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 الد   ةُ ق  أهم  -011
ِ
 . عاء

 اخلطبة األوىل 

َد هللإ ِ َؿح ؾِؾح َفاَل َهادِ  ن  اْلح ـح ُيضح ـح ََيحِدِه اهللُ َفاَل ُمِضؾ  َلُف، َوَم َتِعقـُُف، َم َؿُدُه َوَكسح َي َلُف، َكحح

ًدا َعبحُدُه َوَرُشقُلُف. يَؽ َلُف، َوَأن  ُُمَؿ  َدُه الَ ََشِ َفُد َأنح الَ إَِلَف إاِل  اهلل َوحح  َوَأصح

 . أما بعد

فاتؼقا اهللَ عباَد اهللِ، واصؽروه جلؾ وعلال حلؼ  صلؽِره، أجلاَا دعلاَءكؿ، ورحلؿ 

َج كرَبؽؿ، وأغاَث بالَءكؿ، فؾف اْلؿُد عذ ذ لؽ محدًا كثرًا، للف اْلؿلُد ضعَػؽؿ، وفر 

شبحاكف محدًا كؾتزُم فقف َشَعف، وكؼُػ عـد أمِره وهنِقف، فاعؿؾقا عباَد اهلل صؽرًا، فؼؾقٌؾ 

 مـ عباد اهلل الشؽقر. 

 .أَيا ادممـقن

إن مـ عظقِؿ فضِؾ اهلل تعاىل ورمحتف بعباِده أن جعؾ دعاَءه وشمالف عبادًة مـ أفضِؾ 

قلا:  قلا:  ريض اهلل عـلف  الؼرباِت، فعـ الـعامن بـ بشلر العبادات، وقربًة مـ أجؾم 

، فجعؾ اهللُ شبحاكف بؿحِض «الدعاء هو العبادة»  وشؾؿ  اهلل عؾقفصذ  رشق: اهلل 

ُعقا اهلل َ  ه شماَ: عباده ودعاَءهؿ لب  عبادتِف وأشاَشفا  ﴿َفادح فضؾِف وعظقِؿ إحساكف وبرم

                                 

، وصححف ريض اهلل عـف  (، مـ حديث الـعامن بـ بشر9191(، والسمذي)0741( أخرجف أبق داود ) )

  السمذي. 
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﴾ ـَ ي ِصنَي َلُف الدم
 .  ُُمحؾِ

 .أَيا ادممـقن

إن اهلل شبحاكف وتعاىل أمركؿ بدعاِئف، ووعَدكؿ اإلجابَة فضاًل مـف ومـًّا، فؼا: تبارك 

﴾ َتِجبح َلُؽؿح ُعقِِن َأشح ُؽُؿ ادح  وتعاىل  ﴿َوَقاَ: َرب 
 
ِ
فاشتجقبقا لربمؽؿ أَيا ادممـقن، بلدعاء

د ملـ أعلرَ  علـ دعاِئلف بالع األللقِؿ، والعلذاِا  ؼلاِا اهللِ وشمالِف، فنن اهللَ قد تقع 

ـح ِعَباَدِِت ادفنِي  وَن َع ِزُ َتؽح ـَ َيسح ِذي ُخُؾقَن َجَفلـ َؿ  أي دعائل ومسللتل  ﴿إِن  ال  َشَقدح

﴾ ـَ ْ  قا:  وشؾؿ  اهلل عؾقفصذ  أن الـبل   ريض اهلل عـف  وعـ أيب هريرة  َداِخِري )َمن

 . مل َيسلل اهللَ يغضب  عؾقه(

ا ادممـقن، واضؾبقا مـلف كلؾ  حاجلاتِؽؿ، دققَؼفلا وجؾقَؾفلا، قريَبفلا فاشللقا اهللَ أَي

وبعقَدها، فنن األمَر كؾف بقِد اهللِ، ال ماكَع دا أعطلك وال معطلَل دلا مـلَع، قلا: تعلاىل  

ٍ َفلال َراد  لِ  َك بَِخلرح َؽ اهلل ُ بُُِضٍّ َفال َكاِصَػ َلُف إاِل  ُهَق َوإِنح ُيِردح َسسح لؾِف﴿َوإِنح َيؿح  ﴾ َِػضح

أي:  سنؾوا اهللَ كن يش ،ءح ن نى الَسنَ  "قالت أم  ادممـني عائشُة ريض اهلل عـفا  

ه مل ي قرس   -ن ى سَي الـعِ    . ()"فإن اهللَ لو مل يقرس 

                                 

  ( . 07( شقرة غافر ))

  ( .91( شقرة غافر ))

( ، 3294(، وابـ ماجف ) 007/  9) "األدا ادػرد "( ، والبخاري يف 3343مذي ) أخرجف الس( )

