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 مقدمة  
 :أما بعد ..وصحبه ومن وااله  آلهاحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى 

 

أمامك أخيت القارئة جمموعة من األدعية اليت تعتين بصالح القلب والنفوس ، جمموعة مقتطفة لطيفة 

خمتارة من األحاديث النبوية ؛ ليقف الذاكر به على معرفة ما يلهج به لسانه فيصقل بالذكر قلبه 

وجنانه حيث ال شيء أنفع لقلب العبد وال أجنى له من عذاب اهلل من ذكر اهلل ودعائه ، وملا كانت 

فاته وعلة توجب سقمه آمن  آفهالغفلة اليت تعرتي القلب فتذهله عن معاني ما جيري به لسانه 

ومرضه ، لذا نشطنا لوضع هذا املختصر تذكري لنا وإلخواننا مبا ينبغي أن نتحلى به إذا كنا نذكر اهلل 

فإذا ذكر العبد ربه بلسانه وعقل قلبه عن اهلل ورسوله ، ونشطت اجلوارح ملا شرع له من العمل الصاحل 

صار البدن كله ذاكرًا هلل بالقول واالعتقاد والعمل ، ومن مجع بني ذلك وثبت عليه فهو من أهل ذكر 

 .اهلل حقا 



  
ْشِد، َوأَْسأَلَُك ُموِجبَاِت َرْحَمتَِك، وَ  َِِرتَِك، َوأَْسأَلَُك َعزَ اللَُّهمَّ إِنِِّي أَْسأَلَُك الثَّبَاَت فِي اْْلَْمِر، َواْلعَِزيَمةَ َعلَى الرُّ ْْ اَِِم َم

ْعلَُم، َوأَُعوذُ بَِك ِمْن َشِرِّ تَ  ُشْكَر نِْعَمتَِك، َوُحْسَن ِعبَادَتَِك، َوأَْسأَلَُك قَْلبَاً َسِليَماً، َوِلَسانَاً َصاِدقَاً، َوأَْسأَلَُك ِمْن َخْيِر َما

ُِِركَ َما تَْعلَُم،  ْْ  .”’’اْلُْيُوبِلَما تَْعلَُم، إِنََّك أْنَت َعالَُّم  َوأَْستَ
  

 الدين والدنيا واآلخرة فقد اشتمل على أعظم مطالب , األهمية غاية المبارك في هذا الدعاء العظيم 

  قدرها من جوامع الكلم التي ال تستقصيها هذه الوريقات لجاللة وفيه 
هذا الدعاء بأجمل باإلكثار من هللا عنهم رضى والصحابة , ولهذا أمر النبي صلى هللا عليه وسلم شداد بن أوس

 :وأجّل المعاني فقالاأللفاظ 

 (الكلماتفاكنز هؤالء , يا شداد بن أوس, إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة) 
 ...(فاكتنزوا الكلمات , اكتنز الناس الدنانير والدراهمإذا )لفظ وفي 

 
  

 :الذكر األول 

:معنى الدعاء   
 

وهي صيغة عامة يندرج تحتها كل , سأل اَّللَّ تعالى الثبات في األمر( : للَّهم إني أسألك الثبات في األمرا): قوله

ذلك وأعظم , إليها باالستقامة والسداد الثبات عليها يكون بالتوفيق الدنيا والدين واآلخرة , فإن أمور أمر من 

عند االحتضار من لهذه االستقامة  وأحوج ما يكون العبد الهدى , واالستقامة على والطاعة , الثبات على الدين 

وتعالى جمع اَّللَّ تبارك , وقد وعند المرور على الصراط , الملكين والثبات في سؤال , وإغوائه الشيطان  نزغات

يَن آَمنُوا ب اْلقَْول  الثَّاب ت  ف ي اْلَحيَاة  الدُّْنيَا َوف ي يُثَب ُّت : )قوله تعالىفي األمور هذه كل  ُ الَّذ  َرة  اَّللَّ هذه فتضّمنت , ( اآْلخ 

.األحوال واألوقات واألماكنفي كل , الثبات الدعوة الجليلة   



  
بحيث ينجز كل ما هو رشد , اَّللَّ تعالى عزيمة الرشد, وهي الجد في األمرسأل ( : على الرشدوالعزيمة ): وقوله

والصواب, فلذلك كانت العزيمة على , هو الصالح, والفالحتقدم والرشد كما , أمور معاشه وآخرتهأموره في من 

هي : والعزيمة, فإن اإلنسان قد يعلم الرشد, وليس له عليه عزيمة, فإذا عزم على فعله أفلحالخير, الرشد مبدأ 

تعالى وال قدرة للعبد على ذلك إال باَّللَّ , وهو عقد القلب على إمضاء الفعل, القصد الجازم المتصل بالفعل  

ولهذا علَّم النبي صلى هللا عليه وسلم أحد الرشد , كان من أهم األمور سؤال اَّللَّ تعالى العزيمة على فلهذا 

( أمريقل اللَّهم قني شر نفسي, واعزم لي على أرشد ): الصحابة أن يقول    
العزم وفي العمل بمقتضى العزم بعد حصول , والتوكل عليه في تحصيل العزم, فالعبد يحتاج إلى االستعانة باَّللَّ 

بُّ : "اَّللَّ تعالىقال  َ يُح  ّل ينَ فَإ ذَا َعَزْمَت فَتََوكَّْل َعلَى اَّللَّ  إ نَّ اَّللَّ  " اْلُمتََوك 

 والرشد: هو طاعة اَّللَّ ورسوله 

هَ إ لَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلفُُسوَق َوالْ ": قال اَّللَّ تعالىكما  يَماَن َوَزيَّنَهُ ف ي قُلُوب ُكْم َوَكرَّ َ َحبََّب إ لَْيُكُم اإْل  نَّ اَّللَّ ْصيَاَن ع  َولَك 

دُونَ  اش  "أُولَئ َك ُهُم الرَّ   
: وكان النبي صلى هللا عليه وسلم يقول في خطبته  

(غوىفقد اَّللَّ ورسوله من يطع اَّللَّ ورسوله فقد رشد, ومن يعصي )    
الغي و الرشد ضد   

َن ": اَّللَّ تعالىقال  ْشدُ م  .ضالأو , إما غافل: فهو, لم يكن رشيدا  فمن ’’ اْلغَيقَْد تَبَيََّن الرُّ  



  
  : نوعان والعزم

 
  البدايات من وهو ,الطريق في الدخول على المريد عزم : األول
 أكمل حال إلى ,كامل حال من االنتقال وعلى ,فيها الدخول بعد الطاعات على االستمرار على العزم : الثاني

   النهايات من وهو ,منه
ى ولهذا  .الرسل أفضل وهم خمسة, وهم ,العزم أولي الرسل خواصّ  تعالى اَّللَّ  سمَّ

  
 من الخروج للكافر يحصل به إذ ,شر كل من والتباعد ,خير كل في الدخول به للعبد يحصل األول فالعزم

 كانت فإن ,الطاعة في والدخول ,المعصية من الخروج للعاصي يحصل وبه ,اإلسالم في والدخول الكفر,

رَ  فيما ودخل ,صادقة حملة الشيطان وعلى ,نفسه هوى على وحمل ,صاحبها عليها وصمم ,صادقة العزيمة  أُم 

 .فاز فقد الطاعات من به
  

م فمن ,وضعفها عزيمته, قوة قدر على للعبد اَّللَّ  وعون  .وثبّته أعانه, الخير إرادة على صمَّ
  

 .ومنَّاه وسّوفه, ,الشيطان فيه طمع مترددا   العبد كان ومتى ,الشيطان منه يئس العزيمة َصدَقَ  ومن

