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الدعاء عبادة األتقياء األنقياء ممن يسارعون في اخليرات ويدعون ربهم رغبًا 
ورهبًا آناء الليل وأطراف النهار.. وهو حبل النجاة لكل مكروب وملهوف ومستغيث..

وال غرَو، فالعبد محتاج إلى اهلل في كل شؤونه، ومفتقر إليه في جميع أحواله، 
وال يستغني عنه طرفة عني أو أقل من ذلك، أما الرب جل وعال فهو الغني احلميٌد.

ِميُد * ِإْن َيَشْأ  ُ ُهَو اْلَغِنيُّ احْلَ ِ َواهللهَّ اُس أَْنُتُم اْلُفَقَراُء ِإَلى اهللهَّ َها النهَّ قال تعالى : } َيا أَيُّ
ِ ِبَعِزيٍز فاطر: 1٥ - 17ّ   فهو سبحانه  ُيْذِهْبُكْم َوَيْأِت ِبَخْلٍق َجِديٍد * َوَما َذِلَك َعَلى اهللهَّ
غنٌي عن اجلاحدين، حميٌد للشاكرين... يحب املخبتني األوابني، ويباهي بهم املالئكة 

فرحا بتوبتهم واستغفارهم، وهذا من كمال عدله وفضله وإحسانه إليهم. 

ومن يتفحص نفائس الكتاب وكنوز السنة يجدهما زاخرين مبعجزات الدعاء 
التي تخرق نواميس الكون بلطف أو بعنف كرامة لألولياء واألصفياء وفي مقدمتهم 

الرسل واألنبياء ممن تناوبت عليهم اخلطوب والهموم ومدلهمات الفنت..

ف��ي م��واض��ع ش��ت��ى، ك��م��ا ف��ي ق��ص��ة إب��راه��ي��م عليه  وجتلت عظمة الدعاء 
ب��ردا وسالما عليه، وغ��دت ألسنة اللهب أشعة  أن��وار  إل��ى  النار  السالم حني حتولت 

مضيئة، وأشرقت األرض بأمر ربها.

وهي منح إلهية، وعطايا ربانية لكل املؤمنني وليست حكرا على املرسلني فال 
يحجبها زمان وال يحدها مكان.

وقد تضافرت على بعض األصحاب واألحباب من املشايخ والدعاة في يومنا املعاصر 
قصص واقعية وحوادث شخصية مع الدعاء هي أغرب من اخليال، وقد وقفت على 

بعضها فوجدت فيها عجبا من اآليات في تفريج الكربات.

نقدم هذه النماذج تسلية للنفوس املتعبة من شقاء الدنيا، وترطيبا للقلوب 
املثقلة من وعثاء الطريق.
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الـمقدمـة
احلمد هلل الرحيم بخلقه.. احلبيب لعباده.. القريب 
ألوليائه.. املدعو عند النوازل.. املرجو عند الشدائد 
األســرار،  عليه  تخفي  وال  األبصار  تدركه  ال  الــذي 
ونستهديه  ونستغفره  نحمده  العليم،  السميع  وهو 
ونستعني به، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا، من يهده اهلل فهو املهتد،ومن يضلل فلن جتد 

له وليا مرشدا.

  ونشهد أن ال إله إال اهلل وحده الشريك له وأن محمدا 
عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة 
وجاهد في اهلل حق جهاده حتى أتاه اليقني من ربه..

وبـعـد:

فالدعاء عبادة األتقياء األنقياء ممن يسارعون في 
اخليرات ويدعون ربهم رغبًا ورهبًا آناء الليل وأطراف 
وملهوف  مــكــروب  لكل  النجاة  حبل  ــو  وه الــنــهــار.. 

ومستغيث..

شؤونه،  كل  في  اهلل  إلى  محتاج  فالعبد  غــرَو،  وال    
عنه  يستغني  وال  أحواله،  جميع  في  إليه  ومفتقر 

طرفة عني أو أقل من ذلك، أما الرب جل وعال فهو الغني 
احلميٌد.

ُ ُهَو  ِ َواهللهَّ اُس َأْنُتُم اْلُفَقَراُء ِإَلى اهللهَّ َها النهَّ قال تعالى : } َيا َأيُّ
ِميُد * ِإْن َيَشْأ ُيْذِهْبُكْم َوَيْأِت ِبَخْلٍق َجِديٍد * َوَما  اْلَغِنيُّ احْلَ
ِ ِبَعِزيٍز فاطر: 1٥ - 17ّ   فهو سبحانه غنٌي عن  َذِلَك َعَلى اهللهَّ
األوابني،  املخبتني  يحب  للشاكرين...  حميٌد  اجلاحدين، 
ويباهي بهم املالئكة فرحا بتوبتهم واستغفارهم، وهذا من 

كمال عدله وفضله وإحسانه إليهم. 

يجدهما  السنة  وكنوز  الكتاب  نفائس  يتفحص  ومــن 
الكون  نواميس  تخرق  التي  الدعاء  مبعجزات  زاخرين  6



مقدمتهم  وفي  واألصفياء  لألولياء  كرامة  بعنف  أو  بلطف 
والهموم  اخلطوب  عليهم  تناوبت  ممن  واألنبياء  الرسل 

ومدلهمات الفنت..

وجتلت عظمة الدعاء في مواضع شتى، كما في قصة إبراهيم 
عليه السالم حني حتولت النار إلى أنوار بردا وسالما عليه، 
وغدت ألسنة اللهب أشعة مضيئة، وأشرقت األرض بأمر ربها.

حكرا  وليست  املؤمنني  لكل  ربانية  وعطايا  إلهية،  منح  وهي 
على املرسلني فال يحجبها زمان وال يحدها مكان.

املشايخ  من  واألحباب  األصحاب  بعض  على  تضافرت  وقد 
والدعاة في يومنا املعاصر قصص واقعية وحوادث شخصية 
بعضها  على  وقفت  وقد  اخليال،  من  أغرب  هي  الدعاء  مع 
ورأيت  الكربات،  تفريج  في  اآليات  من  عجبا  فيها  فوجدت 
أن أجمعها بني دفتي هذا الكتاب علها تكون نبراسا لكل قلب 
مكلوم أو مظلوم أو مهموم ممن استحكمت بهم السبل وضاقت 
أن  أنفسهم وظنوا  عليهم األرض مبا رحبت، وضاقت عليهم 
أنهم لوصدقوا في  إليه... ليعلم هؤالء  ال ملجأ من اهلل إال 
املناجاة واتصلوا برب األرض والسماء ألجابهم قبل أن يرتد 
القائل  إليهم طرفهم.. ألن وعد اهلل حق ال مراء فيه، وهو 

وقوله حق: 

ِذيَن  الهَّ ِإنهَّ  َلُكْم  َأْسَتِجْب  اْدُعوِني  ُكُم  َربُّ ــاَل  َوَق  { تعالى  قال 

َم َداِخِريَن{ َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخُلوَن َجَهنهَّ

امتثاال  البعض  حتّرج  رغم  املواقف  هذه  نشر  ويأتي 
 : الضحى   } ْث  َفَحدِّ َك  َربِّ ِبِنْعَمِة  ا  َوَأمهَّ  { تعالى:  لقوله 
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الــدعــاء  إجــابــة  فــي  اهلل  بنعمة  نــحــدث  نحن  ــا  وه
بني  التوازن  لتحقيق  وتلميحا  األسماء  في  تصريحا 
َدَقاِت  اإلظهار واإلخفاء لقوله تعالــى: }ِإن ُتْبُدوْا الصهَّ
َخْيٌر  َفُهَو  اْلُفَقَراء  َوُتْؤُتوَها  ُتْخُفوَها  َوِإن  ِهَي  ا  َفِنِعمهَّ
ا َتْعَمُلوَن َخِبيٌر  َئاِتُكْم َواهللُّ مِبَ ن َسيِّ ُر َعنُكم مِّ ُكْم َوُيَكفِّ لُّ

)البقرة 271(

نقدم هذه النماذج تسلية للنفوس املتعبة من شقاء 
الطريق،  وعثاء  من  املثقلة  للقلوب  وترطيبا  الدنيا، 
كان  وما  اهلل  فمن  صوابا  كان  فما  املقل،  اجتهاد  وهو 

خطأ أو نسيانا، فمني ومن الشيطان .

القصص منار خير ليوم ال  أن تكون هذه  واهلل نسأل 
ينفع فيه مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم، 

واهلل الهادي إلى سواء السبيل.

مسلم عبدالعزيز الزامل
7الگويت - يونيو - 2007م  
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ابني واألسد... 

وجهًا لوجه

عجائب  فيها  رأيــت  التي  املواقف  من 
تلك  وعــال  جل  املولى  ولطف  الدعاء 
شعرت  تذكرتها  كلما  الــتــي  الرحلة 
بقلبي  وتضرعت  ورجفة  بقشعريرة 
فضله  على  وشكرًا  هلل  حمدًا  ولساني 
أنــيــاب  ــن  م ــقــاذ طفلي  إن فــي  ــه  وكــرم
الوحش الكاسر الذي ال يعرف الرحمة 

ما دام يبحث عن طعام..

حدثنا الدكتور الفا�ضل 

عبدالرحمن ال�ضميط فقال:
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من عجائب الدعاء

ع��ل��ى م��راف��ق��ت��ي ف���ي ج���والت���ي ال��دع��وي��ة في 
القرن األفريقي رغم ما تكتنفه من مشقة 
ومخاطر، اعتدت عليها سنوات طوال، لكني 
أشفقت على األوالد من إقحامهم في مثل 
املغامرات،  التي ال تخلو من  الرحالت  هذه 
إال إن��ن��ي وحت���ت ض��غ��ط إحل��اح��ه��م ول��غ��رس 
ثمار العمل الدعوي في نفوسهم عزمت على 
أدغ��ال  إل��ى أح��د  اصطحابهم وتوجهت بهم 
الطبيعية...  باحملميات  امل��ش��ه��ورة  أفريقيا 
وفي أحد األيام بينما كنا متوجهني لزيارة 
السيارة  توقفت  األفريقية،  القبائل  إح��دى 
التي كانت تقلني وأسرتي وسط الطريق... 
ونزل ابني الصغير ذو العشر سنوات، ودخل 
في حاجز من األسالك املهترأة والذي يحيط 

مبحمية مليئة باحليوانات املفترسة...

كان أبنائي يصرون دومًا
وفجأة توقف ابني .. 

 ليرى أسدًا أمامه وجهًا لوجه ال يفصله عنه سوى 
مكانه  ف��ي  الطفل  وتسمر  م��ع��دودة..  سنتيمترات 
دون حراك وسط حالة من الذهول والدهشة لهول 
الصدمة... وفي حلظة ال شعورية وبعاطفة األبوة 
تذكرت قوله تعالى: }أمن يجيب املضطر إذا دعاه 
مع  أءل��ه  األرض  ويجعلكم خلفاء  السوء  ويكشف 

اهلل{؟... ال إله إال اهلل، وال رب سواه...

 فتضرعت إلى ربي في تلك 
اللحظة أن ينقذ ابني من األسد 

الرابض أمامه، وأن يخلصه من 
هذه الورطة...



ابني واألسد... وجهًا لوجه
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ثم وفي حلظة اضطرار )بعد أن دعوت ربي(... 

دخلت إلى عرين ذلك الوحش وأمسكت ابني املذعور من يده وخرجنا بهدوء شيئًا فشيئًا حتى 
ابتعدنا عن األسد بحول اهلل وقوته وحفظه ورعايته وعنايته، وعدنا ساملني دون أن ميسنا بسوء أو 
أذى... وكأمنا حاجزًا ربانيًا حال بيننا وبينه... ومنذ تلك اللحظة ازداد يقيني بربي جل وعال وأنه 
يجيب املضطر إذا دعاه وأنه أقرب إليه من حبل الوريد، وهو القائل: }وقال ربكم ادعوني استجب 

لكم{ وكانت تلك احلادثة عجيبة من عجائب الدعاء التي حدثت معي...«.

