 موالنا؟ 

 فقاع: تركتو وقد نلع عض سًرره وافرتش الرتا  
: أبشالالالالروا بالالالالالفرج ، فهنالالالالو إذا ذع جةالالالالار األرض رحالالالالو فقالالالالاع منالالالالأر
 جةار السماء 

 وخرج الناس بعدىا لالستسقاء. فسقوا 
: لالالأل  كالالاخ أرجالال  الالالدعاء باالسالالت ابة مالالا تضالالمض أخييا السيي م

 اخلضو  والتألك واالعرتاف بالأنا.. 
 وإذا أردت أخ! دعاء يمع ىأه اخلصاعب فقد أرشدت الن  

و  ذي النييييون إذا دعييييا وهييييو ف بأيييين دعيييي»: إ  ذلالالالال  يف قولالالالالو 
اْلوت    إلا إ  أ ي لبحا ِ إج كني من الظال َ. فإ ا   يينع 

]رواه الرتمالالأي  «هبييا رجييِ مسيي م ف َيياُ قييب إ  الييتجاع هللا لييا 
 [. 2565واحلاكو/ صحي  الرتمأي: 
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فالالاد  أخالال! بمسالالاخ اخلضالالو  والتالالألك وادلسالالكنة.. دعالالاء عةالالد فقالالري 

.. زلتاًجالالا إيل فضالالمو وإحسالالانو .. مقالالرًا بأنوبالالو.. إيل مالالا عنالالد ربالالو تعالالا 
خا ًعا خضو  ادلقصًرض.. ًرى أنو ال ديم  لنفسالو  الرًا وال نفًعالا، بالك 
أخ ربالالو تةالالارت وتعالالا  ىالالو مالالال  النفالالع والضالالر.. وىالالو تعالالا  النالالل عالالض 

 خمقو وىو الفقراء إليو سةحانو تةارت وتعا .. 
دعاء ادلسالالالت ا  : افهالالالو ىالالالأا جيالالالًدا فهنالالالو سالالالر مالالالض أسالالالرار الالالالأخيييا

 جهمو الك ريوخ .. فتنةو وال تكض مض النافمو 
 الدعاء ادلست ا  .. أوقات وأماكض

: لتفالالالوز بهجابالالالة الالالالدعاء ال بالالالد أخ تعمالالالو أخ ىنالالالال  أخيييا السييي م
 أوقاًت وأزمنًة وأمكنًة ًست ا  الدعاء فيها.. 

وىالالال! أوقالالالات وأمكنالالالة.. فا الالالمة.. مةاركالالالة.. فالالالهذا اخالالالتمد الالالالدعاء 
 ج لنا أمنية كك مسمو  الدعاء ادلست ا  ك. بنفحاهتا أخر 

فاسالالالتعد أخالالال! لنفحالالالات ىالالالأه األوقالالالات واألمكنالالالة الطالالالاىرة.. فهالالالا 
 ى! أقدمها إلي  .. ويف كك واحدة منها بشارة ألىمها  

َ ِ  اْلَقْنِر * : وى! الميمة ادلةاركة.. لي   القنر*  ِإ ها أَ ْيَ ْلَناُب ِف لَييْ
 ُ  َ ْهرٍ  َوَما َأْدرَاَك َما لَييْ ََ ٌر ِمْن أَْلِف  َ ُ  اْلَقْنِر َخييْ ]القدر:  اْلَقْنِر * لَييْ

6 :2 .] 
حيرص عم  قيامهالا، وحيال! ألجمهالا العشالر األواخالر  وكاخ الن  

 مض رمضاخ.. فاحرص أخ! أخ تكوخ شلض ًناذلو خريىا وبركتها.. 
الو  العتالت مالض النالار دلالض  دعياُ ييو  عرفي *  : وىالو ًالو  ادلنفالرة ، ًو
 قوف بتم  األماكض الطاىرة. فاز بالو 

]رواه  «خييييي  الييييينعاُ دعييييياُ ييييييو  عرفييييي ...»: قالالالالالاع النالالالالال  
 [. 2585الرتمأي/ صحي  الرتمأي: 
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فالالهذا قالالدر ا لالال  أخالال! شالالهود ذلالال  اليالالو  بتمالال  األمالالاكض ادلةاركالالة 
فال تةخمض عم  نفس  بالدعاء.. فهنو ًو  عرض الطمةالات عمال  النالل 

 ض.. .. مض بيده خلائض السماوات واألر 
أخ  : وىالال! سالالاعة أخربنالالا النالال  السيياع  اليييت ف يييو  ا مهيي * 

 الدعاء فيها مست ا .. 
إن ف ا مهيييي  لسيييياع    يوافقهييييا عبيييين »: قالالالالاع رسالالالالوع ا 

وقاع بيده ًقممها  « مس م قا ٍم يِ ا يسَر هللا خ ًا إ  أعأاب إياب
 ًلىدىا. ]رواه الةخاري ومسمو[.