 ُسئل بعض السلف متى ترتحل الدنيا من القلب؟ 

وإذا لم تقع العزيمة اضطرب , ودرج القلب في ملكوت السماء, إذا وقعت العزيمة ترّحلت الدنيا من القلب: قال
 .الدنيا ورجع إلى , القلب



  
جمع موجبة, وهي ما أوجبت : -بكسر الجيم -موجبات(: رحمتكوأسألك موجبات )قوله صلى هللا عليه وسلم 

واألقوال, والصفات التي تتحصَّل بسببها , نسألك من األفعال: أي, أّي قربٍة كانت, من قربةالرحمة لقائلها 

ْت ُوُجوُهُهْم فَف ي : "توجب بها الجنة التي هي أعظم رحماتك, كما قال تعالىرحمتك , والتي  يَن اْبيَضَّ ا الَّذ  َوأَمَّ

  "َرْحَمة  اَّللَّ ُهْم ف يَها َخال دُونَ 
 

 (وعزائم مغفرتك): قوله

أي أسألك أن ترزقنا من األعمال , وهي عقد القلب على إمضاء األمر كما مر: جمع عزيمة: العزائم

 . مغفرتكواألقوال واألفعال التي تعزم, وتتأكد بها 

فعل , ومن فإنه سأله أوال  أن يرزقه ما يوجب له رحمة اَّللَّ عز وجل , الدعاء من جوامع الكلم النبويةوهذا 

وفي عداد , واندرج في سلك أهلها, فقد دخل بذلك تحت رحمته التي وسعت كل شيء, ما يوجب له الرحمة

فإن من غفر اَّللَّ تعالى له ذنوبه, له , ثم سأله أن يهب له عزما  على الخير يكون به مغفورا  , مستحقها

واستحق العناية الربانية في محياه ومماته؛ ألنه قد , وتفّضل عليه برحمته, فقد ظفر بخيري الدنيا واآلخرة

 . الذنوبصفا من كدورات 
وهذان المطلبان قد تقدما كثيرا  في أدعية القرآن, وكذلك السنة؛ ألن في المغفرة التخلية من كل الذنوب 

والرحمة تحلية, التي تتحصل , من آثارها وشؤمها في الدنيا واآلخرةالتصفية والتنقية وهي , وتبعاتها

 .في جنات النعيمالمقيم ومن أجلها النعيم , واآلالء, بمقتضاها النعم
  

مزيدها أي أسألك التوفيق لشكر نعمك التي ال تُحصى؛ ألن شكر النعمة يوجب (: وأسألك شكر نعمتك): قوله

يدَنَُّكْم َولَئ ْن َكفَْرتُْم إ نَّ : "وحفظها, واستمرارها على العبد, كما قال اَّللَّ تعالى َوإ ْذ تَأَذََّن َربُُّكْم لَئ ْن َشَكْرتُْم أَلَز 

يد  َعذَاب ي   .واألركان, واللسان, بالقلب: يكون, والشكر ’’ لََشد 



  
  .ذكرها, وعدم نسيانها: فالشكر بالقلب

  .والتحدث بها, وتعدادها, , والحمد بالنعم, وذكرهاالثناء: والشكر باللسان 
  .معاصيهاستعمالها في شيء من يجنب وأن , أن يستعان بنعم اَّللَّ تعالى على طاعته, باألركان والشكر 

 :يكون بإتقانها, واإلتيان بها على أكمل وجه, ويكون ذلك على ركنين( : وحسن عبادتك): قوله
  
  .َّللَّ تعالى فيهااإلخالص  -1
وسنة المصطفى صلى هللا عليه وسلم الرؤوف الرحيم, وأعظم اإلحسان , فيما جاء في الكتاب الحكيمالمتابعة  -2

 اإلحسان النبي صلى هللا عليه وسلم حينما سأله جبريل عن , قال ( اإلحسان)في العبادة مقام 

 (.يراكفإنه , أن تعبد اَّللَّ كأنك تراه, فإن لم تكن تراهاإلحسان ): فقال
 

  :إلى مقامينفأشار 
فيخلص له , أن يعبد اَّللَّ تعالى مستحضرا  لرؤية اَّللَّ تعالى إياه, ويستحضر قرب اَّللَّ منه, واّطالعه عليه: أحدهما

  .العمل, ويجتهد في إتقانه, وتحسينه
 . غائبال معاملة حاضر , فيعامله معاملة , أن يعبده على مشاهدته إياه بقلبه: والثاني

  .للداعي حينما يدعو ربه تعالى المجيب أن يستحضر هذه المعانيفينبغي 
ليس فيه شيء من محبة اَّللَّ ما يكرهه اَّللَّ الذي هو القلب النقي من الذنوب, والعيوب ( : قلبا  سليما  وأسألك ): وقوله

والمعاصي ومن األهواء والبدع, ومن الفسوق , فدخل في ذلك سالمته من الشرك الجلي والخفي, تبارك وتعالى

ل ّ , والباطنة, كالرياء, والعجبالظاهرة وصغائرها, كبائرها  وهذا , والحسد, وغير ذلك, والحقد, والغش, والغ 

َ ب قَْلٍب *يَْوَم اَل يَْنفَُع َمال  َواَل بَنُوَن : "قال اَّللَّ تعالى, القلب السليم هو الذي ال ينفع يوم القيامة سواه إ الَّ َمْن أَتَى اَّللَّ

 .وتعالىسلم القلب لم يسكن فيه إال الرب تبارك فإذا  ’’َسل يمٍ 



 أعظم من ألنه صادقا ؛ لسانا   تعالى اَّللَّ  سأل ,بالوعد واإلخالف ,الكذب من محفوظا   أي : (صادقا   لسانا  ) :قوله

ّيقيَّة درجة إلى الطريق أول فإنه , والرغائب المنح وأجلّ  ,المواهب   األنبياء بعد الدرجات أعلى هي التي الصد 

         الجنة إلى يهدي البر وإن البر, إلى يهدي الصدق فإن ,بالصدق عليكم) وسلم عليه هللا صلى النبي قال

ُجل يزال وما    (...صديقا   اَّللَّ  عند يكتب حتى ,الصدق ويتحرى ,يصدق الرَّ
 وقد إال خير من فما يعلمه, لم وما العبد, علمه ما خير لكل جامع سؤال هذا : (تعلم ما خير من وأسألك) :قوله

   .والعلوي السفلي العالم في ,شيء كل علمه وسع الذي ,العليم تعالى ربه إلى أسنده لهذا ؛ فيه دخل

 الخاص بعد العام ذكر باب من هو ,الخير من الخاصة األمور تلك سؤال بعد العام السؤال وهذا
 منها الظاهر ,وكبيرها صغيرها :الشرور كل من شاملة االستعاذة وهذه : (تعلم ما شر من بك وأعوذ) :قوله

 وهذا ,شيء كل يعلم وتعالى تبارك الرب ألن سبحانه؛ يعلمها الذي الشرور من االستعاذة قيد حيث ,والباطن

 .الدعاء حال للرب والتعظيم واألدب, التلطف, غاية في
  

ل, عليه الذي االستغفار بطلب الدعاء ختم (تعلم لما وأستغفرك) :قوله  األعمال خاتمة فإنه والمدار؛ المعوَّ

 .العبادات من كثير في كما ,الصالحة

 

          الذنوب من فإن ,والمستقبل ,والحاضر ,الماضي في العبد عملها التي الذنوب كل يعمّ  االستغفار وهذا

 أخفى فيكم, لَلشرك بكر أبا يا) :بكر ألبي وسلم عليه هللا صلى النبي قال كما بالكلية, ذنب بأنه العبد يشعر ال ما

 من عام استغفار إلى العبد فيحتاج ,االستغفار وقت يذكره وال العبد, ينساه ما الذنوب ومن  (...النمل دبيب من