عبدالرحمن  الدكتور  كللام  انتهى 

السميط، ويبقى السؤال:

قلب  في  السكينة  أنللزل  الللذي  من 

الولد...

والشجاعة في قلب الوالد...

والرحمة في قلب األسد؟!

تتحرك  ولم  وأبيه  بالطفل  يفتك  فلم 

ملك  إنه  االفتراس؟...  غريزة  بداخله 

الملوك.. ومن أمره بين الكاف والنون.

12



ــُم  ــُك َربُّ ــــاَل  َوَق  { تعالى  قــال 
ِإنهَّ  ــْم  ــُك َل ــِجــْب  ــَت َأْس اْدُعــوِنــي 
ِذيَن َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي  الهَّ

َم َداِخِريَن{ َسَيْدُخُلوَن َجَهنهَّ

13) غافر 60 (



14

عية
واق

ص 
ص

ق

2

حدثنا الشيخ 
أحمد القطان 

الداعية اجلليل 
فقال:

وعنده مفاحت الغيب 
ال يعلمها إال هو

كنت أقود سيارتي في الطريق السريع، ومعي زوجتي وابني 
الطريق،  أثناء  ويعبث  يلهو  كاني  الــذي  عبداهلل  الصغير 
وفجأة سمعنا صوتًا غريبًا إال أننا لم نعبأ به...  فلما وصلنا 
إلى البيت وقد أسدل الليل ستاره، اكتشفنا أن ابننا الصغير 
وليس  الشارع  إلى  السيارة  نافذة  من  البيت  مفتاح  ألقى 
عندنا مفتاح غيره.. فوقفنا عند الباب ونحن في حيرة من 
أمرنا... ماذا نفعل؟ كيف ندخل البيت؟... وفي هذه األثناء 
انطلق أذان العشاء من املسجد القريب من دارنا.. فتذكرت 
أن  أسألك  »اللهم  فقلت:  الدعاء  إجابة  أوقــات  من  هذا  أن 

تخلفنا مفتاحًا غيره يؤوينا في بيتنا هذه الليلة«...
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من عجائب الدعاء

فتعجبت زوجتي أم عبداهلل من هذا الدعاء .. 
وتساءلت: كيف يحدث هذا يا شيخ أحمد؟ فقد ضاع منا مفتاحنا الوحيد وقد قلت لك منذ زمن 
طويل إئتنا مبفتاح غيره »اسبير«... ماذا نصنع اآلن؟ وأين سننام الليلة؟ فقلت لها: »إنني سألت من 
بيده مفاتيح الغيب ال يعلمها إال هو، ومن أسمائه احلسنى: )الفتاح(، و)العليم( وقد جمع بينهما 
سبحانه وتعالى، فهو يعلم مكان املفتاح كما، قال تعالى } َوِعْنَدُه َمَفاحِتُ اْلَغْيِب ال َيْعَلُمَها ِإالاَّ ُهَو 
ٍة ِفي ُظُلَماِت اأَلْرِض َوال َرْطٍب َوال  َوَيْعَلُم َما ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة ِإالاَّ َيْعَلُمَها َوال َحباَّ

َياِبٍس ِإالاَّ ِفي ِكَتاٍب ُمِبنٍي{  األنعام: ٥٩ ، وهو قادر على فتح باب البيت.

بهذا  تنشغلي  ــال  ف
األمر الصغير وتعالي 
نستجيب لنداء اهلل 
املسجد  في  ونصلي 
وبعد  اجلماعة،  مع 
ــي  ــأت ــي الــــصــــالة س

الفرج...



وعنده مفاحت الغيب ال يعلمها إال هو
قصص واقعية

2

يواصل الشيخ أحمد القطان روايته فيقول:
وب��ي��ن��م��ا ك��ن��ت أص���ل���ي حت��ي��ة امل��س��ج��د، وق����ع ب��ص�����ري 
يشبه   مفتاحًا  أرى  ب��ي  ف���إذا  املصح�ف  ك��رس��ي  ع�لى 
مفتاح بيتي متامًا، وقد شهدته منذ عام تقريبًا في 
أن  بالي  املكان وليس له صاحب، فخطر في  نفس 
أجربه، فلما ُقضيت الصالة أخذته، وكانت املفاجأة 

العجيبة!.. 

16

»بسم  وقلت:  البيـت  إلى  ذهبـنا 
اهلل الفتـاح العليم«  وإذا به يفتح 
الباب، وتبني أنه يحمل نفس رقم 
عبداهلل:  ألم  فقلت  بيتنا،  مفتاح 
األسماء  توحيد  عظمة  ــت  )أرأي
والصفات؟ أن اهلل لم يعلمنا أن له 
أسمائه  من  اسمًا  وتسعني  تسعة 

عبثًا، وإمنا لندعوه بها...(
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ومنذ تلك الحادثة التي مضت عليها سنوات طوال ونحن نسأل اهلل بأسمائه 

الحسنى وصفاته الُعلى وهو جل جاله يستجيب لنا، فكانت هذه الحادثة 

وهو  أال  منه  أعظم  هو  ما  فتح  فقد  البيت  باب  فتح  ولئن  لنا،  اهلل  من  فتحًا 

الدعاء المستجاب الذي يقول عنه عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه:

ضمنت  الدعاء  أُلهمت  فإذا  الدعاء،  همَّ  ولكن  اإلجابة  همَّ  أحمل  ال  »إنني 

اإلجابة«.

لقد ُألهمنا الدعاء عند 
أذان العشاء، فكانت 

ساعة إجابة(،



وعنده مفاحت الغيب ال يعلمها إال هو
قصص واقعية

2

18

 انتهى كام الشيخ حفظه اهلل.

األلباب،  ألولي  عبرة  القصلة  هلذه  وفي 

ودرسًا لمن تعلق باألسباب المادية ونسى 

آملن  أنه  ولو  األديان،  وربُّ  األسباب  مسبُِّب 

خزائن  عليه  اهلل  لفتح  به  وأيقن  بالدعلاء 

هذا  بقى  فكيف  وإال:  واألرض،  السموات 

المفتاح في المسجد سنة كاملة لم يأخذه 

بيت  مفتاح  رقم  نفس  حمل  وكيف  أحد؟ 

أن  إلى  بالزوجين  حدا  الذي  ما  بل  الشيخ؟ 

غيره؟  دون  بالذات  المسجد  هذا  إلى  يذهبا 

المفتاح  بجوار  أحمد  الشيخ  يصلي  وأن 

وليس بالناحية األخرى؟ أو تظن أن كل هذا 

حدث صدفة؟! حاشا هلل..



عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال :

» أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ، 
19فأكثروا الدعاء«                       مسلم
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أحتفنا  أخرى  حادثة 
ه  املــفــوهَّ اخلطيب  بها 
القطان  أحمد  الشيخ 
عن  غـــرابـــة  تــقــل  ال 
ـــت  ـــع ــــــــــى، ووق األول
198٥م،  عام  أحداثها 
حفظه  الشيخ  يقول 

اهلل ورعاه:

الختلفتم في ولو تواعدمت 
امليعاد

الديار  إلــى  األصــدقــاء  من  لفيف  مع  توجهت  العام  هــذا  في 
املقدسة ألداء مناسك احلج، وملا وصلنا »منى« ووضعنا أمتعتنا 
الشباب  من  عددًا  الستقبال  نستعد  أن  علينا  كان  املخيم،  في 
بواسطة  البر  طريق  عن  الكويت  من  قدموا  شابًا(   3٥0 )نحو 

السيارات والباصات.
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لكني سألت ربي فألقي في روعي أنهم سيأتون في 
هذا الوقت بالذات، ثم قلت: من يريد أن يصحبني 
ال��ل��ي��ل��ة الس��ت��ق��ب��ال��ه��م ف��ي ش����وارع م��ن��ى؟ ف��ق��ال لي 
أحدهم وهو خالد عبداللطيف: أنا يا شيخ! وفعاًل 
الثانية  الساعة  ف��ي  أيقظني اهلل  امل��وع��د،  مل��ا ح��ان 
إال ربعًا بعد منتصف الليل، فتوضأت ثم أيقظت 
الليل جن��وب ط��رق��ات منى  ف��ي  صاحبي، وخرجنا 

املتشعبة واملزدحمة بآالف البشر. 

وقلت لها: »ال يعلم الغيب إال اهلل«

وقلت خلالد: تعال بنا نقرأ أواخر سورة 
الصالة  عليه  قــال  فقد  ــون«  ــن ــؤم »امل
اهلل  رضي  جحش  بن  لعبداهلل  والسالم 
عنه ملا أرسله في سرية إلى وادي نخلة:

فسألت اهلل في نفسي أن يلهمني اللحظة التي سيصلون فيها إلى »منى« 
ألكسب أجر داللتهم إلى املخيم، ووقع في قلبي أن احلملة ستأتي في 

الساعة الثانية بعد منتصف الليل، فأخبرت بذلك إدارة احلملة.

فــالــزم  وتــغــنــم  تــســلــم  أن  أردت  »إذا 
ـــر املـــؤمـــنـــون« وذلــــك عــنــد قــولــه  آخ
َعَبثًا  َخَلْقَناُكْم  ا  َ َأمنهَّ تعالى:}َأَفَحِسْبُتْم 

ُكْم ِإَلْيَنا ال ُتْرَجُعوَن{ املؤمنون: 118  َوَأنهَّ



ولو تواعدمت الختلفتم في امليعاد
قصص واقعية

3
ونغنم  لنسلم  السورة  هذه  آخر  نقرأ  تعال  لصاحبي:  وقلت 

عسى اهلل أن يهدينا إليهم، ويهديهم إلينا..
وأوصيته باليقين في الدعاء لما َورَد 
بالحديث الشريف: » ادعوا اهلل وأنتم 

موقنون باإلجابة...«.

يقول الشيخ أحمد: )عندها، أخبرتهم بقصة الدعاء املستجاب، وأثر قراءة أواخر 
سورة »املؤمنون« فتحفظها الشباب، وصارت عندهم من لوازم الدعاء..

وما أن فرغنا من قراءة آخر املؤمنون 
ســيــارات  طــالئــع  قابلتنا  حــتــى 
احلملة وعددها 17 سيارة وباصان 
الطرقات،  أحــد  في  لوجه  وجهًا 
حني  توصف  ال  فرحتهم  فكانت 
رأونا ونزلوا من سياراتهم يسلمون 

علينا ويقولون:
عظيمة  فــرحــتــنــا  كـــانـــت  »كــــم 
تائهون  فنحن  ولقياكم،  برؤيتكم 
هذا  وقلنا:  )منى(  في  ساعة  منذ 
جند  لــم  فــإن  ندخله،  ــارع  ش آخــر 
املخيم عدنا إلى )مكة( ومننا فيها، 

ثم نبحث عنكم في الغد.

22



سبحان  نفسي:  في  وتساءلت  العجيبة  وروايته  الشيخ  حديث  في  تأملت 

إلى )منى( في هذا  الشباب سيصلون  أن  الشيخ أحمد  ألهم  الذي  اهلل! من 

الوقت من الليل؟ ومن هذا الطريق بالذات؟...كيف اجتمع الشيخ والشباب 

في مكان وزمان واحد؟... فهم يبحثون عن بعضهم وسط أمواج هادرة من 

إنها  والمخارج...!!  المداخل  متشعب  مكان  وفي  الحج  موسم  أثناء  البشر 

قدرة البارئ جل وعا، الذي وصف علمه أعرابي وصفًا بليغًا كما في حديث 

الطبراني في األوسط، فعن أنس رضي اهلل عنه أن رسول اهلل | مرَّ بأعرابي 

الظنون،  تخالطه  وال  العيون،  تراه  ال  من  »يا  ويقول:  صاته  في  يدعو  وهو 

مثاقيل  يعلم  الدوائر،  يخشى  وال  الحوادث،  تغيّره  وال  الواصفون،  يصفه  وال 

الجبال، ومكاييل البحار، وعدد قطر األمطار، وعدد ورق األشجار، وعدد ما أظلم 

عليه الليل وأشرق عليه النهار، وال تواري منه سماٌء سماًء، وال أرٌض أرضًا، وال 

عملي  وخير  آخره،  عمري  خير  اجعل  وعره،  في  ما  جبل  وال  قعره،  في  ما  بحر 

خواتيمه، وخير أيامي يوم ألقاك فيه(.