 ( وقا: السمذي   ) ال كعرفف إال مـ هذا القجف ( .744،  773/  9وأمحد )

  (. 014( شقرة يقكس ))

 .7/309( أخرجف أبق يعذ )
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، فنن اهللَ حيب  عبَده الذي يسللُلف ويتؿؾ ُؼلف، وُيـلِزُ: بلف 
ٍ
فسؾقا اهللَ عباَد اهللِ كؾ  يشء

يف شمالِف وضؾبِف، فنكف شبحاكف جقاٌد كلريٌؿ، يلداه مبسلقضتان، يـػلُؼ  حقائَجف، ويؾح  

 كقػ يشاُء، فتبارَك اهللُ را العادني، بقده ادؾُؽ وهق عذ كؾ يشء قدير. 

 .أَيا ادممـقن

إن مللـ مللاِم جللقِد اهللِ تعللاىل وكَرِمللف، ومللـ كللامِ: غـللاه وقق قمق تِللف، أكللف شللبحاكف 

 عللـ أيب هريللرَة  "الصللحقحني"ه مسللللَتف وضؾَبللف، فػللل وتعللاىل يعللِرُ  عللذ عبللادِ 

ـننا كبننارَا وكعننا  »قللا:   وشللؾؿ  اهلل عؾقللفصللذ  أن الـبللل   ريض اهلل عـللف  يـننُُل رنا

َُ يبؼننى لُؾننُخ ُ الؾقننِ  ايهننيُنح فقؼننول: مننْ ينندعو   كقا ننن كنن يش لقؾننٍة ل  السنندِء النندا

 . «يَن له؟فلس جقَب له؟ مْ يسللـي فلعطَقه؟ مْ يس غػين  فلغػ

ِك ُشللماِ: راٍّ جللقاٍد كللريٍؿ، بقللِدِه  ، وأي خسللارٍة، يف َتللرح ـٍ فقللا عبللد اهلل، أي غللب

 اخلُر ُكؾ ف، وإلقف يرجُع األمُر كؾ ف؟! 

راٌّ بؾَغ جلقُده وغـلاه أكلف يسلتدِعل عبلاَده لقسلللقه ملـ كلؾم ملا يريلدون، قلا: 

 
ِ
لقعطلقه  وحَيلؽ، تللِت  وهب بـ مـبلف رمحلف اهلل لرجلٍؾ كلان يللِت بعلَض األغـقلاء

مـ يغؾُؼ عـلؽ بابلف، ويظفلُر للؽ فؼلَره، ويلقاري عـلؽ غـلاه، وتلسُك ملـ يػلتُح 

 ()لؽ باَبف، ويظفر لؽ غـاه، ويدعقك إىل مسللتِف  ادعـل أشتجب لؽ؟!!

                                 

  (.412(، ومسؾؿ)0071) "صحقح البخاري "()

 . 7/73( حؾقة األولقاء )
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فاجتفدوا عباد اهلل يف شماِ: مقالكؿ جؾ  وعال مـ كؾم ما تشاؤون، فنكؽؿ ال 

ورجقمقه، فعـ أيب شعقد اخلدري ريض اهلل عـف ريض اهلل َتعِدُمقن خرًا ما شللتؿقه 

)ما مْ مسؾٍم يدعو لقس نإلٍم وال قطقعِة قا:   وشؾؿ  اهلل عؾقفصذ  عـف أن الـبل 

ِهيَنها له يف  رنٍمح لال أعطاه اهللُ لندى لالٍث: لما أن يعجَ  له دعوَكهح ولما أن يديش

( فؼال أنُد الصحانِة: لذًا كؽثيُِن يا رسوَل ايهينِةح ولما أن يدفَ  عـه مْ السوِء مثَؾفا

 . : )اهللُ أكثيُن(وسؾم  اهلل عؾقهصى  اهلل؟ فؼال 

 .أَيا ادممـقن

للَو والشللؽقى إلقللف مللـ أكػللِع األدويللِة،  إن دعللاَء اهللِ تعللاىل وشللماَلف والتُض 

ُػللف ، يدافُعللف ويعاعُللف ويؿـللُع كزوَلللف ويرفُعللف و ػم
ِ
عاُء عللدو  الللبالء ، فلللال فالللد 

 والتُضلِو أحلٌد، فعلـ اقبلان 
ِ
قلا:  قلا: رشلق:  ريض اهلل عـلف  َيؿؽ مع الدعلاء

 . «ال ييندا الؼضاَء لال الدعاءُ »  وشؾؿ  اهلل عؾقفصذ  اهلل 

 .فقا أَيا ادممـقن

ادعللقا اهللَ واشللللقه، واحرصللقا عللذ األخللِذ بلل،داِا الللدعاء، التللل تزيللُد يف 