 . وأحصاه اَّللَّ  علمه قد والكل ,يعلم لم وما منها, علم ما ذنوبه, جميع

 

 

 



  المضافة أسمائه من باسم : (الغيوب عالم أنت إنك) العظام تعالى اَّللَّ  صفات من ختام بأحسن دعاءه ختم ثم

   العلم سعة على تدل التي

م) فإن  والتعظيم األدب غاية فيه ,العظيم المقام لهذا جليل توّسل فهذا ,وشموله العلم لكثرة مبالغة صيغة (عالَّ

 اختصاص في ,والقصر والحصر ,التأكيد يفيد الذي (أنت) الفصل وضمير (نَّ إ)بـ أّكده أنه وذلك ,الجليل للرب

 .واآلخرة والدنيا الدين في العلية المطالب لهذه السائل الداعي ذلك ضمنه ومن ,الواسع بالعلم العالمين رب
  

 األلوكةشبكة : المصدر 



 اْسم   بُِكِلِّ  أَْسأَلُكَ  قََضاُؤَك، فِيَّ  َعْدل   ُحْكُمَك، فِيَّ  َماض   بِيَِدَك، نَاِصيَتِي أََمتَِك، اْبنُ  َعْبِدَك، اْبنُ  َعْبدَُك، إِنِِّي اللــهم)

ْيتَ  لَكَ  ُهوَ  َِْسَك، ِبهِ  َسمَّ  ِعْندََك، اْلَْْيبِ  ِعْلمِ  فِي بِهِ  اْستَأْثَْرتَ  أَوِ  َخْلِقَك، ِمنْ  أََحدًا َعلَّْمتَهُ  أَوْ  ِكتَابَِك، فِي أَْنَزْلتَهُ  أَوْ  نَ

ي َوذََهابَ  ُحْزنِي، َوَجاَلءَ  َصْدِري، ونُورَ  قَْلبِي، َربِيعَ  اْلقُْرآنَ  تَْجعَلَ  أَنْ   ( َهِمِّ
 وآباؤه هو له, مملوك تعالى, َّللَّ  مخلوق بأنه العبد اعتراف : (أمتك ابن عبدك ابن عبدك إني اللَّهم) :قوله

  أمورهم ومدبّر خالقهم, وجل عز َّللَّ  مماليك فالكل وحواء, آدم إلى وانتهاء   المقربين, أبويه من ابتداء   وأمهاته,

 التذلّل كمال فيه وهذا سواه, به ويعوذون يلوذون من لهم وليس عين, طرفة عنه لهم غنى ال وشؤونهم,

 (أمتك ابن عبدك ابن) فيه زاد بل (عبدك إني) :بقوله يكتف لم ألنه تعالى؛ َّللَّ  بالعبودية واالعتراف والخضوع

 (شيئا به تشركوا وال هللا وعبدوا) تعالى َّللَّ  والعبودية التذلّل, في والمبالغة التأكيد على داللة
 ومدلوالته مقاصدها وجالل ومعانيها, ألفاظها في لكمالها الشرعية األدعية أهمية على يدلنا وهذا

   : (بيدك ناصيتي) :قوله
 لقضائه رادّ  وال لحكمه, معقب ال يريد, بما فيه ويحكم يشاء, كيف فيه يتصّرف تعالى, اَّللَّ  بيد الرأس مقدمة أي

الذكر الثاني  

: 

 في ماضيان فكالهما الكوني, القدري والحكم الشرعي, الديني الحكم :الحكمين يتناول : (حكمك فيَّ  ماض) :قوله

   .مخالفته يمكن ال الكوني الحكم لكن أبى, أم شاء العبد

 . للعقوبة متعرضا   ويكون العبد, يخالفه فقد والمنهيات األوامر الشرعي الحكم وأما



 
 صحة من :الوجوه كل من عليه, وتعالى سبحانه أقضيته جميع بأن العبد من إقرار   : (قضاؤك فيَّ  عدل  ) :قوله

 وجهٍ  بأي ظلم وال فيه, جور ال عدل   ذلك وغير وتجاوز, وعقوبة وموت, وحياة وألم, ولذة وفقر, وغنى وسقم,
مٍ  َربُّكَ  َوَما﴿ :تعالى قال , الوجوه من ْلعَب يد   ب َظالَّ  ﴾ل 
 إلى أقرب الحالة وهذه السائلين, أدب من وهذا تعالى, لربه والخضوع التذلل غاية إظهار بعد الدعاء في شرع ثم

 كريم أيُّ  يوازيه ال الذي وتعالى تبارك اَّللَّ  من أكرم ومن كريما , منه المسؤول كان إذا سيما وال السؤال إجابة

 في ينفذها حاجة سأل ثم , والخشوع الخضوع وأظهر له, وتذلل عبده, إليه تضرع إذا نظير, أيّ  يعادله وال

 .وجوده لكرمه الالئق هو ما على ساعته
  إلى التوّسل أنواع أعظم هو وهذا الحسنى, أسمائك من اسم بكل إليك أتوّسل :(لك هو اسم بكل أسألك) :قوله
َّ  ﴿وَ  :تعالى قال كما بالدعاء, تعالى اَّللَّ   ﴾ب َها فَاْدُعوهُ  اْلُحْسنَى اأْلَْسَماءُ  َّلل 

يت) :قوله  .وجاللك بكمالك يليق الذي لنفسك اخترته أي :(نفسك به سمَّ
 .أحدهم وأنا به, ويدعونك ويسألونك عبادك به يتعبّد رسلك, على المنزلة كتبك في :(كتابك في أنزلته أو) :قوله

 
 حديث في كما وسلم عليه هللا صلى محّمد ومنهم والمالئكة, األنبياء من :(خلقك من أحدا   علمته أو) :قوله

 :فيه يقول الذي الطويل الشفاعة

رُّ ...)  د ا, لَهُ  فَأَخ  دَ  فَأَْحَمدُهُ  َساج  ي أََحد   ب َها يَْحَمدُهُ  َولَْيسَ  قَْبل ي, َكانَ  أََحد   ب َها يَْحَمْدهُ  لَمْ  ب َمَحام   ) ...بَْعد 



 أحد عليه يّطلع فلم الغيب, علم في نفسك به خصصت أي :(عندك الغيب علم في به استأثرت أو(

 معين عدد في محصورة غير الحسنى تعالى أسماءه أن على يدلّ  وهذا , (لك هو اسم بكل) :لقوله تقسيم كلّه وهذا 

 :أقسام ثالثة تعالى أسماءه فجعل
ى قسم  .كتابه في يُنزله ولم غيرهم, أو ومالئكته ورسوله, أنبيائه من شاء لمن فأظهره نفسه, به سمَّ
ف كتابه, في أنزله وقسم  .عباده إلى به فتعرَّ
 بأسمائه تعالى إليه التوّسل المبارك الدعاء هذا فتضّمن أحد, عليه يّطلع ال عنده الغيب علم في به استأثر وقسم

 عظيم كان ُكلَّما ألنه العلوم؛ لكل أصل وصفاته اَّللَّ  بأسماء والعلم يعلم, لم وما منها, العبد علم ما كلّها, الحسنى

   وعال جلّ  له وعبوديته مراقبته وعظمت لربه, العبد خشية زادت وصفاته وأسمائه تعالى باَّللَّ  والمعرفة العلم

 ربه العبد يعرف أن والغمّ  والحزن الهمّ  يطرد ما أعظم كان ولهذا ومعصيته؛ سخطه في الوقوع عن بُعدا   وازداد

 اإلقرار من جمال   قدَّم أن فبعد معانيها, واستحضار عليه بها والثناء بذكرها, قلبه يعمر وأن وصفاته, بأسمائه