23فأثنى عليه المصطفى عليه السام وأهداه ذهبًا. )بتصرف(.
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عن املفتاح وسط التنقيب
الرمال

وهذه حادثة أخرى ال تقل روعة 
برحمة  أمـــاًل  وتــزيــدك  وعــبــرة 
اهلل، يقول الشيخ أحمد القطان:

1974م كنت بصحبة عدد من األخوة في طريقنا إلى مركز احلدود وقد عزمنا  في عام 
في  وضاع  السيارة  مفتاح  صاحبنا  من  وقع  املركز  إلى  وصلنا  وملا  احلج،  فريضة  أداء  على 
الرمال، ولم تكن معه ميدالية وليس عندنا غيره، وعبثًا حاول األخوة البحث عنه دون 
جدوى، فهو كإبرة وقعت مبحيط من املاء، وكان الناس من حولنا باملئات يتحركون ذهابًا 

وإيابًا وهم يودعون أهاليهم وأقاربهم.
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 فقلت لهم: »مهما بحثتم بحولكم وقوتكم لن جتدوا مفتاح السيارة 
ف��ي ه��ذا ال��رم��ل ال���ذي ت��دوس��ه األق����دام، فتعالوا نستعني مب��ن يعلم 
التراب« فقالوا: مب��اذا ندعو؟  السماوات واألرض وحتت  اخل��بء في 
قلت لهم: بدعائني: األول من القرآن وهو أواخر سورة املؤمنون � كما 

بينا فضلها فيما سبق 

فاختفى املفتاح ولم يعد 
له أثر، وحار األصدقاء 
في هذه الورطة التي لم 

يحسب لها حساب.

والثاني من السنة النبوية املطهرة، وهو دعاء املصطفى ]: »اللهم يا جامع الناس ليوم 
ال ريب فيه اجمع بيننا وبني ضالتنا«...

ِذيَن  الهَّ ِإنهَّ  َلُكْم  َأْسَتِجْب  اْدُعــوِنــي  ُكُم  َربُّ املــولــى:}َوَقــاَل  وصــدق 

َم َداِخِريَن { غافر: 60  َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخُلوَن َجَهنهَّ

ال��ده��ش��ة...  امل��ك��ان م��ن حوله وق��د غلبتهم  وه��باَّ اجلميع لتفتيش 
وكانت املفاجأة السارة لنا جميعًا، فقد انعك�س شع�اع الشمس على 
طرف املفتاح وهو اجلزء الصغير الذي ظهر من حتت الرمال، وارتد 
اإلشعاع على نظارة صاحبنا، فمددنا يدنا بهدوء لنمسح األرض، 
منا  اهلل  بقرب  وأحسسنا  فكبّرنا،  ال��رم��ال...  املفتاح حتت  ووج��دن��ا 

ومن كل عبد يتضرع ويجأر إليه ويلح في الدعاء.. 

وك��ان معنا أح��د األخ��وة وهو 
ضعيف البصر وزجاج نظارته 
الطبية عريض« ال يكاد يرى 
من  فرغنا  إْن  فما  ما حوله، 
الدعاء حتى توقف فجأة عن 
احلركة وقال ملن حوله: »إنني 
ينعكس  امل���ف���ت���اح  ب���ري���ق  أرى 
على زجاج نظارتي، لكنني ال 
أدري أين هو!.. فابحثوا عنه 

حول قدمي...«.
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من صواريخ صدامالدعاء ينقذ الكويت 

رابعة  ــة  رواي وهــذه 
الشيخ  لنا  يحكيها 
أحـــمـــد الــقــطــان 
ــة  ــم ــظ جتــــســــد ع
أبهى  ــي  ف الــدعــاء 
احللل، يقول الشيخ 

الوقور:
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 فلما قرأه انطفأت شعلته وانكفأ على وجهه.

ــت الــــواليــــات املــتــحــدة  ــن ملـــا ش
األمريكية وبريطانيا حربًا على 
نظام بغداد هّدد طاغوت العراق 
دولة الكويت بضربها بالكيماوي 
ساعتها  تذكرنا  والبيولوجي، 
واملــعــراج  ـــراء  اإلس ليلة  حديث 
شيطان  الــرســول   طــارد  عندما 
مه  فعلهَّ نار،  من  شعلة  بيده  مارد 

جبريل ـ عليه السالم ـ دعاء.

والدعاء هو: »أعوذ بوجه اهلل الكرمي، وبكلمات اهلل 

ما  شر  من  فاجر  وال  بٌر  يجاوزهن  ال  التي  التامات 
ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما 
يلج في األرض ومن شر ما ذرأ في األرض ومن شر 
مايخرج منها ومن فنت الليل والنهار ومن شر طوارق 

الليل والنهار إال طارقًا يطرق بخير يا رحمن«.



الدعاء ينقذ الكويت من 
صواريخ صدام

قصص واقعية

5

مهما ضرب هذا الطاغوت بصواريخه 
فإن اهلل قادر على أن يحمينا منها كما 
حمى رس��ول��ه ] م��ن ذل��ك الشيطان 

ليلة املعراج.

أدعو  وأبــدًا  دائمًا  كنت  وقــد 
في دروسي ومحاضراتي  بهذا 
أن  الناس  من  وأطلب  احلديث 
ووعدتهم  الدعاء  بهذا  يدعو 

بأننا سنرى أثره.

التهديد  فترة  طوال  ندعو  وأخذنا 
والقصف الصاروخي على الكويت، 

الدعاء  هذا  أثر  من  العجب  ورأينا 
فقد وقعت كل الصواريخ في أماكن 
باستثناء  الــصــحــراء  فــي  نائية 
البحرية  الواجهة  على  نزل  واحد 
لم  هلل  واحلمد  »شرق«  سوق  قرب 
إذ  فضيحة  ــان  ك بــل  أحــد،  يصب 
من  طرفًا  فأصاب  الصاروخ  تبعثر 
األمن  ــال  رج واكتشف  الــســوق... 
استقر  الصاروخ  رأس  أن  ذلك  بعد 
ينفجر  أن  دون  السوق  سطح  فوق 

رغم قوة ارتطامه باملبنى!! 28



م��ا بني  وال��دع��اء ص��اع��د، وهما يعتركان  ن��ازل  فالقضاء 
السماء واألرض فينزل اللطف من اهلل ويحمي سبحانه 
عباده، كما ورد في حديث ثوبان أن رسول اهلل | قال: »ال 

يردُّ القدر إال الدعاُء« رواه اإلمام أحمد وابن ماجه.

 فمن يحمي بيوتنا وأطفالنا من كل 

الصواريخ  من  يقينا  ومن  هـــذا؟!... 

القادمة من السماء واأللغام القابعة 

في  الغزاة  دسها  والتي  األرض  حتت 

وأسواقنا  بيوتنا  ــني  وب صــحــراءنــا 

وعلى سواحلنا بأعداد هائلة...؟

وقد رأينا بركة الدعاء تظلنا كالغمامة 
حتى تبددت غيوم البالء والوباء..

يضيف ال��ش��ي��خ ق���ائ���اًل: وه��ك��ذا رأي��ن��ا 
ال���دع���اء ي��ت��ص��دى ل��ك��ل م��ا ي��ن��زل من 
وقاذفات وجراثيم  السماء مْن حمم 
بربه  املسلم  يلوذ  عندما  وميكروبات 
ويلجأ إليه ليدفع عنه ما ينزل وما 
يعرج إليه من صواريخ وشياطني وما 
سموم  م��ن  الصناعية  األق��م��ار  تبثه 
مدمرة لألخالق وغزو فكري وثقافي 

يشل العقول..

من عجائب الدعاء

29
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وجعل 

على بصره 
غشاوة

الكويت،  لدولة  العراقي  النظام  احتالل  إبان 
فترة  طوال  مبعجزات  وعال  جل  ربنا  أكرمنا 
اجلــالء..  بنعمة  الدعاء  حــالوة  وذقنا  الغزو 
ساعة  في  عراقي  جندي  مليون  نصف  جالء 
بأن  التحالف  قــوات  تقديرات  رغــم  ليل  من 
حترير الكويت قد يستغرق ثالث سنوات تأكل 
طويلة  استنزاف  حرب  في  واليابس  األخضر 
في  صاحبتنا  اإللهية  العناية  أن  إال  األمــد. 
التحرير  فجر  بزغ  حتى  عجاف  شهور  سبعة 

يوم االثنني 1991/2/26م.

الصديق العزيز 
عصام الرفاعي 

يروي لنا هذه 
احلكاية العجيبة:
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وُه�����ِزَم اجل��م��ع وحت���ول ل���س���راٍب بقيعة، 
وت��ن��ف��س��ن��ا ي��وم��ه��ا ال��ص��ع��داء ب��ع��د ت��ب��دد 
ال���ظ���الم وان���ب���الج ال���ن���ور.. ك���ان ال��دع��اء 
م��الذن��ا وحت��ول��ت س��ط��وح امل���ن���ازل مل��آذن 
ت����ردد أص�����داء ال��ت��ك��ب��ي��ر ف��ت��زل��زل ق��ل��وب 
اجلبابرة. رأينا  اللطف الرباني في كل 

حلظة، ومع كل دعاء نابع من القلب.

ي َمْغُلوٌب َفاْنَتِصْر { فردهَّ اهلل  ُه َأِنّ تذكرنا حينا دعاء نوح عليه السالم: } َفَدَعا َرَبّ
قوله  تذكرنا  القتال...  شر  املؤمنني  اهلل  وكفى  خيرًا  ينالوا  لم  بغيضهم  البغاة 

ُبر { القمر: 4٥  ..  وَن الدُّ ْمع َوُيَولُّ تعالى: }َسُيْهَزُم اجْلَ

املقاومة  ــراد  أف من  وهــو  ـ  أحمد  واعتاد 
الكويتيةـ  على إصدار البطاقات والهويات 
للمواطنني الذين تتطلب ظروف عملهم 
شخصياتهم  وإخــفــاء  أسمائهم  تغيير 

بسبب األوضاع األمنية آنذاك.

ي���ق���ول ص��دي��ق��ي ع���ص���ام ال���رف���اع���ي: »ك��ن��ت 
وصاحبي أحمد قد انتهينا لتونا من مهمة 

إنسانية في ساعة متأخرة من الليل.



وجعل على بصره غشاوة
قصص واقعية

6

32

في  تفتيش  نقطة  صادفتنا  إذ  البيـت  إلى  عـودتنا  طـريق  في  نحـن  وبينما 
مكان ناء قرب البحر...

وقلت في نفسي: »اللهم جنعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم«

فأمرنا الض�ابط العراقي بالترجل من السيارة، وبدأ اجلندي بتفتيش السيارة تفتيشًا دقيقًا، وفتح 
صندوق السيارة وفرغه م�ن محت�وياته فلم يعثر على شيء، ثم بدأ بتفتيش السي�ارة م�ن الداخ�ل 
حتى وضع يده على درج بالستيكي صغير مخصص للقمامة، هنا تصبب جبني صاحبي بالعرق 

وعلمت أنه قدوضع حتته شيئًا ما...

����ر وج��������ه ص���اح���ب���ي  ف����ق����د ت����غ����ياَّ
واض����ط����رب م���ن ش����دة اخل����وف، 
غ��ي��ر أن ع��ن��اي��ة امل���ول���ى رب��ط��ت 
على   رب��ط��ت  ك��م��ا  قلبينا  ع��ل��ى 
ف�����ي حل��ظ��ة  م����وس����ى  أم  ف��������ؤاد 
ح�����رج�����ة، ف���ال���ت���زم���ن���ا ال����ه����دوء 
واجت���ه���ت أرواح���ن���ا إل���ى ب��ارئ��ه��ا 

تسأله العون والفرج.