د ىالالالالأه السالالالالاعة، والالالالالأي رجحالالالالو وقالالالالد اختمالالالالف العممالالالالاء يف ربدًالالالال
يف فت  الةاري، قولو: األوع: ما بو  –رضبو ا  –احلاف  ابض ح ر 

 األذاخ إيل انقضاء الصالة. 
 وال ا : بعد العصر. 

ولكض مض دعا ا تعا  يف ىأا اليو  كمو كاخ عم  أمالك كةالري يف 
 إدرات ىأه الساعة. 

احرص أخالالال! : وىالالالو وقالالالت مةالالالارت.. فالالالالييينعاُ دبييير الِييي وات* 
 عم  اغتنامو.. 
جييوا ال يييِ ا خيير، »: أي الالالدعاء أمسالالع؟ قالالاع: سالالءك النالال  

]رواه الرتمالالالالالالأي/ صالالالالالالحي  الرتمالالالالالالأي  «ودبيييييير الِيييييي وات الكتوبييييييات
2599 .] 

 رضبالالالو اك: إخ الصالالالالة جعمالالالت يف خالالالري السالالالاعات  قيييار داهييين
 فعميكو بالدعاء خمف الصموات. 
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الالالالأي تنالالالافك  وىالالالو الوقالالالت الييينعاُ ف جيييوا ال ييييِ وآخيييرب * 

الصالالاحلوخ يف إحيالالاء سالالاعاتو.. وىالال! حلظالالات ًعالالي  فيهالالا العةالالد بصالالفاء 
 مع نفسو وخيمو فيها دبناجاة ربو تةارت وتعا . 

عنالالالدما  وأعظالالالو مالالالا يف تمالالال  المحظالالالات مالالالا أخربنالالالا عنالالالو النالالال  
وبارك ربنا وبارك ووهاَل كِ لي   إ  السماُ الن يا حي َ يبقيى »قاع: 

ميين ييينعوج فَلييتجين لييا، ميين يسييَلِ ث يي  ال يييِ ا خيير يقييور  
 ]رواه الةخاري ومسمو[.  «فَعأيا، من يستغُرج فَ ُر لا

: وى! حلظات شًرفة، ًكوخ العةالد فيهالا النعاُ عنن السجود *
ةالالالا مالالالض ربالالالو تةالالالارت وتعالالالا  .. ًناجيالالالو مناجالالالاة متضالالالر  إيل مالالالواله عالالالل  قًر

 وجك.. 
لياجن  أقرع ما يكون الهبن من ربا وهو»: قاع رسوع ا 
 ]رواه مسمو[.  «فَكلروا من النعاُ

: وىالالالو أًًضالالالا وقالالالت فا الالالك، إذ أخ العةالالالد الييينعاُ بهييين الوضيييُو* 
فرغ مض طاعة هلل تعا ، وتطهر مض احلدلو.. فكاخ الدعاء بعالد ذلال  

 أرج  لمقةوع واالست ابة.. 
من ووضَ فَحسن الوضُو   قار  ِأَهن »: قاع رسالوع ا 

  َييييريِ لييييا، وأَييييهن أن  مييييًنا عبيييينب  أن   إلييييا إ  هللا وحيييينب
ورلولا ال هم اجه ِ من التواب َ، واجه ِ مين التأهيرين. فتحيي 

]رواه مسالالمو وأبالالو داود  «لييا نا ييي  أبييواع ا نيي  ييينخِ ميين أيهييا َيياُ
 والرتمأي[. 
: الصالالالائو إذا أفطالالالر لالالالو دعالالالوة ال تالالالرد  دعييياُ الِيييا م والسيييافر* 