 إليه وتوسل الصالح, بعمله إليه توسل وهو وعدله, وقضائه حكمه بكمال واإليمان تعالى, له والخضوع بالتذلل

  العاُل وصفاته الحسنى أسمائه بجميع إليه توسل ثم بأفعاله, كذلك

 يسأله ما إعطاء في الوسائل هذه أهمية على داللة دعائه يدي بين مقدمة الجليلة التوّسالت من أنواع ثالثة فجمع

 فصول دون الربيع وُخصَّ  وسروره, قلبي, فرح :أي :(قلبي ربيع القرآن تجعل أن) :فقال وجل عز ربه العبد

 النشاط له ويحصل والغّم, الهمّ  من ويخرج إليه ويميل الزمان, من الربيع في قلبه يرتاح اإلنسان ألن السنة؛

 .واالبتهاج والسرور
 .تدبره في راغبا   إليه, مائال   القرآن, إلى مرتاحا   قلبه يجعل أن تعالى اَّللَّ  سؤال الدعوة هذه فتضّمنت

 

 



  
 . به وتمّسك وتدبّره, تأمله لمن الناجح الشفاء هو القرآن أن على يدلّ  وهذا
 .والباطل الحق فأميّز المعرفة, بأنوار قلبي في تشرق أي :(صدري ونور) :قوله
 (هّمي وذهاب حزني, وجالء) :قوله

 شفاء القرآن ألن وهّمي؛ حزني انكشاف أي االنكشاف, :هو الجالء 

لُ ﴿ :تعالى قال كما  ّ نَ  َونُنَز  فَاء   ُهوَ  َما اْلقُْرآن   م  ن ينَ  َوَرْحَمة   ش  ْلُمْؤم  ينَ  ُهوَ  قُلْ ﴿ , ﴾ل  لَّذ  فَاء   ُهد ى آَمنُوا ل   ﴾َوش 

 أفضل هو الذي فالقرآن العظيم, الكالم هذا أمام يقف شيءٍ  وأي شيء, كمثله ليس الذي تعالى اَّللَّ  كالم ألنه

 لألوهام ُمذهب مثله شيء فليس وتفّكر, بتدبّر والنهار بالليل يتلوه لمن للهمّ  وُمذهب للحزن, كاشف الذكر,

 قدر وعلى يوصف, ال ما وراحته ولذّاته, وأنسه, القلب, نعيم من وفيه العصرية, النفسية واألمراض واألحزان,

 والطمأنينة والراحة السعادة من ينال وعمال   ومدارسة , وفهما , وحفظا , تالوة , :تعالى اَّللَّ  لكتاب العبد تحصيل

 .تعالى اَّللَّ  إال يحصيه ال ما والنفس البدن في والعافية

 صيد الفوائد: المصدر 



  
 شرِِّ  من بكَ  أعوذُ  ومليَكهُ  شيء   كلِِّ  ربَّ  أنتَ  إال إلهَ  ال والشهادةِ  الْيبِ  عالمَ  واْلرِض  السمواتِ  فاطرَ  للهمَّ )

هُ  أوْ  سوًءا نِسي على أقترفَ  وأنْ  وِشركهِ  الشيطانِ  شرِِّ  ومنْ  نِسي  (مسلم   إلى أجرَّ

 يحميه الذي الواقي الدرع فيصبح , ومساء صباح كل في المسلم به يتحصن الذي الكلم جوامع من الحديث هذا

 المسلمون بها تعالى سبحانه هللا خص غالية منحة فهي الشيطان, وشرك والمعاصي الشرور في الوقوع من

 تعاني التي البشرية النفس من تأتي والمعاصي الشرور أغلب أن ويعلموا , الثواب جزيل على منها ليتحصلوا

 ألبي فيها هللا رسول من األمر وجاء , الشر ومن النفس من االستعاذة جاءت لذلك ؛ الكمال وعدم النقص من

 تحصين يستطيع حتى , االضطجاع وعند المساء وفي الصباح في يذكره له حصن الدعاء من يجعل بأن بكر

 أي ضا ذلك ومن , الشيطان وسوسة أو النفس, وسوسة سواء مجا ال للوسوسة يدع وال , ينبغي كما نفسه

 النفس في ضعف يملكون من المسلمين من بها يعجب حتى والمعاصي بالسيئات المفاخرة من االحتراز

   بالتنفيذ أو بالنشر سواء عليها القائم حسنات ميزان في تقع جميعها عادة وتصبح

 صحابي الشهادة لفظ في يتحقق والذي والكمال بالوحدانية له والشهادة الكامل اإلذعان يستوجب ما وهو

 عالم يا :تقديره محذوف, النداء وحرف النداء, على منصوب ( الغيب عالم ) :قوله هريرة أبو هو الحديث

 :والغيب .والشهادة الغيب عالم أنت :أي محذوف, مبتدأ خبر أنه على مرفوعا   يكون أن ويجوز الغيب,

  شاهدوه ما والشهادة العباد, عن غاب ما الغيب :وقيل .يشاهده كأنه المدرك الموجود :والشهادة المعدوم,

     والشهادة الغيب عالم :وقيل الدنيا, والشهادة اآلخرة, الغيب :وقيل العالنية, والشهادة السر, الغيب :وقيل

  .يكون وما كان ما عالم :أي

 :الذكر الثالث



  .فطر الشيء إذا بدأ وخلق: خالق السموات واألرض, يقال: أي( فاطر السموات واألرض ) : قوله
  .حيث التقدير, من ( عالم الغيب ) مثل الكالم في ( رب كل شيء ) : وفي قولهوالكالم فيها 

بالسوء إنما استعاذ بربه من شر النفس؛ ألن النفس أمارة ( من شر نفسي ) : قوله .مالكه: أي(  ومليكه) : قوله

  .ميالة إلى الشهوات واللذات الفانية
 اإلنسان المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة في معان , والمراد هنا لها والنفس 

  ).نفسيومن شر : ) النبي صلى هللا عليه وسلم قال ولهذا 

على الخير, وهي نفس مطمئنة, فكيف يتصور منها الشر حتى صلى هللا عليه وسلم فمجبولة نفس النبي وأما 

 استعاذ من شرها؟ 

الدعاء أن يكون المراد منه الدوام والثبات على ما هي عليه, أو المراد تعليم األمة وإرشادهم إلى طريق يجوز 

    .وهو األظهر
 .بَعد من الرحمة سمي به؛ ألنه بعد , الشيطان اسم إلبليس من شطن إذا ( وشر الشيطان ) : قوله

  .به ألنه مبطل, واأللف والنون فيه للمبالغةبطل , سمي : أيشاط , من : وقيل
 :وجهين شرك الشيطان, يروى هذا على : أي(  وشركه) : قوله

باهلل ومعناه ما يدعو له الشيطان, ويوسوس له من اإلشراك الراء , بكسر الشين وسكون ْشركه  : أحدهما 

 أكتسب: أي( أن أقترف ) : قوله. ومصايدهَوَشركه بفتح الشين والراء, يريد حبائل الشيطان : سبحانه, والثاني
ه) :قوله  .السوء أو أجر : أي (أو أُجرَّ

 الكلم الطيب: المصدر 



 :الذكر الرابع

نى»  ِْ  «اللَّهمَّ إني أسألك الُهدى، والتُّقى، والعََِاَف، وال

 .الدعاءوهذه الدعوات دعوات جامعة في صالح أحوال العبد في الدنيا واآلخرة, فجمع الخير كله في هذا 

  .هو العلم النافع :فالهدى

 .وهذا صالح الدين كلها ,العمل الصالح, وترك المحرمات  :والتقى

وتمام ذلك بصالح القلب, وطمأنينته بالعفاف عن الخلق, والغنى باهلل, ومن كان غنيا  باهلل فهو الغني حقا , وإن 