وانطلقنا بسيارتنا وكل منا ينظر لآلخر باستغراب شديد: كيف حدث 
رة؟ لقد كانت التهم توزع  هذا؟ ماذا لو عثر على األوراق والبطاقات املزوهَّ
مقاومة  على  والدليل  فكيف  يريدون  من  على  القبض  إللقاء  جزافًا 

االحتالل بني أيديهم؟...

33

ــرت املــعــّيــة  ــع ــش ــت ــا اس ــده ــن ع
املصطفى:  قول  ورددت  اإللهية 
)يا أبا بكر ما ظنك باثنني اهلل 
عليه  موسى  وقــول  ثالثهما(؟ 
السالم لقومه: } َقاَل َكالهَّ ِإنهَّ َمِعَي 

ي َسَيْهِديِن{ الشعراء: 62   َربِّ

ال��ب��ط��اق��ات  ي��ن��ق��ل  ن��س��ي أن  خ���اص���ة وأن ص��اح��ب��ي 
امل��زورة واالخ��ت��ام من حتت ال��درج الهزيل، وأمسك 
اجلندي بالدرج وهزه عدة مرات، إال أن ورقة واحدة 
ل��م تتحرك، ب��ل أن��ه رف��ع ال���درج ول��م يلمح األوراق 
ب��ص��ره... وخ��رج  أعمت  غ��ش��اوة  حتته فقد أصابته 
من السيارة بهدوء، فتذكرت حلظتها قول أبي بكر 
الصديق رض��ي اهلل عنه ل��رس��ول اهلل ]: »ل��و نظر 

أحدهم حتت قدميه لرآنا«.

 ل��ق��د ك��ان��ت جت��رب��ة ش��دي��دة ال��وق��ع إال أن ق���وة اجل��ب��ار ت��دخ��ل��ت ل��ت��ن��ق��ذن��ا م��ن م��ص��ي��ر م��ج��ه��ول... 
 ول����وال ن��ع��م��ة رب���ي ل��ك��ن��ت وص��اح��ب��ي ف���ي ع����داد امل��ف��ق��ودي��ن أو امل���ع���دوم���ني. وص����دق ال��ع��ل��ي ال��ق��دي��ر:

اَك َنْسَتِعنُي{ الفاحتة: ٥ ، فكان بحق نعم املعني! اَك َنْعُبُد َوِإياَّ  }ِإياَّ

من عجائب الدعاء
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اتقوا دعوة 
املظلوم

جــلــســت يــومــًا في 
الديوانيات  إحــدى 
الظلم  عن  أحتــدث 
الظاملني،  وعــاقــبــة 
ــث  ــدي وأشــــــرح احل
»واتق  عليه:  املتفق 
فإنه  املظلوم  دعوة 
وبــني  بينها  لــيــس 

اهلل حجاب«.

وقلت: إن دعوة املظلوم مقبولة عند اهلل ولو كان كافرًا فاجرًا، كما 

في حديث أنس رضي اهلل عنه »احلسن«:  قال رسول اهلل ]: 

»اتقوا دعوة املظلوم وإن كان كافرًا، فإنه ليس دونها حجاب«، وقلت: 

إذا كانت دعوة املظلوم تقبل ولو كان كافرًا،... فكيف إن كان مسلمًا؟ 

والنهار  الليل  عليه  يقلب  واملظلوم  العني  قرير  الظالم  ينام  وكيف 

بالدعاء ويستضر العزيز ذو االنتقام؟!، واستشهدت بقول الشاعر:

ال تظلمن إذا ما كنت مقتـدرًا

                        فالظلم آخره يأتيك بالنــــدم

نامت عيونك واملظلوم منتبه

                                    يدعو عليك وعني اهلل لم تنم
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فيعاقب باخلسف إلى سبع أرضني وقيل: كلفه اهلل أن ينقل ما ظلمه منها في القيامة إلى احملشر ويكون 
وما إن انتهيت من الدرس حتى بادرني صاحب كالطوق في عنقه.

الديوانية »أبو أنس« على انفراد وقال لي:

وأخطر من هذا ما ورد عن عائشة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل ] قال:

أصغيت له باهتمام وقلت: 
»هات ما عندك!«.

قه من سبع أرضني« )متفق عليه(.  »من ظلم  قيد شبر من األرض ُطوِّ

»ج�����زاك اهلل خ���ي���رًا ع��ل��ى ه���ذا ال����درس، 
ولو أخبرتك مبا وقع لي وألخي طالل 
لظننت أن قصتي ضربًا  من اخليال«.

فقال: »قبل عامني اتفقت وأخي طالل 
م��ع م��ق��اول ي��دع��ى »س��ل��ي��م« ع��ل��ى بناء 
فيلتني ل��ي وألخ���ي، وق��د ش��رع امل��ق��اول 

في عملية البناء.



اتقوا دعوة املظلوم
قصص واقعية
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وفي أحد األيام طلب املقاول من حارس البيت واسمه »إقبال« أن ينقل له 
كمية من البالط إلى السطح مقابل أجرة قدرها خمسون دينارًا

ذهل احلارس »إقبال« من رّد سليم .. 

يطلب  جــاءه  ثم  وجه  أكمل  على  املهمة  بإجناز  األخير  فقام   
الثمن املتفق عليه، فأنكر املقاول االتفاق وقال: »إن هذا جزء من 

عملك هنا وال شيء لك عندي فاغرب عن وجهي..«.

امل��ف��اج��ئ وت��غ��ي��ر معاملته  وم���ن م��وق��ف��ه 
وع��ب��ث��ًا ح����اول اق��ن��اع��ه ب��ال��وف��اء ب��ال��وع��د 
وال��ع��ه��د، إال أن امل���ق���اول أب���ي وط���غ���ى... 
فجاءني احلارس املسكني شاكيًا صاحبنا 
التدخل ألنصف  املقاول عندها حاولت 
املقاول  إليه حقه ونصحت  وأرد  »إقبال« 
»س��ل��ي��م« ب���أن ي��ف��ي ب��وع��ده وي����ؤدي احل��ق 
الذي عليه، فامتعض من كالمي والمني 

النحيازي إلى جانب احلارس... 36



وقبل أن أعلق على كالمه، قاطعني 
بـــحـــدة: »وفـــــّر نــصــائــحــك ألنــي 

مشغول اآلن... لو سمحت«... 
في  العمل  إكــمــال  ــي  أخ ــمُّ  ه ــان  ك
ورشته، ولم يرغب في إثارة غضب 

وحنق املقاول ....

فمضيت إلى أخي »طالل« الذي بقيت لديه دفعات نقدية لصالح املقاول، عله أن يستغل املوقف للضغط 
على سليم ألداء ما عليه... وما أن شرحت املوضوع لشقيقي حتى قال بصفاقة عجيبة: »مالك وللحارس؟ 

دعه وشأنه، فهو ال يستحق كل هذه الضجة...«.

وحني رأى املقاول سليم حماسي في الدفاع عن احلارس 
»إقبال« ثارت حفيظته، وقرر االنتقام مني، فقام بتركيب 
ال���ب���الط ف���ي س��ط��ح ب��ي��ت��ي دون ال���ف���واص���ل ال���ت���ي تسمح 
بالتمدد واالنكماش، ولم اكتشف هذا الكيد إال بعد فوات 
األوان... وبعد مرور عدة أشهر حني بدأ البالط يتكسر 
بفعل احلرارة وحتول السطح إلى كومة أنقاض مما أحلق 
بي خسارة جت��اوزت ال� ٥00 دينار في وقت استنفدت فيه 
والقهر  بالظلم  فشعرت  للبناء...  املخصصة  أموالي  كل 
لدناءة املقاول وخسته في التعامل، ومتلكني غضب عارم، 
فرفعت يدي إلى السماء أشكو بثي وحزني إلى اهلل، وال 
امل��ق��اول  يعاقب  ب��أن  ورغ��ب��ة  إح��س��اس  انتابني  كيف  أدري 
الليل أن  عقابًا أليمًا فدعوت اهلل في الثلث األخير من 
يصيبه بشلل نصفي من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه 

وأن أراه على هذا احلال ليشفي غليلي... 
37
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قال بدون مقدمات: »أقسم باهلل العظيم إنني منذ خرجت 
الشلل  م��ن مستشفى آلخ��ر بسبب  أتنقل  وأن��ا  م��ن عندك 
ال��ذي أص��اب نصف جسدي وق��د أنفقت ك��ل م��ا أملك في 
ال��ع��الج دون ف��ائ��دة، وأش���ار ع��ل��ياَّ األط��ب��اء أن أس��ل��م باألمر 

الواقع وأن أرضى بقضاء اهلل وقدره...

بالهموم  ثقيلة  األيــــام  ـــرت  وم
يومًا  بيتي  دخلت  حتى  والديون 
الليل، وإذا  في ساعة متأخرة من 
فاستغربت  الباب،  يطرق  بطارق 
أن  ومــا  الــزائــر،  مــن توقيت هــذا 
فتحت الباب حتى رأيت عجبًا...!

يستند  محطمًا  مهشمًا  رجاًل  رأيت  فقد 
احتضن  وقد  بالغة  بصعوبة  اجلدار  إلى 

أوراقًا وملفات... 

ح��دق��ت ف��ي ال��رج��ل وأن���ا ال أص���دق م��ا أرى... أنه 
امل���ق���اول س��ل��ي��م ال����ذي ل��م ي��ع��د س��ل��ي��م��ًا ب��ل حت��ول 
لشبح عاجز عن احلركة... كان ينظر إلي بحرقة 
ول��م أسمع م��ن كالمه س��وى النحيب وال��ب��ك��اء... 
فقد أصابته دعوتي في الصميم وأحالت جسده 
إلى جثة شبه محنطة بعد أن شل نصفه تقريبًا.

اتقوا دعوة املظلوم
قصص واقعية
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وقد جئتك اآلن وأني على يقني بأن ما حل بي إمنا هو بسبب ظلمي إياك، 
واستحلفك باهلل أن تعفو عني وتغفر لي خطيئتي، وأن تدعو لي بالصحة، 

فمصيري بعد اهلل مرهون برضاك عني...«

وهنا تأتي املفاجأة األعجب...

 ب���ص���راح���ة )ي���ق���ول م��ح��دث��ي »أب���و 
أنس«( لقد شعرت بتأنيب الضمير 
ولم أتوقع أن تستجاب دعوتي بهذه  
ال��س��رع��ة وب��ه��ذا ال��ش��ك��ل، وأشفقت 
ل��ه: »ال تثريب  ال��رج��ل فقلت  على 

عليك يغفر اهلل لي ولك«...

وقمت في نفس الليلة أصلي 
أن  ـــل  وج عـــز  اهلل  وأدعـــــو 
عنه  يكشف   وأن  يشفيه، 

الكرب والبالء...
39
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فقد دبت احلياة في مفاصلي وعظامي... وعاد النبض واحلركة لرجلي 
ويدي وكأن نهرًا يتدفق حتت جلدي... حتى أفقت من نومي ونهضت 
من سريري وقد ازدادت ضربات القلب شيئًا  فشيئًا.. ثم حتركت رجلي 

حتى وقفت وأنا بني مكذب ومصدق.

فجزاك اهلل عني كل خير... فقد تساميت على جراحك وآالم��ك، وعفوت 
عني فزال البالء بفضل اهلل ثم بدعائك املبارك«.

اتقوا دعوة املظلوم
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وخررت هلل ساجدًا شاكرًا حامدًا وبكيت حياء من فضله وعدله وكرمه ورحمته وعلمت أن 
دعوة مباركة صعدت إلى السماء واستنزلت الرحمات فكان لها ما أرادت...

