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 .."بُ يُ ْوُت اْلُمْؤِمِنْْيَ ؛ َوْصُفَها اْلُمِبْْيُ ، َوِحْفظَُها اْْلَِمْْيُ" . 
ُر ب  ْعد ه ا  ات  ق  ل  ح   ا ، مث أُذ كِ  ق  ه  ا اْلبُ يُ ْوت  اْلُمْؤِمن ة  ؛ ع ِقْيد َت  ا و أ ْخَل   ه اظِ فْ الضَُّرْورِيَِّة ِفْ طُُرِق و أ س الِْيِبِ حِ  ةِ يَّ فِ ل  السَّ ِِبلَّتَّ اتِْيِب ِعْلِميَّة  ت  ْرب ِويَّة  ، أ ِصُف ِفي ْه 

 اْلِفر ِق اْلُمْعت ِدي ِة .  ُعْدو انِ  نْ مِ 
ِة .   ، ةِ م  لِ سْ مُ الْ  رِ س  اْلُ  ادِ ر  ف ْ أ   عِ يْ مِ ِل   ة  ه  جَّ و  مُ ، و ِِب اصٍَّة ِفْ أ زِِمن ِة اْلُغْرب ِة ،  ة  مَّ هِ مُ  ات  ق  ل  ح   اِئد  اِبْْيِ ذ ِوْي الشُُّرْوِر اْلك   ص اَن  ا هللاُ ِمْن ُخط ِط و ت د 

  ( :الثانية عشرة احللقة )
ْسََلِم(-  -)بُ يُ ْوُت اْلُمْؤِمِنْْيَ ِفْ اْْلِ

ِدْيَن ، َوَأْخََلِقِهْم" ."  َوْصُف َعِقْيَدِة َأْهِلَها اْلُمَوحِ 

 بسم هللا الرمحن الرحيم 
الع  ا ، ، والة  َلة والس  َلأ عل  أل أي  رو السبي  او وا رس  ل، ، وعل  أل  ل    احلم  د ر ر  

 وصحابت  والتابع، ... أما بعد :
 ( مقدمة )

يسع   ال  مما   ، التوحيد  عقيدة  ِف  مهمة  أبوا   ذكر  ِف  السابقة  احللقة  ِف  يرعنا  قد 
واستهللنا ب "عبادة الدعاو" ، فذكران التعريفات ا همة ِف    ا سلم ، أو ا سلمة جهلها ،

ات ا ةاحبة هلا ، مث ثنينا ِبلدلة من الكتا  والسنة عليها ،  ميهذه العبادة ، والتقس
بذكر أقول العلماو ِف فضل هذه    -إن ياو هللا تعاىل-وِف هذه احللقة سوو ستممها  

 ،  العبادة ، وأمهيتها ، فنقول وِبر التوفيق 
 ِف فضل هذه العبادة ،  ومن أقوال العلماو  

، ومن   من يُكثر قرع الباب يُوشك أن يُفتح له":    هُ نْ عَ   للاُ   يَ ض  رَ   اء  دَ رْ الد    وْ ب ُ أَ يَ ُقْوُل  
 .(1) "يُكثر الدعاء يُوشك أن يستجاب له

َُه للاُ للا    د  بْ عَ   نُ بْ   فُ ر   ط  مُ   يَ ُقْولُ  ْْي  َرِح  خ   فإذا اخلي  ،    مجاع اخلي ما  كرت  ا تذ":     ْبن  الش  
الصيام ، والصالة ، وإذا هو يف يد هللا تعاىل ، وإذا أنت ال تقدر على ما يف يد   ؛  كثي

 ، (2) "؛ فإذا مجاع اخلي : الدعاء هللا إال أن تسأله فيعطيك

 
 ( .1102ِف يعب اإلميان ) رواه البيهقي (1)
 ( .1334أمحد )الوهد لإلماأ  (2)
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َُه للاُ   ه  ب   ن َ مُ   نُ بْ   بُ هْ وَ   ويَ ُقْولُ  ،  أتيت من يغلق عنك اببه  "لرجل كان أييت امللوك :    َرِح 
ويظهر لك  ،    ، ...وتدع من يفتح لك اببه  ،  ويواري عنك غناه  ،  ويظهر لك فقره  