وبالعفاف والغنى يتم للعبد الحياة  القلب ,قلت حواصله, فليس الغنى عن كثرة العََرض, إنما الغنى غنى 

 .الطيبة, والنعيم الدنيوي, والقناعة بما آتاه هللا

 

وهو يتضمن سؤال خير  .هذا الدعاء من أجمع األدعية وأنفعها»: قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي

وبذلك  عنه,والتقى العمل الصالح, وترك ما نهى هللا ورسوله  .الدين وخير الدنيا؛ فإن الهدى هو العلم النافع

 .يصلح الدين؛ فإن الدين علوم نافعة ومعارف صادقة؛ فهي الهدى, وقيام بطاعة هللا ورسوله؛ فهو التقى

فيه والغنى باهلل وبرزقه, والقناعة بما  .والعفاف والغنى يتضمن العفاف عن الخلق, وعدم تعليق القلب بهم

 .وحصول ما يطمئن به القلب من الكفاية, وبذلك تتم سعادة الحياة الدنيا, والراحة القلبية, وهي الحياة الطيبة

فمن رزق الهدى والتقى, والعفاف والغنى, نال السعادتين, وحصل له كل مطلوب, ونجا من كل مرهوب, وهللا 

 .«أعلم

 

الناس ورضيت, وزهدت فيما في أيدي هللا ومن حقق هذه األربع استقامت نفسه على الحق, وقنعت بما آتاها 

 .واستشعرت الغنى باهلل جل وعال



 :الذكر اخلامس

َها أَْنَت َخْيُر َمْن َزكَّاَهااللَُّهمَّ )  ِِْسي تَْقَواَها ، َوَزكِِّ اللَُّهمَّ إِنِِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن ِعْلم  اَل . أَْنَت َوِليَُّها َوَمْواَلَها. آِت نَ

ِْس  اَل تَْشبَُع ، َوِمْن دَْعَوة  اَل يُْستََجاُب   (لََهايَْنَُِع ، َوِمْن قَْلب  اَل يَْخَشُع ، َوِمْن نَ

فيه طلب من اَّللَّ تعالى أن يعطيه تقوى النفس بأن يحرزها عن متابعة (: اللَّهم آت نفسي تقواها) :قوله 
 .الهوى , وارتكاب الفجور , والفواحش

ها أنت خير من زكَّاها) :قوله  ر نفسي من خلق ذميم , ومن كل عيب وذنب ؛ ألنك (: وزّك  خير أنت أي طّه 

أي ال ُمزّكي لها إال أنت , فإنك تطهر النفوس فتصبح طاهرة طيبة بمقتضى حكمتك ومشيئتك ((: من زكاها

 .علمك لمن استحق ذلكوسعة 
   وهذا استئناف على بيان الموجب , وأن إيتاء التقوى , وتصليح التزكية فيها (: أنت وليها وموالها)  :قوله 

 .إنما كان ألنه هو المتولي ألمرها , وربها وسيدها ومالكها 
, وال أعمله ,  وال يبدل أخالقي وأقوالي لقلة به  علم ال أعمل (: اللَّهم إني أعوذ بك من علم ال ينفع) :قوله 

 .اإلخالص , أو من رياء وسمعة , أو علم ال يحتاج إليه
 االستعاذةبالنصائح , وفي قرن وال لقساوته  ؛ ال يتأثر بالمواعظ , وبالزواجر (:  ومن قلب ال يخشع) :قوله 

 .من علم ال ينفع بالقلب الذي ال يخشع , إشارة إلى أن العلم النافع ما أورث الخشوع َّللَّ تعالى
 من جمع حطام الدنيا , وال تقنع بما أتيتها من فضلك , وال تفتر عن الجمع (: ومن نفس ال تشبع) :قوله 

 .ويدخل كذلك بالنهمة , وهي كثرة األكل , والطعام دون شبع 



 بربه ظنه حسن لعدم أو بالداعي لسوء أو , االستجابة شروط لفقدها : (لها يستجاب ال دعوة ومن) : قوله

     كريم مجيب قريب سميع تعالى اَّللَّ  فإن ؛ رحم قطيعة أو سوء من فيها لما اَّللَّ  يحبها ال دعوةٍ  أو , باإلجابة

   باَّللَّ  والعياذ , وخسر خاب فقد دعاؤه ُردَّ  فمن , سائليه من وقربه وجوده كرمه لسعة دعاه من يردُّ  ال

   .شق ّيٍ  على إال تغلق ال التي األبواب خير من ومنع 

 خير أنت وزكها) الفعلية التزكية صفة ومنها , تعالى اَّللَّ  بصفات التوسل أهمية على المبارك الدعاء هذا ودلّ 

  .(زكاها من

 . والسماء األرض ربّ  إلى ورفعه , الدعاء قبول في أرجى وأسمائه تعالى اَّللَّ  بصفات التوسل فإن

 الشيخ محمد المنجد: المصدر 



 :الذكر السادس

ْلَوفَاةَ َخْيًرا  ابِِعْلِمَك اْلَْْيَب، َوقُْدَرتَِك َعلَى اْلَخْلِق، أَْحيِنِي َما َعِلْمَت اْلَحيَاةَ َخْيًرا ِلي، َوتََوفَّنِي إِذَا َعِلْمتَ اللَُّهمَّ ) 

َضا َواْلَْ  ِ فِي الرِِّ  اْلَحقِّ
ِب، َوأَْسأَلَُك اْلقَْصدَ ضَ ِلي، اللَُّهمَّ إِنِِّي أَْسأَلَُك َخْشيَتََك فِي اْلَْْيِب َوالشََّهادَِة، َوأَْسأَلَُك َكِلَمةَ

ضَ  ةَ َعْين  الَ تَْنقَِطْع، َوأَْسأَلَُك الرِِّ نَى َواْلَِْقِر، َوأَْسأَلَُك نَِعيَماً الَ يَْنَِدُ، وأَْسأَلَُك قُرَّ ِْ بَعَدَ اْلقََضاِء، َوأَْسأَلَُك ا فِي اْل

ة ، َوالَ فِتْنَة   َوأَْسأْلَُك لَذَّةَ النََّظِر إلَى َوْجِهَك، بَْردَ اْلعَْيِش بَْعدَ اْلَمْوِت، اَء ُمِضرَّ َوالشَّْوَق إِلَى ِلقَاَِِك، فِي َغْيِر َضرَّ

، اللَُّهمَّ َزيِِّنَّا بِِزينَِة اإِليَماِن، َواْجعَْلنَا ُهدَاةً ُمْهتَِدينَ   (ُمِضلَّة 

هذا الدعاء كبير النفع, عظيم الشأن, وغزير الفوائد؛ لما فيه من معاٍن ومقاصد جليلة ومطالب عالية في العقيدة 

 :، فِيهواألخالق والعبادات الظاهرة والباطنة
 .توسل إلى اَّللَّ تعالى بأسمائه الحسنى, وصفاته العاُل -1
 .وتفويض األمور إلى اَّللَّ تعالى -2
 .والتوكل عليه جل وعال -3
 .وسؤاله التوفيق إلى كمال العبودية من العبادات -4
 .وغير ذلك من المطالب المهمة, وأعلى نعيم الدنيا, وفيه سؤال أعلى نعيم اآلخرة - 5

ومقاصدها النفيسة, والمجاهدة , في فهم معانيها, والتدبر في دالالتهااألدعية وإنما تعظم فائدة هذا الدعاء, وغيره من 

 .قوال , وفعال , واإلكثار منها في السؤال والطلب: في تحصيل تحقيقها



خلقك        أي أنشدك بحق علمك ما خفي على , الباء لالستعطاف والتذلّل(: الغيباللَّهم بعلمك ) :قوله