 وكأل  ادلسافر..
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ثييييعو دعييييوات   وييييرد  دعييييو  الواليييين، »: قالالالاع رسالالالالوع ا 
]رواه الةيهقالالالالالالالال!/ السمسالالالالالالالالمة  «ودعييييييييو  الِييييييييا م، ودعييييييييو  السييييييييافر

 [.6797الصحيحة: 
: وىو أًًضا مض األوقات اجلميمة.. النعاُ ب َ ادذان واإلقام * 

إذ أخ العةالالالد جمالالالك يف بيالالالت مالالالض بيالالالوت ا .. طالالالاىرًا .. منتظالالالرًا ألداء 
عالالات ال  الصالالالة ك مالالض أجالالك طاعالالة مالالض الطاعالالات ال وىالال! أشالالرف الطا

 ذل  كاخ دعاؤه مست ابًا.. 
]رواه  «النعاُ   يرد ب َ ادذان واإلقامي »: قاع رسوع ا 

 [. 566أبو داود والرتمأي/ صحي  أ  داود: 
: النالداء غيالث لال رواح، النعاُ عنن النناُ وعنين  ي ور الأير* 

هما أخ وادلطالالالالر غيالالالالث ل بالالالالداخ، وكالاالالالالا رضبالالالالة .. فناسالالالالا عنالالالالد حالالالالدول
 تتنلع الرضبة اإلذلية  فكاخ الدعاء مست ابًا عنداا.. 

ثنتيييان ميييا ويييردان  الييينعاُ عنييين النيييناُ، »: قالالالاع رسالالالوع ا 
 [. 2678]رواه أبو داود واحلاكو/ صحي  اجلامع:  «وحتي الأر
مين »: والالدعاء هبالأا: قالاع النال   عنن ا لتيقاظ مين النيو * 

هللا وحيينب   َييريِ لييا، لييا ال ييِ  وهييار ميين ال يييِ فقييار    إلييا إ 
ولا اْلمن، وهو ع يى كيِ َياُ قينير، اْلمين ح وليبحان هللا، و  
إليييا إ  هللا وهللا أكيييِب، و  حيييور و  قيييو  إ  بييياح،   قيييار  ال هيييم 
 «ا ُيير  ، أو دعييا الييتجين لييا، فييإن ووضييَ وميي ى قب ييي مييعوا

 ]رواه الةخاري[. 
  :* النعاُ عنن الشاعر الأاهر 

: إذا قالالدر ا لالال  النالاللوع بالةمالالد األمالالو حيالالث بيتالالو أخييا السيي م
ًفا  –احلرا   وتم  ادلشاعر الطاىرةب فمتك ر مض الالدعاء  –زاده ا تشًر
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الالا مالالض الرضبالالة  فالالال تقطعالالض  بالالال ممالالك .. ف نالالت ىنالالال  ال أخالال! ال قًر

 الدعاء.. 
زادىالالا ا  –وتطالالك عميالال  تمالال  ادلشالالاعر: ابتالالداًء بالكعةالالة ادلشالالرفة 

ًفا تش  وىنال  أًًضا: مقا  إبراىيو ، والصفا وادلروة ، وزمل ..  –ًر
فالال تالنك أخ تك الر مالض الالدعاء عنالد اجلمالرة  أرض مىنوإذ حممت 

 الصنرى والوسط!.. 
فالالال تالالنك أنالالت تالالأكر ا تعالالا  وتالالدعوه ك الالريًا  م دلُيي وإذا حممالالت 
 عند ادلشعر احلرا ..
واألمالالالاكض : بقالالال! أخ أقالالالوع لالالال : تمالالال  األوقالالالات ، أخيييا السييي م

جعمهالالالا ا تعالالالا  عالمالالالات لعةالالالاده ًتالالاللودوخ منهالالالا لالالالدنياىو وآخالالالرهتو.. 
 فا رو  حًقا مض  يع تم  الفرص  وغفك عض تم  ادلن  اإلذلية 

ًعا.. والك الريوخ غالافموخ أخا : إهنا ت يت وتتكالرر ، ولكنهالا سبالر سالًر
 عض خرياهتا 
: لالالالو قيالالالك لالالال : إذا قصالالالدت ادلو الالالع الفالالالال  فسالالالت د كالالالك أخيييا