 ادابللًا واجبللًة ومسللتحبًة، بللا أاللٌر بللالٌغ يف أجللِره، وتغؾمللُب إجابَتللف، فللن
ِ
ن لؾللدعاء

                                 

 ."( وقا:   صحقح اإلشـاد0209، رقؿ  0/941( ، واْلاكؿ )3/02أخرجف أمحد )( )

حسـ  "وقا: السمذي  (،9/119(، والبزار )9/910والطزاكك ) (،9031( أخرجف السمذي ))

 . "غريب
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ـِ مـ ادرهقِا.   حتصقِؾ ادطؾقِا، واألم

 القاجبِة  أن  ؾَِص العبُد يف دعاِئف هلل تعاىل، فال يدعق معف أحدًا، 
ِ
فؿـ اداِا الدعاء

ُعو َمنَ  اهلليشِ َوَأنيش او ََساِمَد هللِيشِ فَ ﴿: بؾ يدعقه وحده ال َشيَؽ لف، كام أمَر اهللُ بذلؽ ال َكد 

 . ﴾َأَنداً 

 َشٌك، حتلَبُط بلف األعلامُ:، 
ِ
 األمقاِت مثاًل أو األحقاء

ِ
فدعاُء غِر اهللِ وشماُلف كدعاء

 
ِ
دوه بالسلماِ: واللدعاء وجيـك بف غضُب اهللِ القاحِد الؼفاِر، فاتؼقا اهللَ عباَد اهللِ، ووحم

ذِ : والطؾِب  َؼم َوال  َقُة اْلح ﴾﴿َلُف َدعح
ٍ
ء َتِجقُبقَن َبُؿح بَِمح ـح ُدوكِِف ال َيسح ُعقَن ِم ـَ َيدح  . ي

 .أَيا ادممـقن

  دعاَء اهللِ بلشامئف اْلسـك وصػاتِف العؾقا، والثـاَء عؾقف ومحلَده، 
ِ
إن مـ اداِا الدعاء

ُعقُه ِِبَا﴾  ـَك َفادح ُسح اَمُء اْلح َشح  . كام قا: تعاىل  ﴿َوهللِ ِ األح

ـَ اخلطاا وشؾؿ  اهلل عؾقفصذ  صالُة عذ خاتِؿ الرشِؾ اؿ بعد ذلؽ ال  ، فنن عؿَر ب

"قلا:  ريض اهلل عـف 

 "() . 

                                 

  ( .02( شقرة اعـ ))

  ( . 07( شقرة الرعد ))

  ( . 021( شقرة األعراف ))

أخرجف مقققفًا، ويف وشـده أبق قرة  " "كتائج األفؽار"(، قا: اْلافظ يف 729( أخرجف السمذي ))

األشدي ال يعرف اشؿف وال حالف، ولقس لف عـد السمذي وال أصحاا الســ إال هذا ادقققف، وهق مـ 
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  الدعاُء باخلِر، والبعُد عـ اإلاِؿ وقطقعِة الرحِؿ ومـ اداِا الدعاء أَيا ادممـقن

ُيستجاُا لؾعبِد ما مل » وشؾؿ  اهلل عؾقفصذ  قا:  "صحقح مسؾؿ"واالشتعجاِ:، فػل 

ألحِدكؿ ما مل يعجؾح يؼقُ:   يستجاُا »، وفقف أيضا ً   (0)«يدُو بناٍؿ أو قطقعِة رحؿٍ 

وقد دعقُت فؾؿ أَر يستجاُا يل، قد دعقُت »، ويؼق:  ( 9)«دعقُت فؾؿ ُيستَجبح يل 

 . (3)«فقستحِِسُ عـد ذلؽ ويدُو الدعاء

ـم باهللِ تعاىل، فنن اهللَ جيقُب دعقَة  ـُ الظ  أَيا ادممـقن  حس
ِ
ومـ اداِا الدعاء

 . «ادعوا اهللَ وأك م موقـون ناإلمانِة  »  وشؾؿ  اهلل عؾقفصذ  الداعل إذا دعاه، قا: 

، فؿـ  أكا"  ـف ريض اهلل ع وقا: عؿَر 
ِ
عاء ال أمحُؾ هؿ  اإلجابِة، ولؽـ أمحُؾ هؿ  الد 

 . "ُأِبَؿ الدعاَء فنن اإلجابَة معف

 إضابَة ادلكِؾ وادرشِا  عباد اهلل،
ِ
إن مـ األشباِا ادفؿة التل حيصُؾ ِبا إجابُة الدعاء