أحواله وطلب الخيرة في , فيه تفويض العبد أموره إلى اَّللَّ جل شأنه, به ولم يخف عليك مما استأثرت 

 .وأحاط بكل شيء, وتوسال  إليه سبحانه وتعالى بعلمه الذي وسع كل شيء, وشأنه منه جل وعال

إنسها, وجنّها, ومالئكتها, وهذا : توسل لكمال قدرته النافذة على جميع المخلوقات(: الخلقعلى وبقدرتك ) :قوله

توسل بصفة القدرة بعد صفة العلم, أرَجى في قبول الدعاء واستجابته؛ ألن التوسل بأسماء اَّللَّ وصفاته كما سبق 

 .مرارا  هو أكبر الوسائل التي يرجى معها استجابة الدعاء
 :نوعانأن يعلم أن الحاجات التي يطلبها العبد من اَّللَّ تعالى وينبغي 

 الجنة وطاعته وتقواه, وسؤال , ما ُعل م أنه خير محٍض, كسؤال خشيته من اَّللَّ تعالى :اْلولالنوع  

 .فهذا يطلب من اَّللَّ تعالى بغير تردد, وال تعليم بالعلم بالمصلحة؛ ألنه خير محض, من النار واالستعاذة
 

 واألهل ما ال يعلم هل هو خير للعبد أم ال, كالموت والحياة, والغنى والفقر, والولد  :النوع الثاني

حوائج الدنيا التي يجهل عواقبها, فهذه ال ينبغي أن يُسأل اَّللَّ منها إال ما يعلم فيه الخيرة للعبد؛ ألن العبد وكسائر 

جاهل بعواقب األمور, وقد تضّمن الدعاء في هذا الحديث النوعين معا ؛ فإنه لما سأل الموت والحياة قيّد ذلك بما 

 .بشيءولما سأل الخشية وما بعدها مما هو خير صرف جزم به, ولم يقيّده , يعلم اَّللَّ تعالى أن فيه الخيرة لعبده



ولهذا ينبغي للعبد أن يفقه في باب الدعاء, ما يدعو به؛ ألنه يدعو رب األرض والسموات, فينبغي أن يتخيَّر 

 .لمواله أجمل األلفاظ, وأحسن المعاني, وأنبل األماني
بأن , أسألك بأن تحيني حياة طيبة, بأن يغلب خيري على شّري(: أحيني ما علمت الحياة خيرا  لي) :قوله

وفي هذا تفويض كامل َّللَّ , إذا كانت الحياة خيرا  لي صلى هللا عليه وسلم أتمسك بشريعتك, متبعا  لسنة نبيك

لعجزه, وضعف اختيار العبد لنفسه, فهو عاجز عن تحصيل , وتقديم اختياره تعالى على اختيار نفسه, تعالى

وفيه كذلك حسن الظن باَّللَّ جل وعال بكمال , إال بما أعانه اَّللَّ عليه, ويَسَّره له مضاّرهمصالحه, ودفع 

  .أفعاله, وصفاته المقترنة بكمال الحكمة والعلم والعدل
 

بأن تقع الفتن والفساد والشر في , بأن تغلب سيئاتي على حسناتي(: إذا علمت الوفاة خيرا  ليوتوفني ) :قوله

الدين, ففي هذه الحال يكون الموت خيرا  لما فيه من الراحة للمؤمن, والسالمة من الباليا؛ ولهذا جاء النهي 

 .  بالعواقبفي السنة عن تمني الموت لُضر نزل بالعبد لجهله 

ن ا فَلَعَلَّهُ يَْزدَادُ ): قالأنه  صحيح البخاري عن النبي صلى هللا عليه وسلمففي  ا ُمْحس  اَل يَتََمنَّى أََحدُُكُم اْلَمْوَت إ مَّ

يئ ا فَلَعَلَّهُ يَْستَْعت بُ  ا ُمس  أي علّة النهي عن تمني الموت بأن العبد إن كان محسنا  فحياته يرجى أن يزداد ( َوإ مَّ

 .بها إحسانا , وإن كان مسيئا  فإنه يسترضي اَّللَّ باإلقالع عن الذنوب, وطلب المغفرة

 :ثم شرع في سؤال المنجيات الثالث كما جاء في الحديث عن النبي صلى هللا عليه وسلم 

يَات  : ُمْهل َكات  ثاََلث  ) , َوثاََلث  ُمْنج  ه  , َوإ ْعَجاُب اْلَمْرء  ب نَْفس  ى ُمتَّبَع  , : ُشحٌّ ُمَطاع , َوَهو  ّر  َخْشيَةُ اَّللَّ  ف ي الّس 

َضا َواْلغََضب   , َوَكل َمةُ اْلَحّق  ف ي الّر  نَى َواْلفَْقر  , َواْلقَْصدَ ف ي اْلغ   .( َواْلعاََلن يَة 



أي أسألك يا إلهي دوام الخشية مع الخوف في السر والعلن, والظاهر (: وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة) :قوله

والباطن في حال كوني مع الناس, أو غائبا  عنهم, فإن خشيتك رأس ُكل خير, فقد مدح اَّللَّ جل وعال في عدة آيات 

 .بالغيبمن يخشاه 

يَن يَْخَشْوَن َربَُّهْم ب اْلغَْيب  لَُهْم َمْغف َرة  َوأَْجر  إ  : "تعالىقال  ْحَمَن ب اْلغَْيب  َوَجاَء : ",    وقال" َكب ير  نَّ الَّذ  َي الرَّ َمْن َخش 

 "ب قَْلٍب ُمن يبٍ 
وقد فُّسر الغيب في هذه اآليات بالدنيا؛ ألن أهلها في غيب عما وعدوا به من أمر اآلخرة, والموجب لخشية اَّللَّ ))

 :أمور منهاتعالى في السر والعالنية, 
 .قوة اإليمان بوعده ووعيده على المعاصي-1
 .النظر في شدة بطشه وانتقامه وقوته وقهره-2
, والعلم بأنه شاهد ورقيب على قلوب عباده وأعمالهم, وأنه مع عباده, حيث -3  كانواقوة المراقبة َّللَّ

وهذا المطلب عزيز جدا  يقّل في واقع العبد, لذلك سأله ربَّه (: كلمة الحق في الرضى والغضبوأسألك ) :قوله

تعالى, وأسألك يا اَّللَّ النطق بالحق في جميع أحوالي, في حال غضبي, وفي حال رضاي, فال أداهن في حال 

, ويكون الحق مقصدي في جميع األحوال  .رضى الناس وغضبهم عليَّ
وبأن أكون مقتصدا  معتدال  في حال غناي وفقري, فال أنفق في الغنى (: القصد في الغنى والفقروأسألك ) :قوله

 الرزق بسرف, وال طغيان, وال أضيّق في حال فقري خوف نفاد 

ا" :قال تعالىكما  فُوا َولَْم يَْقتُُروا َوَكاَن بَْيَن ذَل َك قََوام  يَن إ ذَا أَْنفَقُوا لَْم يُْسر   "َوالَّذ 
 .والقوام هو القصد, والتوّسط, وفي كل األمور

 اآلخرة أي أسألك نعيما  ال ينقضي, وال ينتهي, وليس ذلك إال نعيم (: نعيما  ال ينفدوأسألك ) :قوله

ْندَ اَّللَّ  بَاقٍ : "تعالىقال  ْندَُكْم يَْنفَدُ َوَما ع  ْن : "وقال جل شأنه" َما ع  ْزقُنَا َما لَهُ م  في الجنة, فهو دائم  أي"نَفَادٍ إ نَّ َهذَا لَر 

 .ال ينتهي وال ينقص
أما نعيم الدنيا فهو نافد, كما أن الدنيا كلها نافذة, وكأنه حين ينزل به الموت وسكراته لم يذق نعيما  من نعيم ))