 ت  ومطالة   ما أ ن  ترتدد يف الأىا  إ  ذل  ادلو ع  حاجا
ض غفمالالالوا عالالالض دعالالالاء ا تعالالالا  وسالالال الو  ولكالالالض الع الالالا أخ الك الالالرًي

 النفع يف تم  األوقات واألماكض الفا مة 
 غافك .. جاىك .. مسكو .. مض كاخ ىأا حالو  

ًالالرتت دعالالاء مالالال  ادلمالال .. النالالل .. مالالض بيالالده ممكالالوت كالالك شالال!ء 
م الالالالالالال  إ   ادلخمالالالالالالالون .. الضالالالالالالالعيف .. النالالالالالالالاقي .. الفقالالالالالالالري إ  ا .. ًو

 تعا  
 ادلفتاح الع يا    آدا  الدعاءك
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: حًقالالالالا إخ آدا  الالالالالدعاء مفتالالالالاح ع يالالالالا لمالالالالدعاء أخييييا السيييي م
 ادلست ا   وبدوخ ىأه ا دا  ًصة  الدعاء ال معىن لو 

: إخ ذلالالالأه ا دا  ألالالالر قالالالوي يف اسالالالت ابة الالالالدعاء.. ومالالالض   أخيييا
و فم مو: كم ك رجك دخك عم  مم  مض مموت الدنيا ً ت هبا يف دعائ

ًطمالالالا بالالالره وإحسالالالانو، فمالالالو ًةالالالدأ ادلمالالال  بالسالالالال   و  ًقالالالد  بالالالو ًالالالدي 
 حاجتو كممات مناسةة  بك ابتدأه حباجتو مةاشرة 

 فت مك أخ! فيمض ى! ىأه حالو أتراه ًظفر حباجاتو ومطموبة؟ 
تال د  : إذ فهمت ىالأا فمالتعمو أخ ا تعالا  أو  وأحالت مالض أخا

لالالالالو العةالالالالاد .. ووقفالالالالوا بالالالالو ًدًالالالالو بمسالالالالاخ الألالالالالة واخلضالالالالو ، قةالالالالك ادلسالالالال لة 
 والدعاء.. 

: إذا دعالالالوت ا تعالالالا  فمتةالالالدأ أواًل: حبمالالالده وال نالالالاء عميالالالو * أخيييا
.. مث ابالالدأ تةالالارت وتعالالا  .. مث بعالالدىا: بالصالالالة والسالالال  عمالال  النالال  

 بعد ذل  يف دعائ  ومس لت .. 
 عنالالوك: قالالاع: بينالالا رسالالوع ا   ر الال! ا عيين فخييال  بيين عبييين

قاعالالالالد إذ دخالالالالك رجالالالالك فصالالالالم . فقالالالالاع: المهالالالالو اغفالالالالر يل وارضبالالالالل. فقالالالالاع 
عج يييي أيهيييا الِييي ا  إذا مييي يي فقهييينت فامحييين » رسالالالوع ا 

 .  «هللا ما هو أه ا، ومِ ع ى   ادعا
قاع: مث صم  رجك آخالر بعالد ذلال  فحمالد ا وصالم! عمال  النال  

  فقالالالالاع لالالالالو النالالالال . :«رواه أبالالالالو داود  «ِيييي ا ادع  يييينأيهييييا ال[
 [. 2575والرتمأي/ صحي  الرتمأي: 

.. حالىت تقةالك عمال  الوضيُو: ومالض آدا  الالدعاء احلسالنة: أخا *
 ا تعا  .. طاىرًا .. متهيًءا دلناجاتو ودعائو.. 



 
 65 إذا أردت أن يكون دعاؤك مستجاباً 

 
ويف حالالالدًث أ  موسالالال  األشالالالعري  ر الالال! ا عنالالالوك: دلالالالا اسالالالتنفر 

ال هيم »مث رفالع ًدًالو فقالاع: لعةيالد أ  عالامر، دعالاء دبالا فتو ال   النال  
ك[.  «..ا ُر لهبين أَ عامر  ]رواه الةخاري ومسمو. واحلدًث طًو

.. فهالالالال! الرمالالالالل  الييييتقبار القب يييي * ومالالالالض ا دا  احلسالالالالنة أًًضالالالالا: 
 الصادن لمتوجو الصادن.. 