 فقد جاءني املقاول بعدها بأيام صحيحًا سليمًا ميشي على رجليه وقد طرق 
الفرحة  أن فتحته حتى ضمني بال شعور وقبلني بحرارة من شدة  بابي وما 
والسرور وهو يبتسم تارة ويضحك تارة أخرى، يردد بسعادة غامرة: »جزاك 

اهلل خيرًا...  جزاك اهلل خيرًا...



ســـهـــام الــلــيــل صــائــبــة املـــرامـــي

ــــاٌل ـــى رج ـــرم ــــى امل ـــا إل ـــّدده ـــس ُي

ــــاء ــــن دع بـــألـــســـنـــة تـــهـــمـــهـــُم م

اخلـــشـــوع بـــــأوتـــــار  ُوتــــــــرت  إذا 

ــود مـــع الــركــوع ــج ــس يــطــيــلــون ال

ـــوع ـــدم ــض مــــن ال ــي ــف ــــان ت ــــف 41وأج

ندم أخي أشد الندم والت ساعة حني مناص...   

تعالى:   قوله  وتذكرت  باخليال...  أشبه  كانت  التي  روايته  من  محدثي  انتهى 
ُهْم َيْرِجُعوَن{ السجدة: 21  ْكَبر َلَعلهَّ ْدَنى ُدون اْلَعَذاب اأْلَ ُهْم ِمَن اْلَعَذاب اأْلَ }َوَلُنِذيَقنهَّ
لقد كانت هذه العقوبة العاجلة استجابة لقلب مكلوم مظلوم سل سيف الدعاء 
ِبِه ُثمهَّ  ْثِل ما ُعوِقَب  مِبِ َوَمْن عاَقَب  في حلظة قهر، فانتصرت له السماء: } ذِلَك 

َ َلَعُفوٌّ َغُفوٌر { احلج: 60 ُ ِإنهَّ اهللهَّ ُه اهللهَّ ُبِغَي َعَلْيِه َلَيْنُصَرنهَّ

كما قال الشاعر:

من عجائب الدعاء

رد قائاًل: »ه��ل تصدق أن احل��ارس دع��ا عليه هو اآلخ��ر بسبب الظلم ال��ذي حلق ب��ه، ف��رزق مبولودة 
جميلة، فاتنة،  إال أنها كانت ... بكماء ال تتكلم!...

فقد ولدت معوقة وقد عرضها أخي على األطباء في كل مكان دون جدوى، وكأن لسان حالها يقول 
لوالدها وهو ينظر إليها: »سامحك اهلل يا والدي، فهل يستحق مبلغ اخلمسني دينارًا ما حل بي من 

حرمان وآالم؟!!«...

قلت لصحابي )بوأنس(: وماذا حدث ألخيك طالل؟
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الكويت  جامعة  طلبة  احتــاد  وفــد  غــادر 
عن  املقدسة  الديار  إلى  متوجهًا  البالد 
طريق البر ألداء مناسك العمرة، واستقل 
كلما  قدميًا،  أحدهما  كان  باصني  الوفد 
٥0 كيلو مترًا تقريبًا توقف لوجود  مشى 
نصف  السائق  وميضي  املاكينة،  في  عطل 
ساعة في إصالح العطل ألنه يتطلب فك 
إلى  يصل  حتى  )غايشات(  سيور  ستة 
بقية  يرجع  ثم  تركيبة  ويعيد  السابع 

السيور إلى وضعها الطبيعي... وهكذا.

يقول صديقنا العزيز أبو أحمد:

ما احلل مع 
هذا الباص؟!
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وفعاًل مت ذلك وواصل الوفد سيره في باص واحد، وبقينا نحن اخلمسة نفكر 
الغيار،  لقطع  محل  أو  كراج  فيها  يوجد  ال  صغيرة  قرية  في  ألننا  احلل  في 
فقمنا بأداء صالة )احلاجة( ودعونا اهلل أن يفرج عنا كربنا، وصعدنا الباص 
وقد أعيانا التعب فقد جتاوز الوقت منتصف الليل ال أدري ما الذي حدث.. 
الصالة مصداقًا حلديث  النفسية بعد  والراحة  بالطمأنينة  إذ متلكنا شعور 

النبي ]: »أرحنا بها يا بالل«.

حتى  مرات  عدة  املشكلة  وتكررت 
أصاب الوفد الضجر وامللل والتعب، 
فاتفقنا على أن يبقى خمسة من 
القدمي  الباص  سائق  مع  األخــوة 
إلصالحه، على أن يتحول البقية 
رحلتهم  ويواصلوا  الثاني  للباص 

إلى املدينة املنورة.
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في  اجلميع  غط  حتى  حلظات  إال  هي  ومــا 

وبعد  واألرق،  األرهاق  شدة  من  عميق  سبات 

مضي ساعات استيقظنا على أضواء وضوضاء 

وتوقعنا أننا عند كراج ما... ولكن الباص كان 

يقف  فهو  أحد!..  يتوقعه  لم  آخر  مكان  في 

عند باب الفندق في املدينة املنورة..

وسألنا السائق: أين نحن؟

فقال: )وصلنا املدينة املنورة ونحن عند باب الفندق، لقد فعلت صالتكم فعل السحر، فلم 
يتوقف الباص حلظة واحدة منذ أن حتركنا بعد الصالة رغم أننا لم نصلحه(...

وأب��دى السائق أعجابه ليس من هذا التيسير واستئناف الرحلة دون إصالح الباص، بل وللنشاط 
الذي انتابه ملواصلة القيادة رغم اإلنهاك، وفجأة جتدد النشاط إليه بشكل ملفت للنظر، وتبادلنا 
نظرات احليرة تارة... والفرح تارة أخرى الستجابة دعائنا بهذه السرعة ووصولنا ساملني إلى املدينة 
وَء..{. النمل - 62 ن ُيِجيُب امْلُْضَطراَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّ واستشعر اجلميع قوله تعالى: } أَماَّ

هذه احلادثة لم أنسبها ألحد ألنني عايشتها شخصيًا، وكنت أحد اخلمسة الذين أكرمهم اهلل بصالة 
احلاجة، فلله احلمد واملنة، وله الثناء احلسن.



ــَك  ــَأَل َس َوِإَذا   { تــعــالــى  قـــال 
ــي َقــِريــٌب  ــِإنِّ ــي َف ــاِدي َعــنِّ ــَب ِع
َدَعاِن  ِإَذا  اِع  الــدهَّ َدْعــَوَة  ُأِجيُب 
َفْلَيْسَتِجيُبوْا ِلي َوْلُيْؤِمُنوْا ِبي 

ُهْم َيْرُشُدوَن { َلَعلهَّ
45) البقرة   186 (

ِإَذا  ��ْض��َط��راَّ  امْلُ ��ن ُيِجيُب  أَماَّ ق��ال تعالى: } 
وَء..{. سورة النمل-  آية 62 َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّ
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مسافرون 

يفتتحون كراجًا 
جديدًا!

ــا  ــن ــات ــاي ــك ح أن  يـــبـــدو 
أم  شئنا  بالسفر  سترتبط 
أبينا، رمبا ألنه من مواطن 
وتلبية  الــدعــاء...  إجابة 
يُكم  النداء... }ُقْل َمن ُيَنجِّ
َواْلَبْحِر  اْلَبرِّ  ُظُلَماِت  ن  مِّ
َوُخْفَيًة  عًا  َتَضرُّ َتْدُعوَنُه 
ــِذِه  ـــ ـــْن َه ـــا ِم ــْن َأجَنـــاَن ــِئ لهَّ
اِكِريَن{  الشهَّ ِمــَن  َلَنُكوَننهَّ 

األنعام: 63.



47

من عجائب الدعاء

مع  )أب��و خالد(: سافرت  يقول:  الثمانينات:  في منتصف  أحداثها  وقعت  التي  القصة  ه��ذه  وإليكم   
مجموعة من األصدقاء إلى مكة املكرمة ألداء من�اس�ك العم�رة،.

الكويت  ــى  إل عــودتــنــا  طــريــق  ــي  وف

تعطلت إحـدى سـيـارتنا مما اضطرنا 

قريبة  بنزين  محطة  عند  للتوقف 

من مدينة )الدمام(.

وهي متر بني السيارات بشكل جنوني... ؟؟!!!!!

 وطـلب مني األخوة أن أعود بالسيارة إلى أقرب كراج في املدينة، ورافقني في هذه املهمة 

أحد األخوة، وكانت املفاجــأة التي لم نتوقعها... فالسيارة مبجرد  تشغيلها تبدأ بالسير 

دون أن أضغط على دواسة البنزين ثم تزداد سرعتها شيئًا فشيئًا، واملشكلة أنني كنت 

أقودها في طريق باجتاهني وفي كل مرة اضطر إلى تعليق )ناقل السرعة( »اجلير« ثم 

أعود إلى مواصلة السير، فكانت القيادة خطرة للغاية وقد حبـس صاحبي أنفاسه وهو 

يراني أجتاوز السيارات دون إرادة مني ورمبا جتاوزت سرعتها 1٥0 كيلو متر بالساعة...



مسافرون يفتتحون كراجًا جديدًا!
قصص واقعية
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حتى وصلنا إلى مشارف مدينة »الدمام« عندها أوقفنا السيارة وأكملنا املشوار مشيًا على األقدام، 
فقد وصلنا عند الظهيرة يوم اجلمعة لذا لم جن�د كراجًا مفتوحًا،  ولم جند سيارة تقلنا داخل 

املدينة والبد من السير على األقدام... 

فدعونا اهلل أن يفرج همنا ولم جند أي 
سيارة تقلنا للمنطقة الصناعية في هذا 
الوقت، كان اجلو حار جدًا، وبعد الدعاء 
قررنا أن نفترق على أن نلتقي عند مفرق 
الطريق خلف احدى املناطق، وكان األمل 

بوجود كراج مفتوح شبه معدوم،...

التقينا  طويلة  مسافة  املشي  وبعد 
سويًا عند باب حديدي مفتوح، وال 
املكـان  دلفـنا  الفتة...  فوقه  توجد 
بفضـول، فإذا هو كراج جديد ورماله 

حمراء نظيفة لم تستعمل بعد...!!



لقد كنا نبحث عن أي كراج... فإذا باملولى جل وعال يهدينا أحدث كراج ويهيء لنا كل الط��اقم الفني الذي 
استبشر خيرًا بقدومنا في هذا الوقت، فكانت س�يارتنا أول سي�ارة تدخل هذا الكراج في يوم مبارك وهو يوم 
اجلمعة والزلت أذكر الرمل األحمر النظيف الذي فرش على املدخل مما يدل على أن أحدًا لم يدخل هذا 

املكان قبلنا.
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أنيقًا  لباسًا  يرتدون  العاملني  جميع  كــان 
استقبال  جلنة  وكأن  املنظر  وبدى  موحدًا 
تنتظرنا بحماس إلصالح سيارتنا باعتبارها 
الفريق  فأحاطها  الكراج،  تدخل  سيارة  أول 
في  إصالحها  من  ومتكن  خاصة،  برعاية 

وقت قياسي.

فسألنا احلارس: ما هذا؟
جديد،  كــراج  أنه  فقال: 
الفنيني  جميع  جاء  وقد 
ــان  ــك ـــيـــوم لــتــفــقــد امل ال
ـــزه مبــنــاســبــة  ـــي ـــه وجت

افتتاحه غدًا السبت.

احلفلة  لهذه  االبتسامة  تفارقنا  ولم  والدهشة  لإلعجاب  تدعو  املفاجأة  كانت 
التي قوبلنا بها في عز الظهيرة، والعناية اإللهية التي سخرت لنا هؤالء الفنيني 

في يوم عطلة، ووقت القيلولة وراحة الناس....