 .(( الدنيا



وقرة العين هي من جملة النعيم الذي أسأله في الدنيا واآلخرة؛ ألن النعيم (: وأسألك قرة عين ال تنقطع) :قوله

ة عينه منقطعة, سروره فيها زائل؛ ألن لذاتها  منه ما هو منقطع, ومنه ما ال ينقطع, فمن قّرت عينه بالدنيا فقُرَّ

به وذكره ومحبته واألنس  عز وجل مشوبة بالفجائع والمنغصات, فال تقرَّ عين المؤمن في الدنيا إال باَّللَّ 

والمحافظة على طاعته في الليل والنهار, ومن أعظمها الصالة, كما قال المصطفى صلى هللا عليه 

لَْت :)وسلم اَلة  َوُجع  ةُ َعْين ي ف ي الصَّ وقّرة العين في اآلخرة تشمل النعيم في البرزخ, وفي الجنة, وقّرة , ( قُرَّ

ت عينه باَّللَّ جّل وعال فقد حصلت له قرة عين ال تنقطع في  العين التي ال تنقطع هي التي ال تنتهي, فإّن من قرَّ

 .الدنيا, وال في البرزخ, وال في اآلخرة
سأل الرضى بعد حلول القضاء؛ ألنه حينئذ تتبين حقيقة الرضا, وأما (: القضاءوأسألك الرضى بعد ) :قوله

من العبد, فإذا وقع القضاء, فقد تنفسخ العزائم, وسؤال اَّللَّ الرضى ودعوى الرضى قبل القضاء, فهو عزم 

بعد القضاء يتضمن الرضا بما فيه من خير أو شر, فأما في الخير فيرضى ويقنع به وال يتكلف في طلب 

به وأما في الشر فيصبر, وال يتكلّف في طلب الزيادة, ويشكر على ما أوتي . الزيادة, ويشكر على ما أوتي به

, والرضى  وأما في الشر فيصبر وال ينزعج وال يتسّخط, ويتلّقاه بوجٍه منبسٍط, وخاطٍر منشرحٍ, وشكٍر مستمّرٍ

 ..  العمل بالقضاء مقام عظيم, من حصل له فقد رضي اَّللَّ عنه, فإن الجزاء من جنس 

َي اَّللَّ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ : "قال اَّللَّ تعالى  ".َرض 

 (.العابدينالرضا باب اَّللَّ األعظم, وجنة الدنيا, ومستراح : قال عبد الواحد بن زيد)
أي أسألك الراحة بعد الموت, ويكون ذلك برفع الروح إلى الجنان في (: الموتوأسألك بَْردَ العيش بعد ) :قوله

عليين, وهذا يدل على أن العيش وطيبه, وبرده, إنما يكون بعد الموت للمؤمن, فإن العيش قبل الموت 
 .منغص  لما فيه من الهموم والغموم



جمع هذا الدعاء أطيب وأهنأ شيء في الدنيا, وهو (: لقائكوأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى ) :قوله

أجمل وأنعم وأطيب شيء في اآلخرة هو النظر إلى وجه اَّللَّ الكريم, الذي ال شيء  عز وجل الشوق إلى لقاء اَّللَّ 

 أن رسول اَّللَّ صلى هللا عليه وسلم  رضى هللا عنه وال أنعم, وال أهنأ من رؤيته, فعن صهيب

ألَْم تُبَيّ ْض ُوُجوَهنَا؟ ألَْم : فَيقُولُونَ  تُريدُوَن َشيئا  أَزيدُُكْم؟: , يَقُوُل هللاُ تَبَاَرَك َوتَعَالَىالَجنَّةَ إذا دََخَل أْهُل الَجنَّة  ): قال

؟ قال َن النَّار  نَا م  ْلنَا الَجنَّةَ َوتُنَّج  مْ : تُْدخ  َن النََّظر  إلَى َربّ ه  ْم م  َجاَب, فََما أُْعُطوا َشْيئا  أََحبَّ إلَْيه  ُف الح  عز وجل  فَيَْكش 

 .(وهو أعظم من كل نعيم في الجنة وما فيها
أي أسألك شوقا  ال يوجد فيه ما يُضرني في ديني, وال في دنياي (: في غير ضراء مضرة, وال فتنة ُمضلة) :قوله

 ومفضيةبأن أحيا حياة خالية من الضّر والبالء الذي ال صبر عليه, وخالية من الفتن المضلّة, الموقعة في الحيرة, 

 .إلى الهالك

يا اَّللَّ زيَّن بواطننا وظواهرنا بزينة اإليمان, فتشمل زينة الباطن باالعتقاد (: اإليماناللَّهم َزينا بزينة ) :قوله

الدائمة الصحيح, واليقين الثابت, وزينة اللسان بالذكر والقرآن, وزينة الظاهر باألعمال الصالحة, والطاعة 

ى اَّللَّ تعالى . فإن الزينة الكاملة النافعة الدائمة, هي زينة اإليمان والتقوى إذا شملت القلب والبدن فقد سمَّ

 "  َول بَاُس التَّْقَوى ذَل َك َخْير  "التقوى لباسا , وأخبر أنها خير من لباس األبدان 
 غيرنا بأن نهدي أنفسنا, ونهدي (: مهتدينواجعلنا هداة :)قوله

نَا: "أفضل الدرجات, قال تعالىوهذا  ة  يَْهدُوَن ب أَْمر   " َوَجعَْلنَاُهْم أَئ مَّ

 (اللَّهم اجعله هاديا  مهديا , واهده, واهد به) رضى هللا عنه في دعاء النبي صلى هللا عليه وسلم لمعاويةوكما 
فيمن له, ويدخل ووصف الهداة بالمهتدين, وذلك أن يكون العبد عالما  بالحق متبعا  له, معلّما  لغيره ومرشدا  

البدعة فحّق على الداعي أن يعتني بهذا دعا إلى الهدى, ومن دعا إلى التوحيد من الشرك إلى السنة من 

 .الدعاء العظيم الجامع والشامل لكل خيرات الدنيا واآلخرة
  

 األلوكةشبكة : المصدر 



 :الذكر السابع

 "يا حي يا قيوم ، برحمتك أستْيث ، أصلح لي شأني كله ، وال تكلني إلى نِسي طرفة عين " 

هذا الدعاء من أعظم األدعية التي تتضمن تحقيق العبودية هلل رب العالمين , وتتضمن التوسل إلى هللا تعالى 

         قيوميتهبأسمائه وصفاته , فهو سبحانه الحي القيوم , الرحمن الرحيم , والعبد يستمد العون والتأييد من 

 .وجل , كما يستغيث برحمته التي وسعت كل شيء , لعله ينال منها ما يسعده في دنياه وآخرته عز 

 في بيتي : جميع أمري : أي ( أصلح لي شأني كله : ) ثم يسأل هللا تعالى صالح األمور واألحوال , فيقول 

 في كل شيء يتعلق بي ...وأهلي , وجيراني , وأصحابي , وعملي , ودراستي , وفي نفسي , وقلبي , وصحتي

 .اجعل يا رب الصالح والعافية حظي ونصيبي 

  وذلك كله من فضل هللا سبحانه وتعالى , وليس باستحقاق العبد وال بجاهه 

 جاء ختم الدعاء باالعتراف بالفقر التام إليه سبحانه , واالستسالم الكامل لغناه عز وجل ولذلك 

أي ال تتركني لضعفي وعجزي لحظة واحدة , بل أصحبني ( : وال تكلني إلى نفسي طرفة عين : ) فيقول  

العافية دائما , وأعني بقوتك وقدرتك , فإن من توكل على هللا كفاه , ومن استعان باهلل أعانه , والعبد ال غنى به 