. ]احلالدًث ع يى كُيار قيريش اليتقبِ القب ي  ولا دعيا الني  
 رواه الةخاري ومسمو[. 
.. وىالالو شالالعار رفييإ اديييني أثنيياُ اليينعاُا: * ومالالض ا دا  أًًضالال

التألك واخلضالو  وادلسالكنة .. وكممالا ازدادت احلاجالة ازداد رفالع األًالدي 
والتضالالالالر ، لالالالالأا كالالالالاخ رفالالالالع األًالالالالدي يف االستسالالالالقاء أك الالالالر لعظالالالالو احلاجالالالالة 

 لمنيث.. 
إن هللا حيا كرمي يستحيا إذا رفإ الرجيِ إلييا »: قاع الن  

]رواه أبالو داود والرتمالأي وابالض ماجالو/  «ينيا أن يردمها مًُرا خا بت َ
 [. 6588صحي  أ  داود: 

* ومالالالض األد  احلسالالالض والالالالأي ًرجالالال  بالالالو لصالالالاحةو أخ ًسالالالت ا  
، كصالالالة أو صالاليا  أو أن يقيين  بيي َ يييني دعا ييا عمييًع ميياْلًادعالالاؤه: 

صالالالدقة .. أال تالالالرى أخالالال! أخ الالالالدعاء بعالالالد الصالالالموات أرجالالال  لإلجابالالالة؟  
ك وىال! أرقالع عمالك ِع  الُروضي الألنو وقع بعد عمك صاحل، وىو:  

 بعد توحيد ا تعا .. 
 ِأن ختتيار لينعا : ومض ا دا  الال  ًنةنال! أخ تنةالو ذلالا: * أخا

الالا حةالالالأا لالالو أك الالرت مالالض األدعيالالة ادلالالال لورة  أحسيين ادلُيياظ وأ،ههييا، ًو
.. فالالال تالالنك أخالال! أخ النالال  قالالد أتالال  جوامالالع الكمالالو ال ابتالالة عالالض النالال  
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يت ب دعيالالالالة فهنالالالالو لالالالالض ًسالالالالتطيع أخ ًالالالال يت ومهمالالالالا حالالالالاوع اإلنسالالالالاخ أخ  ًالالالال 
 . ب دعية أصبع وأمشك وأحسض مض أدعية الن  

وىالالالالالأا ال ًعالالالالالل أخ ال ًالالالالال يت الالالالالالداع! إال باألدعيالالالالالة ادلالالالالال لورة، فالالالالالهخ 
لمداع! أخ ًدعو دبا شاء مض خالري الالدنيا وا خالرة عمال  حسالا طاقتالو، 

فالالأل   ولكالالض إذا اكتفالال  يف بعالالض ادلالالواطض بادلالال لور عالالض أدعيالالة النالال  
 فضك.. أ

أن خيُف الناعا ميووا : ومض ا دا  اجلميمة لمالدعاء: أخا* 
.. فهخ الداع! منالاج لربالو تةالارت وتعالا ، وا تعالا  ًعمالو السالر إذا دعا

وأخفالالال .. كمالالالا أخ الالالالداع! إذا خفالالالض صالالالوتو كالالالاخ بالالالأل  أك الالالر ت دبالالالا 
 وتألاًل وخضوًعا شلض رفع صوتو بالدعاء. 

ا  خبفالض  –ميالو الصالالة والسالال  ع –وقد مدح ا تعا  نةيو زكًر
َِ َعْبيَنُب زََكرِيهيا * ِإْذ  الصوت يف الدعاء، فقاع تعا :  ِذْكيُر َرمْحَيِ  رَبِّي

ُِيًّا  ًُ َخ  [. 2، 6]مرمي:   َاَدى رَبهُا ِ َنا
: وشلا ًنةن! أخ تالحظالو مالض ا دا  وأنالت تالدعو أخا الس م* 

ةحانو وتعالالالالا .. ا عالالالالل وجالالالالك: اختيالالالالار االسالالالالو الالالالالأي ًميالالالالت  اللالالالالو سالالالال
فتدعوه دبا جاء يف القرآخ والسنة مالض أمسائالو احلسالىن تةالات وتعالا .. وال 
تت اوز ذل  إيل األمساء ال    ترد يف القرآخ والسنة ، أو األمسالاء الال  