... ألم أقل لكم أن الدعاء يخترق النواميس والقوانني كرامة 
واستجابة للمضطر إذا دعاه.
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من  القصة  جاءتنا  املرة  هذه 
مسجد  في  السن  كبار  أحــد 

احلي يقول فيها:

تتعرض لوابل من سيارة سبورت 
الدعاء...
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أداء  املسجد بعد  لتونا من  كنا قد خرجنا 

إلى  طريقنا  في  نحن  وبينما  الفجر  صالة 

ونتبادل  احلديث  أطراف  نتجاذب  بيوتنا 

الوقت  ــذا  ه فــي  اإلميــانــيــة  املعاني  بعض 

وترتاح  النفس  فيه  تسكن  الــذي  اجلميل 

فيه الروح وهي تستشرف يومًا جديدًا في 

حلظة هدوء وسكينة وصفاء،.. حلظة تأمل 

في ليل يعسعس ونهار يتنفس...، ياله من 

إعجاز قرآني بليغ وآيات باهرة عجيبة وهي 

تستنشق  كعروس  النهار  استيقاظ  تصف 

وتصافح  وحــنــان  ــة  رق فــي  العليل  الــهــواء 

الشفق بألوانه الزاهية التي تداعب خيوط 

الليل في وداع يأخذ األلباب..

اللحظات  هذه  صفو  يعكر  لم 
غربية  موسيقى  صـــوت  إال 
ســيــارة  ــن  م تنطلق  صــاخــبــة 
فخمة   - سبورت    - رياضية  
وفيها  ــدوء  ــه ب قــربــنــا  تسير 
كانا  العمر،  مقتبل  في  شابان 
من  انتهيا  قــد  يبدو  مــا  على 
ملنزلهما  راجعني  وقفال  سهرة 

في الهزيع األخير من الليل.



يصالن  الشابني  هذين  تدع  ال  اللهم 

إلى بيتيهما إال بهداية من عندك..

عن  يختفيان  تدعهما  ال  الــلــهــم 

الصدور  تشرح  بهداية  إال  أنظارنا 

الكفر  لهما  وتكره  ــان  اإلمي وحتبب 

والفسوق والعصيان...

سيارة سبورت 
تتعرض لوابل من الدعاء...

قصص واقعية
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ال أدري ما الذي دهاني، فقد سرحت فجأة عن صاحبي، وجال خاطري في وجوم 
وتساؤل محموم: ما هذه الهمة التي جتعل هؤالء الشباب يسهرون حتى الفجر 

ولو طلب منهم قيام الليل ملدة ساعة من الزمان لكان ردهم التثاؤب!!!

بقلبي  توجهت  ثم  مليا،  أطرقت 
أرجــوه،  أناجيه،  خلالقي  ــؤادي  وف

أدعوه بضراعة وتبتل:



 ما الذي حدث؟!

بهذه  السماء  إجابة  تكون  أن  يعقل  هل 

السرعة؟

هل هي رسالة ربانية ملخلوق ضعيف مثلي 

بأن اهلل قد استجاب لدعائي؟.. لم ال؟
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وعدت لصاحبي � الذي الحظ شرودي � نواصل 
حديثنا.

 وف����ي ال���ي���وم ال��ت��ال��ي ن��س��ي��ت م���وض���وع ال��ش��اب��ني 
وتوجهت كعادتي لصالة الفجر في املسجد.

وأال تفوتني صالة الفجر ألشهد بأم عيني 
أث���ر ال���دع���اء وس��ع��ة رح��م��ة اهلل وك���م كانت 
أيقنت  عامرة حتى  وس��ع��ادة  غامرة  فرحة 

بالوعد اإللهي )أدعوني.. أستجب لكم(.

نفس  أتوقعه:  لــم  مبــا  وفوجئت   
السيارة تقف عن باب مسجدنا وقد 

سبقني الشابان إلى املسجد!!..

أن  اقتضت  املــولــى  حكمة  إن  بــل 
الفجر  صـــالة  ــان  ــاب ــش ال يــصــلــي 
بالذات... في اليوم التالي .. وفي  

املسجد نفسه...
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أو  إناثًا  يشاء  وملن  ذكــورًا  يشاء  ملن  يهب  أن  وعال  جل  املولى  حكمة  اقتضت 

فإنهما  والعاقر  العقيم  أما  عقيمًا..  يشاء  من  ويجعل  وإناثًا  ذكرانًا  يزوجهم 

يتمنيان املولود أيًا كان ذكرًا أم أنثى.. وأما من رزق أحد اجلنسني فإنه يتمنى 

اجلنس اآلخر لتكتمل فرحته بالذرية التي وصفها القرآن بأنها )فتنة(.. 
هكذا ُجبل اإلنسان... بل إن بعضهم إذا ُبشر باألنثى ظل وجهه مسودًا 

وهو كظيم...
شكر  املولودة  جاءته  فإن  له...  اهلل  قسم  مبا  ويأنس  يرضى  فإنه  املؤمن  أما 

الواهب وإذا ُسلب فلذة كبده يحزن قلبه وتدمع عينه وال يقول إال ما يرضي 

الرب )إنا هلل وإنا إليه راجعون(... فلله ما أعطى وهلل ما أخذ...

يستقبل املولودة...ملك املوت 
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ثم  نطفة  من  ثم  تــراب  من  خلقنا  من  فسبحان 

ْطَفٍة  ن ُتَراٍب ُثمهَّ ِمن نُّ ُ َخَلَقُكم مِّ جعلنا أزواجًا }َواهللهَّ

ِمُل ِمْن ُأنَثى َواَل َتَضُع ِإالهَّ  ُثمهَّ َجَعَلُكْم َأْزَواًجا َوَما حَتْ

ٍر َواَل ُينَقُص ِمْن ُعُمِرِه ِإالهَّ  َعمهَّ ُر ِمن مُّ ِبِعْلِمِه َوَما ُيَعمهَّ

ِ َيِسيٌر  {  فاطر: 11  ِفي ِكَتاٍب ِإنهَّ َذِلَك َعَلى اهللهَّ

كان لنا ثالثة أوالد، ومتنيت وزوجي أن نرزق مبولودة، وبعد سنوات حملت فلما أثقلت 
دعوت اهلل أن يحقق حلمي.

 وكانت نتائج الفحوصات تبشر بخير حتى جاء اليوم املوعود فنقلت إلى املستشفى 
وقلبي يخفق طربًا وخوفًا الستقبال املولود اجلديد... وُأدخلت اجلناح وبقى زوجي 

في اخلارج طوال الليل.

)ألم  استمع  وأنــا  املعاني،  هــذه  وتأملت  تدبرت 
محمد( وهي تروي جتربتها ومحنتها وزوجها مع 

احلمل والوالدة... تقول السيدة الفاضلة:



ملك املوت 
يستقبل املولودة... 11
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ُأجل�������م أب�����و م���ح���م���د ب��ال��ن��ب��أ 
ب��ادي  ول���م يستوعب اخل��ب��ر 
األم�������ر ث�����م مت���ت���م ب��ك��ل��م��ات 
إمي��ان��ي��ة: »إن����ا هلل وإن����ا إل��ي��ه 
راج��ع��ون.. اللهم آج��رن��ا في 
م��ص��ي��ب��ت��ن��ا وأخ��ل��ف��ن��ا خ��ي��رًا 
منها... ال حول وال قوة إال 
الكرسي  على  باهلل«.وجلس 
وق��د خ��ارت ق��واه بعد السهر 

والوقوف الطويل

... وطال انتظاره وازداد قلقه... ونفد صبره... 

حتى بادره املوظف بنبرة حزينة: »جاءتك مولودة.. إال أنها توفيت قبل 
الوالدة بساعة اللتفاف احلبل السـري حول عنقها مما أدى الختناقها.. 

عظم اهلل أجرك وأخلفك خيرًا منها« ..

وكلما راجع موظف االستقبال وهو يترقب البشرى... يجد صمتًا مريبًا.. حتى شك 
باألمر وألحهَّ بالسؤال، وارتفعـت وتيرة وحدة النقاش .

زوجي  أبــادل  اللحظة  ذات  في  »كنت  محمد:  أم  تقول 
جنزع  فلم  اهلل،  إلى  وحزني  بثي  وأشكو  الشعور  نفس 
ولم نهلع ولم نسخط بل رضينا بقضاء اهلل وقدره ومبا 

اختاره لنا... فلله األمر من قبل ومن بعد.
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يواصل )أبو محمد( رواية زوجته فيقول:

من زوجه العجوز في معجزة إلهية وما أن قرت عينه به وأصبح شابًا 
يافعًا حتى أمره رب العزة بأن يذبح هذا الولد... حقًا إن هذا: »لهو 
البالء املبني«... كانت هذه املعاني هي الزاد الذي حفنا بالسكينة 
والطمأنينة في محنتنا النفسية التي تضاعفت آثارها بسبب سفر 
أهلي وأهل زوجي. فلم جند من يواسينا وبقيت انظر لوجه ابنتي 
احلبيبة املفعم بالبراءة وقد غطي بقطعة قماش بيضاء أعددناها 

كفراش جميل، فتحول إلى كفن صغير بني يدي ملك املوت.

الــذي  مــا  أدري  ال 
ــي أتـــذكـــر  ــن ــل ــع ج
قـــصـــة إبـــراهـــيـــم 
الذي  السالم  عليه 
بــإســمــاعــيــل  رزق 

عليه السالم ...

إل��ى املقبرة،  امل��ول��ودة مع أح��د أقربائي  عندها قمت بأخذ 
وكشفت الغطاء ألرى ب��راءة وجمال ونور يشع من وجهها 
امل���ش���رق، رأي����ت ش��ع��ره��ا االس�����ود ال��ن��اع��م ي���داع���ب بشرتها 
ن��وم عميق ال  ل��ي وكأنها ع��روس تغط ف��ي  ب��دت  البيضاء، 
وأهلت عليها  القبر  في موت سحيق، وضعتها بهدوء في 
التراب في سكينة وسط أجواء من احلزن واألسى لفراق 
فلذة كبدي التي ودع��ت الدنيا وهي في كامل طهارتها... 
ثم عدت لزوجتي فتواصينا بالصبر والتسليم بالقضاء...
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مرت األيام والشهور سريعة، فحملت زوجتي مرة ثانية ودعونا اهلل أن يرزقنا 
مولودة تكون قرة عني لنا، وأقترب الوعد..

وأيقنا بسعة رحمة اهلل، فسألناه شفاعة )بسمة( لنا يوم العرض األكبر....
بالسعادة  حياتنا  وأختها  نوره  وأنارت  محيانا...  على  البسمة  ترتسم  وأن 
ما  يوتيه  اهلل  فضل  ذلك  أعطى...  وما  أخذ  ما  على  اهلل  فحمدنا  واألمل، 

يشاء واهلل ذو الفضل العظيم.

وجاء املوعد...

فخيل إلينا مشهد )بسمة( املولودة األولى التي كانت أسما على مسمى، وتكررت التجربة بكل 
تفاصيلها، وما هي إال ساعات حتى جاءت البشرى مبولودة جميلة تأخذ األلباب، أنها )نوره( 
فيه  ولدت  الذي  اليوم  نفس  في  إلينا  ساقها  وعال  جل  املولى  وهبة  السماء  جائزة  كانت  التي 
)بسمة( بعد مرور سنة على وفاتها،... نفس اليوم، وكأن في املوعد إشارة لالبتالء الذي أصابنا 

قبل سنة، بل رزقنا احلسنى وزيادة...  

فقد رزقنا مولودة أخرى بعد سنتني، واكتملت الفرحة...

58



59

ي َوُحْزِني  ا َأْشُكو َبِثّ قال تعالى : }َقاَل ِإمَنهَّ
ِإَلى اهلَلِّ َوَأْعَلُم ِمَن اهلَلِّ َما ال َتْعَلُموَن{

)سورة يوسف- آية86(
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في ضيافة 
أمير...