 .عن هللا طرفة عين 



 :يقول ابن القيم رحمه هللا 

ن ههنا خذل َمن ُخذل , وُوف َّق َمن ُوفق , فحجب المخذول عن حقيقته , ونسي نفسه , فنسي فقره وحاجته "  م 

 "  وضرورته إلى ربه , فطغى وعتا , فحقت عليه الشقوة

 :تعالى قال 

 (  كال إن اإلنسان ليطغى أن رءاه استغنى ) 

فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى : ) وقال 

 ( فسنيسره للعسرى

فأكمل الخلق أكملهم عبودية , وأعظمهم شهودا لفقره وضرورته وحاجته إلى ربه , وعدم استغنائه عنه 

 .طرفة عين 

, ( أصلح لي شأني كله , وال تكلني إلى نفسي طرفة عين وال إلى أحد من خلقك : ) ولهذا كان من دعائه 

 .يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك : وكان يدعو 

يعلم أن قلبه بيد الرحمن عز وجل , ال يملك منه شيئا , وأن هللا سبحانه يصرفه كما يشاء , كيف وهو يتلو 

 (ولوال أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليال : ) قوله تعالى 

 .فضرورته إلى ربه وفاقته إليه بحسب معرفته به , وحسب قربه منه , ومنزلته عنده 

  وقال المناوي رحمه هللا , في شرح الرواية الثانية 

ومن شهد هلل بالتوحيد والجالل مع جمع الهمة وحضور البال فهو حري بزوال الكرب : " المكروب دعاء 

  "في الدنيا والرحمة ورفع الدرجات في العقبى 

 اإلسالم سؤال وجواب: المصدر 



 األلوكةشبكة : المصدر 

 :الذكر الثامن

 (َواْْلَْهَواءِ إِنِِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن ُمْنَكَراِت اْْلَْخاَلِق، َواْْلَْعَماِل، اللَُّهمَّ ) 

 

 :المفردات

 .كل فعل تتفق في استقباحه العقول, وتحكم بقبحه الشريعةالمنكر : منكرات

 .هي الزيغ واالنهماك في الشبهات والشهوات  :األهواء

 .والمرض جمع داء, وهو السقم  :األدواء

 :الشرح

كالحقد أي يا اَّللَّ أجرني من األخالق السيئة التي ينكرها العباد, (: اللَّهم إني أعوذ بك من منكرات األخالق) :قوله

باليد بالضرب : السب, والشتم, والقذف, والتعدي بالجوارح: وسوء اللسان من, والجبن, والبخلوالكبر,  ,والحسد

 .أو الرجل؛ فإن األخالق المنكرة سبب  لجلب كل شر, ودفع كل خير 

, والتعدي, والبطش, كالقتل, والزنى, وشرب الخمر, والسرقة: أي أعوذ باَّللَّ من األعمال السيئة(: واألعمال) :قوله

 .والظلم بغير حق, وغير ذلك 

 واالستعاذة, واالنهماك في الشهوات الباطلة, وميلها إلى المستلذات, جمع هوى, وهو هوى النفس(: األهواء) :قوله

كذلك من الزيغ والضالالت الفاسدة في االعتقادات, والشبهات فإن الشر كل الشر أن يكون الهوى يُصيّ ر صاحبه 

, قال اَّللَّ سبحانه , باتباعه كالعابد له فال شيء في الشر أزيد منه؛ ألنه يضيع الدنيا والدين والعياذ باَّللَّ

الخطيرة أعوذ بك من منكرات األسقام, واألمراض  :[جمع داء, وهو المرض, والمعنى] (:واألدواء) :قوله وتعالى

وإنما استعاذ صلى هللا عليه , , وغير ذلك, فهذه كلها بوائق الدهرواإليدزمثل الجذام, والبرص, والسل, والسرطان 

 .ونهاره وسلم من هذه األربع المنكرات؛ ألن ابن آدم ال ينفك منها في تقلبه في ليله 



 :الذكر التاسع

 شرح الدعاء من الكتاب والسنه: المصدر 

ِِْسي َوأَِعْذنِياللَُّهمَّ أَْلِهْمنِي ُرْشِدي، )  (ِمْن َشرِِّ نَ

 

 :المفردات

 .الهدايةخالف الغي, يستعمل استعمال  :الرشد

  :الشرح

خطيبا   صلى هللا عليه وسلم سأل اَّللَّ تعالى أن يوقع في نفسه الرشد, وهو طاعة اَّللَّ ورسوله, كما أرشد النبي

 ( .من يطع اَّللَّ ورسوله فقد رشد, ومن يعص اَّللَّ ورسوله فقد غوى): في خطبته

 

, يا ذا األسماء الحسنى, والصفات العاُل: أي والسداد والرشاد, , والصالح, ألق  في نفسي الهداية, يا اَّللَّ

ارة بالسوء فشّر النفس أحد منابع الشر وأصوله, وطرقه المؤدية إلى , واعصمني من شّر  نفسي؛ ألنها أمَّ

 منها الهالك, إذا لم يعصم اَّللَّ تعالى العبد 

يم  : "اَّللَّ تعالىقال  َم َربّ ي إ نَّ َربّ ي َغفُور  َرح  اَرة  ب السُّوء  إ الَّ َما َرح   "إ نَّ النَّْفَس أَلَمَّ



 :  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقولسمعت : عن النعمان بن بشير رضي هللا عنهما قال
 .«ِهَي اْلقَْلبُ  وَ أاََل َوإِنَّ فِي اْلَجَسِد ُمْضَْةً إِذَا َصلََحْت َصلََح اْلَجَسدُ ُكلُّهُ، َوإِذَا فََسدَْت فََسدَ اْلَجَسدُ ُكلُّهُ، أاَلَ »

  
 بفساده  مرتبط القلب, وفساده صالح العمل مرتبط بصالح 

القوم إذا صلحت قلوبهم فلم يبَق فيها إرادة لغير هللا عز وجل : "الحافظ ابن رجب رحمه هللا تعالىيقول 

 ". صلحت جوارحهم فلم تتحرك إال هلل عز وجل, وبما فيه رضاه

اويقول  من نقص علمه قد يظن أن وبعض « الجوارحويلزم من صالح حركات القلب صالح حركات : "أيض 

 . الظاهرهناك انفصاال  بين صالح القلب وصالح العمل 

 .  مراتويشير إلى صدره, ثالث « التَّْقَوى َهاُهنَا»: وقد يستدل بقول النبي صلى هللا عليه وسلم 

أن : والواجب علينا أن نعلم. إما الجهل, وإما الهوى: فهم خاطئ للشريعة, وإنما يدعو إليه أحد أمرينوهذا 

اإليمان قول وعمل ونية, وأن صالح الباطن يؤثّ ر في صالح الظاهر, وكلما ازداد صالح الباطن كان ذلك 

 . زيادة في صالح الظاهر

ا حديث أبي هريرة رضي هللا عنه قالومما  :  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: يدل على هذا الترابط أيض 

ْن يَْنُظُر إ لَى قُلُوب ُكْم, َوأَْعَمال ُكمْ إ  » ُكْم َوأَْمَوال ُكْم, َولَك   «نَّ هللاَ اَل يَْنُظُر إ لَى ُصَور 

 :الذكر العاشر

 طريق اإلسالم: المصدر 



 ..لك تائبني.. شاكرينلك  .. اجعلنا لك ذاكريناللهمَّ  
 الرحيمالتواب علينا إنك أنت وتب  العليم السميع  ربنا تقبل منا إنك أنت 

 ..وصحبه  أمجعني  آله وسلم على نبينا حممد وعلى اهلل وصلى 
    نستغفركإال  أنت  ،   إله اللهم  وحبمدك   ،  نشهد أن  ال   سبحانك 

 إليكونتوب  

 ..ختامًا