 ابتدعها ادلةتدعة وأىك األىواء.. 
ُُ اْْلُْسيييىَن فَييياْدُعوُب هِبَيييا  قالالالاع تعالالالا :  راف: ]األعالالال َوَِّلِه اْدَمْسَيييا

686 .] 
مسالالالال  ا سالالالالةحانو أمسالالالالاءه » رضبالالالالو اك:  قييييار اإلمييييا  القييييرم 

باحلسالالىنب ألهنالالا حسالالالنة يف األمسالالا  والقمالالالو ، فههنالالا تالالالدع عمالال  توحيالالالده 
 . «وكرمو وجوده ورضبتو وأفضالو
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: تمالالالالال  شالالالالالأرات عالالالالالابرة ، صبعتهالالالالالا لالالالالال  يف آدا  أخيييييا السييييي م

تعا  دائًمالا  .. وارج اف تجه ها أخا خ   عا لنعا ِالدعاء.. 
 وال تكض مض القانطو.. 

 ك مات أخ  ..
 لكك طارن با  ربو تةارت وتعا ..

: تالالالأكر دائًمالالالا أنالالال  عةالالالد هلل تعالالالا .. ولمسالالاليد أخ أخيييا السييي م* 
ًفعك بعةده ما ًشالاء. فالال تقالك: دعالوت فمالو ًسالت ا يل  ولكالض قالك: 
دلالالالالاذا إذا دعالالالالوت ال ًسالالالالت ا  يل؟  فمتحاسالالالالا نفسالالالال  أخالالالال! فهنالالالال  

  أدرى هبا
: الالالالدعاء عةالالالادة فالالالهذا دعالالالوت ا تعالالالا  فمالالالتعمو أنالالال  يف أخيييا* 

 عةادة.. وال ذبعك ا  دائًما إجابة الدعاء.. 
: إذا أك الالالالرت مالالالالض دعالالالالاء ا تعالالالالا  وجالالالالدت لالالالالأل  لالالالالأة أخييييا* 

 عظم   فحاوع أخ تك ر مض الدعاء.. 
حاوع أخ تعود نفس  الدعاء يف كك أمر مض أمورت وإخ   أخا* 

 نظرت..  كاخ صنريًا جًدا يف
: ىالالالك عممالالالت أخ ك الالالرة الالالالدعاء أمالالالاخ لصالالالاحةها مالالالض سالالالوء * أخيييا

القضالالاء؟  فالالهخ مالالض أك الالر مالالض دعالالاء ا تعالالا  يف أحوالالالو كمهالالا أمنالالو ا 
 مض سوء القضاء.. 

: ال تنك يف دعائ  أخ ذبعك  خرت  احل  األكرب، فال * أخا
 ًكض ا  يف دعائ  دائًما مطالا حيات  الدنيا 

ا تعالا  فاجعالك مالض دعائال  نصاليًةا ألىمال  : إذا دعوت أخا* 
 وإخوان  ، ومض تعلىو وصبيع ادلسممو.. 



 

 67 إذا أردت أن يكون دعاؤك مستجاباً 
 

: حاسالالالالا نفسالالالال  دائًمالالالالا ، وت كالالالالد مالالالالض سالالالالالمت  مالالالالض أخييييا *
العيالالالالالو  الالالالالال  سبنالالالالالع اسالالالالالت ابة الالالالالالدعاء.. حالالالالالىت ال تقالالالالالوع: دعالالالالالوت فمالالالالالو 

 ًست ا يل 
: تم  كممات حاولت أخ أصبع فيها مالا حيتاجالو  أخا الس م** 

خ ًسالالت يا ا دعالالاءه.. وقالالد اقتصالالرت فيهالالا عمالال  كالالك مسالالمو ًرجالالو أ
الضالالروري واألىالالو.. وأممالال! أخ يالالد فيهالالا مالالض قرأىالالا جوابالالا لالالأات السالال اع 

ض: دلاذا ندعو فال ًست ا  لنا؟    الأي أرن الك رًي
وأس ع ا تعا  يل ول  أخ! سداًدا يف الطاعالات ، ولةاتالا عمال  

 اذلدى حىت ادلمات .. وإجابة يف الدعوات.. 
حلمالالالالالد هلل تعالالالالالا ، والصالالالالالالة عمالالالالال  نةيالالالالالو زلمالالالالالد وآلالالالالالو وأصالالالالالحابو وا

 والسال .. 
 

 
 
 

* * * * 
 