مساعد  الشيخ  احلميمان  الصديقان  كان 
األنــس  غاية  فــي  العمر  وطـــارق  مندني 
والسعادة وهما في طريق العودة من الديار 
وكرامة  احلــج  مآثر  يتذاكران  املقدسة، 
احلجيج وما أدخر لهما من أجر عظيم... 
وعادا  جديد  من  ولدا  أنهما  اإلثنان  شعر 
من  نقية  الذنوب  من  بيضاء  بصحائف 
تلك  يتشاطران  كانا  وبينما  اخلطايا... 
مدو  فرقعة  بصوت  إذ  الفياضة  املشاعر 
عند  وذلــك  السيارة  محرك  من  ينطلق 

دخولهما مدينة »الرياض«.
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يقول الشيخ مساعد: بصراحة متلكنا 
ال��ق��ل��ق واحل����ي����رة وض���اق���ت ب��ن��ا ال��س��ب��ل 
وجلسنا على الرصيف بجوار سيارتنا .

ت��وق��ف ق��ائ��د ال���س���ي���ارة ال��ش��ي��خ م��س��اع��د على 
احمل��رك  غطاء  بفتح  وأس���رع  الطريق  ناصية 
قد حدث  كبيرًا  عطبًا  أن  وصاحبه  ليكتشف 
أن  دون  الطريق  ط��وال  ال��زي��ت  تسرب  نتيجة 
يشعرا بشيء... كانت املفاجأة ثقيلة الوطء.. 
ويحتاج  جسيم  العطل  ألن  اخل�طب  ش�ديدة 

إلى مبالغ طائلة إلصالحه...

يتصرفان؟...  وكيف  يفعالن؟  مــاذا 
ال  وهــمــا  الرحلة  ســيــواصــالن  كيف 

ميلكان إال النذر اليسير من املال؟

صديقي  بــادرنــي  وفجأة  الصمت  لزمنا  وقــد 
قلت:  سفر؟  على  لسنا  أو  قائاًل:   طارق  العزيز 
وقع  وقــد  حاجة  أصحاب  أولسنا  ــال:  ق نعم. 
أن  مــادام  قــال:  ترمي؟  إالم  قلت:  ضــرر؟  علينا 
فماذا  املضطر  وكــذا  مستجاب،  املسافر  دعــاء 
ننتظر؟ دعنا نصلي صالة احلاجة ونتضرع إلى 
الرب جل وعال ليكشف عنا هذا البالء ويفرج 

عنا ما نحن فيه.



يقول الشخ مساعد: )فانطلق الرجل بنا إلى 
دار  إن دخلنا  وم��ا  قصر منيف وبستان بهيج، 
الضيافة حتى وجدنا مائدة عامرة بانتظارنا 
ولم يسمح لنا اجلوع  باملجاملة والتمنع، فقد 
ت��ب��دد اخل��ج��ل وه��وي��ن��ا كنسر ج��ام��ح أو ج��ارح 
على املائدة من شدة اجلوع والعطش والتعب..

في ضيافة أمير...
12
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واجت��ه��ن��ا س��وي��ًا مل��ن ب��ي��ده م��ف��ات��ي��ح ال��س��م��اوات 
وال��ث��ن��اء  ب��ال��دع��اء  تلهج  وأل��س��ن��ت��ن��ا  واألرض.. 
وال��ت��وس��ل ب���ح���رارة، ال ت��ق��ل ع���ن ح�����رارة اجل��و 
ال����ق����ائ����ظ ف����ي ع����ز ال���ص���ي���ف وس������ط ص���ح���راء 
ق��اح��ل��ة... وان��ط��ل��ق ك��ل واح���د منا يناجي ربه 
مبا تيسر له من كلمات صادقة يحدونا األمل 
دعوة  بإجابة  اإللهي  بالوعد  اجل��ازم  واليقني 

املضطر.. ولم يتأخر الرد.

سررت لهذه اللفتة اإلميانية .. 

أثناء  ــظ  الح الــريــاض  مدينة  أمــيــر  »إن 
خروجه من املسجد بعد أداء صالة اجلمعة 
سيارتكما املتوقفة وجلوسكما على الرصيف 
حاجتكما  في  أسعى  أن  أوصاني  وقد  قربها 

فهلما معي، فأنتما في ضيافته..

توقفت  حتى  حلظات  إال  هــي  فما 
بقربنا سيارة فخمة وترجل صاحبها 
الذي َبَدْت عليه مظاهر الثراء وألقى 
علينا التحية ثم سأل عن حالنا وسر 
جلوسنا على قارعة الطريق في مثل 
أن  وبعد  الظهيرة..  من  الوقت  هذا 
من  بنا  ألــمهَّ  ومــا  املشكلة  له  شرحنا 

مصاب هدأ من روعنا وقال:
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اهلل  ــزاه  ج األمير  وتكفل 
سيارتنا  بــإصــالح  خــيــرًا 

على حسابه اخلاص...

البادرة  هذه  نستغرب  لم 
ــة مـــن ســمــوه،  ــي ــان ــس اإلن
وقـــد شــكــرنــاه عــلــى كــرم 
اهلل  يشكر  فال  الضيافة.. 

من ال يشكر الناس...

وبعد الغذاء واالسترخاء سألنا الرجل عن حاجتنا فذكرنا له مشكلة السيارة واحلاجة 
الكراجات  وكافة  اجلمعة  يوم  هو  اليوم  ألن  بلطف  صاحبنا  اعتذر  عندها  لتصليحها، 
محاوالتنا  وبعد  أنه  إال  احملالت  تفتح  ريثما  للغد  االنتظار  منا  وطلب  مغلقة،  واحملالت 
وإحلاحنا وافق على املضي بنا إلى املدينة الصناعية، وفعاًل وجدنا ضالتنا في وقت غير 
مألوف وسط دهشة املرافق لهذا التيسير العجيب، فلم يعهد أن تفتح كراجات السيارات 

أبوابها في مثل هذا اليوم...



في ضيافة أمير...
12

64

من  األمير  خــروج  قــّدر  الــذي  فمن 
هذا الطريق وفي هذا الوقت؟ ومن 
الذي هداه لإللتفات إلينا والسؤال 
املارة  نظر  في  فنحن  حالنا؟...  عن 
مجرد عابري سبيل توقفوا حلاجة 
داخل  وإننا  خاصة  الستراحة..  أو 

املدينة ولسنا في طريق السفر..

وانطلقنا بسيارتنا عائدين لديارنا ونحن ال نصدق ما جرى من تفريج 
على  البالء  عنا  ليكشف  عباده  من  عبدًا  العزة  رب  تسخير  ومن  كربتنا 

نحو لم يدر بخلدنا.

وما  هذا  لنا  سخرت  التي  اإللهية  الرحمة  إنها 
بها  التي يرفل  الكرامة  لها مقرنني... وهي  كنا 
أو  )عرفة(..  في  كانوا..  أينما  الرحمن  عباد 
ساقت  التي  الربانية  النعمة  وهي  خارجها.. 
أن  إال  ــى  أب باإلنسانية  مفعمًا  إمــيــرًا  إلينا 
يستضيف ضيوف الرحمن، وأن يكون سببًا في 

تفريج الهم والكرب الذي ألمهَّ بهم...

فسبحان الرؤوف بعباده، الرحيم بخلقه... وعد فأوفى:

ما  بشرط..  شرط  لكم«..  استجب  ادعوني  ربكم  »وقال 
أجملها من معادلة!
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متحرك.. ممنوع 

من احلركة!

يقول أبو معاذ: ما أن وطأت قدامي البيت احلرام في العشر األواخر 
من رمضان حتى هبت علينا بشائر اخلير ورياح التيسير وداعبت 
أمواج القضاء مركب الدعاء بني فينة وأخرى.. هذا ما المس فؤادي 

وأنا أصطحب والدتي العزيزة ألداء مناسك العمرة.
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وإليكم هذه املشاهد واملواقف التي مرت معنا لتدركوا بركة الدعاء في رحلتنا املقدسة:

سألت سائق التاكسي ونحن في الطريق من جدة إلى 
الزحمة  الوضع هناك )أي في مكة( هل  مكة: كيف 

شديدة؟

»واهلل أنتم بركة! فلم أصل إلى 

هنا باألمس ألن الشرطة كانت 

قد أغلقت هذه الطرق..«.

رد بقلق ممزوج بالتشاؤم: »جدًا... باألمس استغرق 
دخولنا مكة قرابة الساعتني...«

اجلواب  وكــان  بالدعاء،  وبدأنا 
خالية  شبه  فالطرق  سريعًا.. 
مكة  مــشــارف  ــى  إل وصلنا  ــد  وق
واخترقت  العشاء،  صــالة  وقــت 
السيارة الطرق بسالسة عجيبة 
العمارة،  بــاب  إلــى  وصلت  حتى 
يحدث،  ما  يصدق  ال  والسائق 
بدهشة  إلينا  التفت  عندها 

وقال بعفوية:

قلنا بثقة وإحساس بالطمأنينة: »اهلل كرمي...«.

املوقف األول: 1



مصطحبًا  املكي  احلــرم  دخلت  حــني 
ومعنا  املتحرك  الكرسي  على  والدتي 
جدًا  شديد  بزحام  فوجئنا  اخلادمة 

في الطواف.

ما احلل؟  فالوالدة ال ميكنها 
أن تطوف حتت، واخلادمة ال 
  !! فوق  تطوف  أن  تستطيع 

كيف أوفق بينهما؟

الطواف   من  الناس  منعوا  األمن  رجال  أن  املشكلة 
ماذا  الشرطي:  سألنا  بالكراسي،  الكعبة  حــول 
الدور   في  مسموح  بالكراسي  الطواف  قال:  نفعل؟ 

األول فقط.

»طلبتك يا ربي... طلبتك وما قصرت معي يا حبيبي يا ربي«.

املوقف الثاني: 2
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أصابتنا حيرة ودهشة، فالشوط الواحد هناك يعادل سبعة 
يكن  لم   اخلادمة،  أن  واملشكلة  األرضــي،  الــدور  في  أشــواط 

مبقدورها الطواف مشيًا على األقدام مسافات طويلة..

وال يعقل أن أترك اخلادمة تطوف وحدها ألنها أول مرة تؤدي فيها مناسك العمرة...
وال��ط��واف مشيًا على أقدامها  ال��وال��دة االتكال على اهلل  ق��ررت  وبعد نقاش مستفيض 
ار بيت اهلل احلرام، وتوجهنا إلى صحن  املتورمة في الدور األرضي بني آالف  املصلني وعماَّ
الطواف،  وإكمال  الزحام  الكعبة ونحن في خ��وف وقلق وش��ك من قدرتها على حتمل 
بدأنا الشوط األول ثم الثاني، ولم متض نصف ساعة إال وقد أنهينا األشواط السبعة، 

وبكت أمي عند احلجر األسود فرحًا وهي تردد بحرقة:



بعد مضي ثالثة أيام من أداء مناسك العمرة 
مع  ويبقى  محلي  ليحل  مكة  إلى  أخي  وصل 
إلى  العمل  ظــروف  اضطرتني  حيث  والدتي 
جدة  مطار  دخلت  وحني  الكويت،  إلى  العودة 
ووضعت حقائبي عند كاونتر شركة الطيران 
فوجئت بأن رحلتي إلى الكويت هي يوم 3 من 
الشهر وليس يوم الثالثاء! أي أن رحلتي غدًا 

وليس اليوم!

قائاًل:  رد  اآلن؟..  العمل  ما  املوظف:  سألت 
ألننا  اليوم  رحلة  في  أماكن  توجد  ال  »واهلل 

في موسم رمضان كما تعرف«...

املوقف الثالث: 3
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ابتسمت لقدر اهلل، ألنني على ثقة 
بأحسن  التحية  على  ســيــرد  ــه  أن
املطار  مصلى  إلــى  وتوجهت  منها! 
ثم  فصليت  ضــحــى،  الــوقــت  وكـــان 
يفرج  أن  وعــال  جل  الــبــارئ  دعــوت 

عني وأن ييسر لي أمري.
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وبعد حلظات راجعت 
املوظف فقال:

أين التذكرة، لقد توفر لك مقعد على منت الرحلة 
وأنت آخر الركاب فأسرع قبل فوات اآلوان..

