
 الدعاء سالح املؤمن
 

ياء أخذين الدعاء لقس سالح الضعػاء كام يتوهم البعض , الدعاء سالح إقو       

بإسباب , ادممـني بلن إسباب ٓ تمدي إىل الـتائج بطبقعتفا , إكام برمحة اهلل تعاىل وعوكه 

 ين ىن من خن"وسداده وإرادته وتوفقؼه , يؼول احلق سبحاكه: 

)غافر  "يي ىي مي خي حي جي يه ىه مهجه

 مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ  حط مض ": , ويؼول سبحاكه (06:

(. ويؼول 680 )البؼرة :"جل مك لك خك حك جك  مق حق

َٓ َقطِقَعُة َرِحٍم  "كبقـا )صذ اهلل عؾقه وسؾم( : َما ِمْن ُمْسؾٍِم َيْدُعو اهلل بَِدْعَوٍة َلقَْس فِقَفا إثٌم , َو

ٓا َأْعَطاُه هبا إِْحَدى َثاَلٍث  ِخَرها َلُه يف أخرة , وإّما أن  إِ ا َأْن يعجل َلُه َدْعَوَتُه , وإّما أن َيدا : إِما

َف   ِمثَْؾَفاعَ  َيْْصِ
ِ
وء )مسـد أمحد( , وسؿع كبقـا "(. َقاُلوا : إًِذا ُكْؽثُِر . َقاَل : )اهلل َأْكثَُر(ـُْه ِمَن السُّ

ََحُد  اهللما إِِّني َأْسَلُلَك بَِلكاَك َأْكَت الؾف)صذ اهلل عؾقه وسؾم( رجال يؼول :  ْٕ ٓا َأْكَت ا َٓ إَِلَه إِ

َؿُد الاِذي ََلْ َيؾِْد وَ  َعَؾْقِه َوَسؾاَم( :  اهلل)َصذا  اهللََلْ ُيوَلْد َوََلْ َيُؽْن َلُه ُكُػًوا َأَحٌد , َفَؼاَل َرُسوُل الصا

َْعَظِم , الاِذي إَِذا ُسئَِل بِِه َأْعَطى , َوإَِذا ُدِعَي بِِه َأَجاَب  " ْٕ )مسـد  "َلَؼْد َسَلْلَت اهلل بِاْسِؿِه ا

ال بَِؿْن َيُؼو "ؾقه وسؾم( :أمحد والبزار( , ويؼول )صذ اهلل ع ُل : َيا َأْرَحَم إِنا هلل َمَؾًؽا ُمَوكا

امِحنِيَ  امِحنَِي َقْد َأْقبََل َعَؾقَْك َفاْسَلْل الرا )ادستدرك  ", َفَؿْن َقاََلَا َثالًثا َقاَل ادََْؾُك : إِنا َأْرَحَم الرا

 لؾحاكم(.

وب ـوة أيـدع بادـرض كقف يغػـل عنوقـال أحــد احلؽؿـاء : عجبت دن ابتـيل        

,  (88)إكبقاء :  ؟ "ىي مي خي حي جي يه " :( المـه السـعؾق)

 ين ىن نن من "ومن ابتيل بالضقق كقف يغػل عن دعوة يوكس )عؾقه السالم( 

, وعجبُت دن ابُتـيل بخوٍف ( 87:  إكبقاء)؟ "  ني مي زي  ري ٰى

ؿران : ) آل ع؟"من خن حن جن "كقف يغػل عن قول اهلل )عز وجل( : 



  ىث نث مث ": ِر الـاس كقف يغػل عن قوله تعاىل, وعجبُت دن ابتُـيل بؿؽ( 678

 .(44)غافر :  ؟"اك يق ىق يف ىفيث

وهذه دعوة إبراهقم )عؾقه السالم( لولده كرى بركتفا إىل يوم الؼقامة , حقث دعا ربه          

  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ")عز وجل( فؼال :

 مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق
 حي ": ( , وحقث دعا ربه )عز وجل( فؼال87: )إبراهقم " من زن رن

 "( , وقال:83)إبراهقم :  "  ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي

 جن مم خم حم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق

 "هب مب مئهئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن منخن حن
ربه فجعل البؾد آمـا واحلرم آمـا والؼؾوب هتوي إلقه من  ( , فاستجاب له620)البؼرة :

 صوب إىل أن يرث اهلل إرض ومن عؾقفا .كل حدب و

 يق ىق يف ىف يث ىث"وهذا كبي اهلل يوسف )عؾقه السالم( يدعو ربه فقؼول:          

( , فقستجقب اهلل 88)يوسف : "رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك

 ( .84)يوسف :" يي  ىي ني مي زيري ٰى ين ىن نن من "تعاىل له :

 خي حي جي يه "فقؼـول :وهــذا كبي اهلل أيوب )عؾقه السالم( يدعو ربه        

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ"( , فتلتقه اإلجابة : 88)إكبقاء :  "ىي مي

 "    زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ

 ( . 84)إكبقاء : 

 يه  ىه مه جه ين "وهذا كبي اهلل زكريا )عؾقه السالم( يدعو ربه فقؼول:        
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي



 ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ
(, فقستجقب له ربه )عز وجل( 0-4)مريم: "ىت نت                                                                     مت زترت يب

 خض حض جضمص خص  حص مس خس حس جس مخ"فقؼول: 
 "خف حف جف مغجغ مع جع حطمظ مض

 (.96)إكبقاء : 

فام أحوجـا إىل الدعاء ادصحوب بإمل ٓ بالقلس , وٓ باإلحباط , وٓ بالؼـوط من        

ًًا وآداًبا , من أهمفا : رمح ة اهلل )عز وجل( , وإذا أردكا استجابة لؾدعاء فنن لذلك ورو

اإليامن , وحسن الظن باهلل تعاىل, وًقب ادطعم وادرشب وادؾبس , فؾام سلل سقدكا سعد 

َأْن ََيَْعَؾـِي  اهلل, اْدُع  اهللَعَؾقِْه َوَسؾاَم( َفَؼاَل: َيا َرُسوَل  اهلل)َصذا  اهللْبُن َأِِب َوقااٍص َرُسوَل 

ْعَوِة , َقاَل َلُه )َصذا  َتُؽْن ُمْستََجاَب  َأًِْب َمْطَعَؿَك  َيا َسْعدُ  "َعَؾقِْه َوَسؾاَم( : اهللُمْستََجاَب الدا

ْعَوةِ  ٍد بِقَِدِه , إِنا اْلَعبَْد َلقَْؼِذُف الؾُّْؼَؿَة احْلََراَم يِف الدا َجْوفِِه َما ُيتََؼباُل ِمـُْه َعَؿَل , َوالاِذي َكْػُس ُُمَؿا

َبا َفالـااُر َأْوىَل بِه ْحِت َوالري اَم َعْبٍد َكبََت حَلُْؿُه ِمَن السُّ  )ادعجم إوسط "َأْرَبِعنَي َيْوًما , َوَأيُّ

 ( .لؾطرباِّن
 

 