  .(1)"ويقول ادعين استجب لك ؟، غناه 
َُه للاُ   ة ي  م  يْ ت َ   نُ بْ ا    م  َل سْ اْل    خُ يْ شَ  َويَ ُقْولُ  ومغارهبا ،  واملسلمون يف مشارق األرض  ":    َرِح 

،  ورسوله  ،  معادية ألعداء هللا  ،  ولعباده املؤمنني  ،  ولرسوله  ،  موالية هلل  ،  قلوهبم واحدة  
املؤمنني   عباده  الصادقة  ،  وأعداء  ال  ،  وقلوهبم  الذي  العسكر  هي  الصاحلة  وأدعيتهم 

 . (2)"املنصورة إىل يوم القيامة فإهنم هم الطائفة ؛ واجلند الذي ال خيذل ، يغلب 
َُه للاُ   -أيًضا - َويَ ُقْولُ  دعاءه  "  :   َرِح  أهلمه  بعبد خياً  أراد هللا  به،  إذا  ،   واالستعانة 

كما قال عمر بن اخلطاب رضي    ؛   ودعاءه سبباً للخي الذي قضاه له،  وجعل استعانته  
، فإذا أهلمت الدعاء فإن    الدعاء ، وإمنا أمحل هم    إين ال أمحل هم اإلجابة »:    هللا عنه

أو  ،  أو يرويه أهلمه أن أيكل  ،  كما أن هللا تعاىل إذا أراد أن يشبع عبًدا    ؛  «اإلجابة معه
، وإذا أراد أن   ، وإذا أراد هللا أن يتوب على عبد أهلمه أن يتوب فيتوب عليه  يشرب
اجلنة ،  يرمحه   أهل  لعمل  يسره  اجلنة  واملشيئة    ويدخله  هذه  ،  وجود  اقتضت  اإلهلية 

، ووجود    ، كما اقتضت وجود دخول اجلنة ابلعمل الصاحل  اخليات أبسباهبا املقدرة هلا
 ،(3)"، ومتامها على هللا ، فمبدأ األمور من هللا ، والعلم ابلتعليم الولد ابلوطء

للاُ   -أيًضا - َويَ ُقْولُ  َُه  مت"ف  :   َرِح  نعـمن  هبم  ـام  ينزل  أن  املؤمنني  عباده  على  هللا  مة 
ال  ؛  ويرجونه  ،  فيدعونه خملصني له الدين  ،  وما يلجئهم إىل توحيده  ،  والضر  ،  الشدة  

أحدً  سواه  يرجون  به  ،  ا  قلوهبم  بغيه  ،  وتتعلق  عليه  ،  ال  التوكل  من  هلم  ،  فيحصل 
إليه   والرباءة من الشرك ما هو أعظم نعمة  ،  وذوق طعمه  ،  وحالوة اإلميان  ،  واإلانبة 

وزوال العسر يف  ،  أو حصول اليسر  ،  أو اجلدب  ،  واخلوف  ،  عليهم من زوال املرض  

 
 ( .67القتاعة والتعفف ؛ البن أيب الدسيا ، ص : ) (1)
 ( .28/644جمموع الفتاوى ) (2)
 ( . 2/229اقتضاو الةراط ا ستقيم ) (3)
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ونعم دنيوية قد حيصل للكافر منها أعظم مما حيصل  ،  فإن ذلك لذات بدنية  ؛  املعيشة  
ع  ،  للمؤمن يعرب  أن  فأعظم من  الدين  املخلصني هلل  التوحيد  ما حيصل ألهل  ن  وأما 

،  ولكل مؤمن من ذلك نصيب بقدر إميانه  ،  أو يستحضر تفصيله ابل  ،  كنهه مقال  
السلف:   ابن آدم لقد بورك لك يف حاجة أكثرت فيها من قرع  »وهلذا قال بعض  اي 

إنه ليكون يل إىل هللا حاجة فأدعوه فيفتح يل  »:    وقال بعض الشيوخ   ،   «ابب سيدك
خشية ؛  أحب معه أن يعجل قضاء حاجيت  وحالوة مناجاته ما ال  ،  من لذيذ معرفته  