لن اهلل صقٌِّب »  وشؾؿ  اهلل عؾقفصذ  قا:  قا:  ريض اهلل عـف  وادؾبِس، فعـ أيب هريرة 

ح يؿدا يدينه ل  السندِءح ينا  ًَ ال يؼب  لال صقبًاح لم ذكيَن الينمَ  يطقُ  السػيَنح أشعَخ أغ

                                                                                

رواية الـُض بـ صؿقؾ عـف، وقد رواه معاذ بـ اْلارث عـ أيب قرة مرفقعًا، أخرجف القاحدي، ومـ ضريؼف 

 ."د الؼادر الرهاوي يف األربعني، ويف شـده أيضًا مـ ال يعرفعب

  ( مـ حديث أيب هريرة ريض اهلل عـف.9431( أخرجف مسؾؿ ))

  (.9431(، ومسؾؿ ) 9371( أخرجف البخاري ))

   ( مـ حديث أيب هريرة ريض اهلل عـف.9431( أخرجف مسؾؿ ))

،  "مستؼقؿ اإلشـاد "( ، وقا:  0/941اكؿ )( وقا:  حديث غريب . واْل3741أخرجف السمذى )()

 وتعؼبف الذهبك ىف التؾخقص بلن فقف صالح ادرى مسوك .
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َي نناِيناِمح فنلكيشى  َِّ ح ومطعُؿه نيناٌمح ومرشُنه نيناٌمح ومؾبُسنه ننيناٌمح وغن ربِّ يا ربِّ

 . «يس جاُب لَلك؟!

، فلنن ملا يػلقُتؽؿ ملـ خلِر اللدكقا فاتؼقا اهللَ عباد اهللِ، وذروا كلؾ  كسلٍب حلرامٍ 

لؾقكف ملـ للذٍة زائؾلٍة، أو  واآلخرة، بسبب الؽسِب اْلراِم، أضعاَف أضعاَف ملا حتصم

يِب  بللا َوُيللرح َحللُؼ اهلل ُ الرم فرحللٍة كاذبللٍة، ويؽػقللؽ مللـ هللذا ققلللف جللؾ وعللال  ﴿َيؿح

َدَقاِت﴾  الص 


 

                                 

  ( . 0101( أخرجف مسؾؿ ))

  ( .949( شقرة البؼرة ))
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 اخلطبة الثاكقة

 . أما بعد

 أ! فقا أَيا ادممـقن
ِ
، والِساء

ِ
خاء دِة والر  كثُِروا مـ شماِ: اهللِ تعاىل ودعاِئف يف الشم

، فنن الدعاَء عبادٌة جؾقؾٌة، يرفُع اهللُ ِبا الدرجاِت وحيط ِبا اخلطقاِت، 
ِ
والُضاء

يف وصقتف البـ  وشؾؿ  اهلل عؾقفصذ  وحتصُؾ ِبا ادلمقالُت وادطؾقباُت، وقد قا: 

هاِء يعينُفك يف الَدِة () كعينيش عباس ريض اهلل عـفام    . ف  عى اهللِ يف الينيش

 اهللِ 
ِ
فاجتفدوا يا مـ ترجقن الـقاَ:، وتممؾقن جقاَا السما:، اجتفدوا يف دعاء

ا أوقاِت اإلجابِة، كساعِة يقِم اعؿعِة، وجقِف الؾقِؾ اآلخِر، وبني األذاِن  وح تعاىل، حتر 

 ر ذلؽ مـ األوقات الػاضؾِة.واإلقامِة، وأدباِر الصؾقاِت ادؽتقباِت، وغ

ؾقا   رغبًة ورهبًة، تقش 
ِ
ادعقا اهللَ بؼؾقٍا حارضٍة خاصعة مـؽِسة ذلقؾة، أِْل قا يف الدعاء

إلقف جؾ وعال بلشامئف وصػاتف، ارفعقا أيديؽؿ حاَ: دعائؽؿ ، إال يف األحقا: التل مل يرد 

 فقفا رفُع القديـ.

اهلل تعاىل وأاـقا عؾقف بؽؾم خٍر، َصؾ قا يف اشتؼبؾقا الؼبؾَة حاَ: الدعاء، امحدوا 

ؾقا مـف وشؾؿ  اهلل عؾقفصذ  دعاِئؽؿ عذ رشقِ: اهللِ  ـ  باهللِ تعاىل، وأمم ، وأحِسـقا الظ

 .اخلَر، اؿ اعؾؿقا بارك اهلل فقؽؿ أن دعاًء، تقفرت فقف هذه الصػاُت، ال يؽاد ُيرد  أبداً 

 

                                 

 ( بنشـاد صحقح.9211( أخرجف أمحد ))