 .(1)"«؛ ألن النفس ال تريد إال حظها فإذا قضي انصرفت  أن تنصرف نفسي عن ذلك

للاُ   -أيًضا- َويَ ُقْولُ  َُه  تعاىل"  :   َرِح  ابهلل  يف    ،  االستغاثة  ما  املأمور  االستغاثة  وهي 
غياث    ؛  الشرع تعاىل،  فال  إال هللا  اإلطالق  على  مغيث  من  ،    وال  فهو  وكل غوث 
: }ِإْذ َتْسَتِغيثُوَن رَبَُّكْم    قال تعاىل إخباراً عن املؤمنني يف استغاثتهم إايه ليلة بدر  ،عنده

، وقد أمر تعاىل    [9فَاْسَتَجاَب َلُكْم َأيِنِ ممُِدُُّكْم أِبَْلٍف ِمَن اْلَماَلِئَكِة ُمْرِدِفنَي{ ]األنفال:  
املدرك لعباده يف  :  ومعناه    ،  تعاىل غياث املستغيثني ، فهو    ويستغيثوه،  عباده أن يدعوه  

تعاىل  الشدائد  قال  َعْن    ،  َيْسَتْكربُوَن  الَِّذيَن  ِإنَّ  َلُكْم  َأْسَتِجْب  اْدُعوين  رَبُُّكُم  : }َوقَاَل 
 .(2)": أي دعائي عباديت، [ 60ِعَباَديت َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخرِيَن{ ]غافر: 

َُه للاُ   اْلَقي  م  ُن  ا بْ    َويَ ُقْولُ  وهو بيد هللا ال بيد    ،  أصله التوفيقفإذا كان كل خي  ف: "  َرِح 
الدعاء    ،  العبد  اللجأ  ،  واالفتقار  ،  فمفتاحه  إليه،  والرغبة  ،  وصدق  ، فمىت    والرهبة 

ومىت أضِله عن املفتاح بقي ابب اخلي    ،   أعطى العبد هذا املفتاح فقد أراد أن يفتح له
 ،  (3)"ا دونهمرتً 

َُه للاُ   -أيًضا - َويَ ُقْولُ  الدعاء فإنه من أقوى األسباب يف دفع املكروه  "  :   َرِح  وكذلك 
إما لضعفه يف نفسه أبن يكون دعاًء  ؛  ، ولكن قد خيتلف عنه أثره    وحصول املطلوب

 
 ( . 334-10/333جمموع الفتاوى ) (1)
 ( .42االستغاثة ِف الرد علأل البكري ، ص : ) (2)
 ( .97الفوائد ، ص : ) (3)
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فإن السهم خيرج منه  ؛  ، فيكون مبنزلة القوس الرخو جًدا    ال حيبه هللا ملا فيه من العدوان
اإلجابة    خروًجا ضعيًفا من  املانع  وإما حلصول  احلرام    ؛،  أكل  ورين  ،  والظلم  ،  من 

كما يف  ؛  وغلبتها عليه  ،  واللهو  ،  والشهوة  ،  واستيالء الغفلة  ،  الذنوب على القلوب  
النيب صلى هللا ادعو  »    : عليه وسلم قالمستدرك احلاكم من حديث أيب هريرة عن 

فهذا دواء  ،   » ، واعلموا أن هللا ال يقبل دعاًء من قلب الهٍ   هللا، وأنتم موقنون ابإلجابة 
القلب عن هللا تبطل قوته  ،  انفع مزيل للداء   وكذلك أكل احلرام يبطل  ،  ولكْن غفلُة 

 ،(1)"ويضعفها، قوهتا 
َُه للاُ   -أيًضا - َويَ ُقْولُ  جيب أن يكون هو املقصود املدعو    ي فاهلل تعاىل هو الذ"  :   َرِح 

، وهو املعني على حصول    ، ويطلب رضاه  ، ويبتغى قربه  يراد وجهه  ي ، الذ  املطلوب
، وهللا هو املعني    هو املكروه الضار ، والتعلق به وعبودية ما سواه وااللتفات إليه ، ذلك

فهو املعبود احملبوب   ، هلذه األمور األربعة دون ما سواه  ، فهو سبحانه اجلامع على دفعه
له  ،  املراد وعبادته  إليه  وصوله  على  لعبده  املعني  يكون    ،  وهو  إمنا  البغيض  واملكروه 

، كما قال أعرف اخللق به صلى هللا    ، وهو املعني لعبده على دفعه عنه  مبشيئته وقدرته
وسلم وآله  عليه  ِمنْ َأُعوذ  »:    تعاىل  مبَُعافَاِتَك  َوَأُعوُذ  َسَخِطَك،  ِمْن  ُعُقوبَِتَك،    ِبِرَضاَك 

،   ِإلَْيكَ   ي، َوَوجَّْهُت َوْجهِ   إلَْيكَ   ياللُهمَّ ِإّنِِ َأْسَلْمُت نـَْفسِ »:    وقال،    «َوَأُعوُذ ِبَك ِمْنكَ 
َوال َمْنَجى  ،   َمْلَجأَ  ، اَل   إلَْيكَ   ، َرْغَبًة َوَرْهَبةً   إلَْيكَ   ي ، َوَأجْلْأُت َظْهرِ   إلَْيكَ   ي َوفـَوَّْضُت أَْمرِ 

إلَْيكَ  إال  امللجأ ،    « ِمْنَك  وإليه  املنجى،  هو كائن    فمنه  ما  شر  من  االستعاذة  وبه   ،
 ،، أو مفعوله الذى خلقه مبشيئته ، واملستعاذ منه فعله ، فاإلعاذة فعله وقدرته، مبشيئته 

أحد    ي، ال حيص  يديه  واخلي كله يف،    ، وامللك كله له  ، واحلمد كله له  فاألمر كله له
عليه كل أحد من   ، وفوق ما يثين  ، بل هو كما أثىن على نفسه  من خلقه ثناء عليه

َوِإاِيَك    :   حتقيق معىن قوله  وسعادته يف ،  وهلذا كان صالح العبد  ،    خلقه نـَْعُبُد  َك  }ِإايَّ
املقصود  ،    [5َنْسَتِعنُي{ ]الفاحتة:   العبودية تتضمن  ، لكن على أكمل    املطلوبفإن 

 
 ( .9الكاِف ، ص : )الوا   (1)
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،    : من معىن ألوهيته  األول  ـ:ف؛    يستعان به على املطلوب  ي ، واملستعان هو الذ  الوجوه
ربوبيته  والثاّن  معىن  من  اإلله    :  فإن  القلوب:  ،  أتهله  الذى  وإانبة   حمبة   ؛   هو   ،    ،

 .  ، وتوكاًل  ورجاء، ا ، وخوفً  ا ، وخضوعً  ، وذاًل  ا، وتعظيمً  ا، وإكرامً  وإجالاًل 
فال إله إال  ؛  ، مث يهديه إىل مصاحله    ، فيعطيه خلقه  عبده  والرب تعاىل هو الذى يريب 

 ، ، فكذلك إهلية ما سواه ، فكما أن ربوبية ما سواه أبطل الباطل وال رب إال هو، هو 
}فَاْعُبْدُه َوتـَوَِكْل    :  مواضع من كتابه كقوله  وقد مجع هللا سبحانه بني هذين األصلني يف 

نبيه شعيب ،  [  123َعَلْيِه{ ]هود:   تـَوَِكْلُت    :  وقوله عن  َعَلْيِه  اِبهلِل  تـَْوِفيِقى إال  }َوَما 
}َوتـَوَِكْل َعَلى احلَْىِِ الَِّذى ال مَيُوُت َوَسبِِْح حبمِدِه{    :   وقوله،  [  88َوِإلَْيِه أُنِيُب{ ]هود:  

ْذُه  : }َوتـَبَـتِ   وقوله،  [  58]الفرقان:   ْل إِلَْيِه تـَْبتيالً َربُّ املْشرِِق واملْغِرِب ال ِإلَه ِإال ُهَو فَاَّتَِّ
]املزمل:   َوِإلَْيِه :  وقوله  ،  [  9-8وَِكياًل{  تـَوَكَّْلُت  َعَلْيِه  ُهَو  ِإال  ِإلَه  اَل  َرِّب  ُهَو  }ُقْل 
]الرعد:   لسالم  ،  [  30َمَتاِب{  عليه  إبراهيم  أتباع  احلنفاِء  عن  َعَلْيَك  }رَبَّ :  وقوله  نا 

َنا َوِإلَْيَك املِصُي{ ]املمتحنة:   . (1) ..."[4تـَوَِكْلَنا َوإلَْيَك أنـَبـْ
 .  -إن شاء للا -نكمل يف احللقة التالية  
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