ال��ع��ج��ي��ب أن���ن���ي ح���ني دخ���ل���ت ال���ط���ائ���رة وج�����دت أن 
املقعد الذي خصص لي هو أفضل مقاعد الطائرة، 
ألن��ه مخصص حل��االت ال��ط��وارئ وال توجد أمامه 
نوافذ،  ثالثة  على  ويطل  مترين!!  ملسافة  مقاعد 
الشخصية  أمتعته  ب��ج��واري حمل  ال��راك��ب  إن  ب��ل 
ف��ي اخل��ل��ف، فأصبح مقعده  أق��ارب��ه  وانتقل ألح��د 
شاغرًا ألغراضي وأوراقي زيادة في الدالل!... فكان 
مقعدي أكثر مساحة من مقاعد الدرجة األولى... 

والدتي  طواف  وخاصة  الثالثة،  واملواقف  املشاهد  أتأمل  العودة  رحلة  طوال  جلست 
مشيًا على قدميها العاجزتني... وتذكرت خاطرة أحد املشايخ التي طاملا كان يكررها 
َق  َقى )٥( َوَصَدّ ا َمْن َأْعَطى َواَتّ في حديثه عن التيسير واستشهاده بقوله تعالى: }َفَأَمّ
اْلُعْسر ُيْسًرا )٥(   َمَع  َفِإَنّ  – 7  وقوله: }   ٥ ِلْلُيْسَرى { الليل   ُرُه  ْسَنى )6( َفَسُنَيِسّ ِباحْلُ
الدعاء مع بركة اصطحاب  6 فقد اجتمعت بركة   -  ٥ الشرح:    } ُيْسًرا  اْلُعْسر  َمَع  ِإَنّ 

احة بأنغام التيسير مع كل خطوة خطيناها. الوالدة... وجاءت الثمار يانعة فوهَّ
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ا َمْن َأْعَطى  قال تعالى: }َفَأَمّ
ْسَنى  َق ِباحْلُ َقى )٥( َوَصَدّ َواَتّ

ُرُه ِلْلُيْسَرى{  )6( َفَسُنَيِسّ
الليل  ٥ – 7 
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قبضتها  احلمى  وحتكم  املرض،  معاول  حتت  البدن  ويتساقط  اجلسد  يتهاوى  حني 
ويستشري الوهن والعجز في اجلسد ويرى السقيم نفسه كريشة ملقاة بأرض فالة 
تقلبها الرياح كيفما تشاء، فال سماء تظله وال أرض تقله، وال ميلك لنفسه ضرًا وال 
نفعًا وال حياة وال نشورًا، فالهالك أدنى إليه من شراك نعاله.. عندها يستشعر معنى 

االفتقار التام إلى رب األرباب ومن بيده صالحه وفالحه.. 
الهزيل  الكليل  لعبده  الراعية  الرفيقة، احلانية  الرقيقة  الرحمن  ويستحضر معّية 
العظيم يستمد  العرش  التعب، وجلأ لرب  وأنهكه  هاد،  السُّ قه  وأرهَّ املرض،  الذي أضناه 
منه العون والشفاء والصحة والعافية.. فتنزل عليه بركات ورحمات ويبرأ من أدران 

املرض ويتالشى الداء وسائر العلل...

شلل الطب 
عن معاجلة 

الشلل!
يقول الشيخ أحمد الدبوس:
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إنها مقدمة الزمة ومتهيد حتمي لقصتنا التي تكاد تكون ضربًا من اخليال واألساطير لوال 
له باهتمام وهو يسرد  الدبوس شفاهة، وأصغيت  الفاضل أحمد  الشيخ  تلقيتها من  أنني 
لي أخطر جتربة مرت بحياته، ويكشف حلظات املناجاة التي أنهت مأساة كادت أن حتيله 

للعجز األبدي... يقول الشيخ أحمد الدبوس:

في عام 1987م تعرضت حلادث مروري أليم وأصيب عمودي الفقري ...

مم��ا اض��ط��ررن��ي للسفر إل��ى والي���ة ل��وس أجن��ل��وس في 
عملية جراحية،  وإج���راء  ال��الزم  العالج  لتلقي  أمريكا 
العملية ستكون خطرة جدًا  أن  الطبيب  أخبرني  وقد 
وأن��ن��ي ق��د أص����اب ب��ال��ش��ل��ل نتيجة ل���ذل���ك.. وم���ن ش��دة 
األلم ومعاناة املرض ووطأة الوجع وافقت على إجراء 
العملية، وبدأ الفريق الطبي بالعملية اجلراحية وبعد 
ثمان ساعات من العمل املضني واملتواصل، فجأة حدث 
بينهم  الذعر  األط��ب��اء وهيمنت حالة من  أرب��ك  تطور 
ف��ق��د ان��ت��اب��ن��ي ه��ب��وط ح���اد وت���ده���ورت ص��ح��ت��ي بشكل 
خطير وك��أن صاعقة هوت في عظامي، وح��دث ما كان 
يخشاه اجلميع... واستيأس الفريق الطبي من العالج 

وجمع أمره على التسليم باألمر الواقع...



ابقائي  على  الــفــريــق  رئــيــس  وحـــرص 
ساعة   12 )البنج(  ر  املخِدّ تأثير  حتت 
البالغي  النفسية  الظروف  تتهيأ  ريثما 

بحقيقة األمر... 

قد  أني  وهي  املرة  احلقيقة  اكتشفت  فقد 
ُأصبت بشلل نصفي وال أستطيع أن ُأحرك 

قدامي أو أن أقضي حاجتي...

 ال أدري كيف تنزلت السكينة والطمأنينة 
والرضا بقضاء اهلل وقدره . 74

شلل الطب 
عن معاجلة الشلل! 14

 انسل اجلميع  على أثرها للخارج 

املمرضني..  إال  حولي  يبق  ولــم 

لدى  أنهار  عنيفة  صدمة  كانت 

كــان  ـــذي  ال أخـــي  ابـــن  سماعها 

األرض  على  وسقط  يرافقني 

فور إبالغه بالنبأ... )لقد ُأصيب 

عمك بشلل نصفي... نأسف لهذه 

وسعنا  في  ما  بذلنا  النتيجة... 

اهلل..(  إرادة  إنها  جــدوى...  دون 

املسؤولون  رثــى  الكلمات  بهذه 

الوقت  طوال  مكث  الذي  قريبي 

خارج غرفة العمليات.

 وساد غرفة العمليات شعور 
بخيبة األمل ..

أش��ع��ر بالنصف األس��ف��ل من  ول��م  ب��ه��دوء  واستيقظت 
ر  ج��س��دي وظ��ن��ن��ت ب����ادئ األم����ر أن ذل���ك ب��ف��ع��ل امل��خ��ِدّ

وسرعان ما تبدد هذا الشعور اخلادع.. 



البال،  رآني هادئ  الوقت  نفسه حني  أنه استغرب في  إال 
75مطمئن النفس، راٍض بقضاء اهلل.

من عجائب الدعاء

فقلت في نفسي: »احلمدهلل.. احلمدهلل وال 
حول وال قوة إال باهلل. يا ربي لئن ابتليت... 
فلطاملا  ـــذت  أخ ولــئــن  عــافــيــت..  فلطاملا 
أبقيت  فقد  نصفي  أخــذت  ولئن  أعطيت.. 
لي  أبقى  الذي  »احلمدهلل  اآلخــر«..  نصفي 
الكلمات  بهذه  شاكرًا«...  ولسانًا  ذاكرًا  قلبًا 
أم  حديث  وتذكرت  املصيبة..  أستقبل  كنت 
آجرني  »اللهم  فقلت:  عنها  اهلل  رضي  سلمة 

في مصيبتي وأخلفني خيرًا منها«..

وبينما أنا على هذا احلال إذ دخل علّي اجلرّاح املسؤول عن العملية ليعرب عن 
أسفه ملا حدث ويشرح سبب الفشل الذي أدى إلى الشلل وعّبر عن حزنه الشديد 

هو والفريق الطبي.
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عندها أحضر لي جميع األطباء املشاركني في العملية ومن 
املسالك  في  متخصص  وآخر  الباطنية،  في  مستشار  بينهم 
لهم،  املكملني  لألطباء  إضافة  باألعصاب،  وثالث  البولية، 
وقالوا:  الصحية  حالتي  تشخيص  على  األطباء  أجمع  وقد 

إن املريض يعاني حاليًا من شلل نصفي...«.

ــور أن  ــت ــدك والحــــظ ال
عالية  كانت  معنوياتي 
طبيعيًا،  ــان  ك وكــالمــي 
قلقة  تكن  لم  ونفسيتي 

أو مضطربة.

ف����ي ه�����ذه األث����ن����اء 
ش��������������ع��������������رت ب�����������أن 
الدنيوية  األسباب 
وإن  ان�����ت�����ه�����ت  ق�������د 
األطباء قد وصلوا 
مل�����رح�����ل�����ة ال����ع����ج����ز 
ف����ي ال���ت���ع���ام���ل م��ع 
ح���ال���ت���ي ول�����م ي��ب��ق 
لي إال رب األسباب 
سبحانه  اهلل  وه���و 

وتعالى.



 وال أدري كيف خرجت الكلمات 

من القلب صافية صادقة بتذلل 

وانكسار وخشوع وخضوع للبارئ 

وكلي  ربي  دعــوت  ــال...  وع جل 

أن  على  قــادر  بأنه  وثقة  يقني 

بني  أمــره  وأن  األحـــوال،  يبدل 

77الكاف والنون: )كن فيكون(...

من عجائب الدعاء

وقلت:  الكلمة  هذه  عند  فتوقفت 
الــذي  الفقير  عبدك  أنــا  رب  )يــا 

حدث لي ما حدث...( 

ــدأت بــاملــنــاجــاة والـــدعـــاء، وفــي  ــب ف

السحر  وقــت  وفــي  الليالي  من  ليلة 

التي  األوقــات  من  وهو  ـ  الفجر  وقبل 

ُيستجاب فيها الدعاء وينزل فيه اهلل 

الدنيا  السماء  إلى  وتعالى  سبحانه 

نزواًل يليق بجالله ـ ويقول:
وجعلت أعرض حالي على ربي ومرضي وضعفي 

وافتقاري، وأخذت ألحُّ في الدعاء.

 )هل من سائل فأعطيه(.. 
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كان ذلك في اليوم السادس من العملية وقبل أن تبزغ أشعة الشمس شعرت باحلاجة إلى 
التبول واحتباسه في املثانة.

فقلت للممرض: »أنا أشعر باحتقان البول« فلم يلتفت إليهَّ وظن أني بدأت أهذي من شدة 
الصدمة وهو يتساءل في نفسه: »كيف يشعر بالبول وهو مشلول«؟

ولم يعرني اهتمامًا، فكررت عليه الكالم بحدة وزجر وصرخت عليه.

يده  وأمسكت  ناديته  ثم  بي،  يعبأ  ولم  عليهَّ  يرد  فلم 
يراه  ما  يصدق  فلم  وقــوتــي،  بقبضتي  وشعر  بقوة 
دكتور  يــا  ــق  )احل لــه:  ــال  وق بالطبيب  فـــورًا  واتــصــل 
البول وال بد أن حتضر وال  فاملريض يعاني من حصر 
إلى  األمر  يؤدي  أن  وأخشى  املريض  مسؤولية  أحتمل 
األمر  حتــول  ورمبــا  بعد  يلتئم  لم  الــذي  اجلــرح  فتق 
ملشكلة كبيرة ما لم نتصرف بسرعة... أرجوك أن تأتي 
حااًل...(.. ولم يكترث الدكتور لنداء املمرض وقال له: 
»ال تهتم باألمر كثيرًا فهذا املريض بدأت تصيبه نوبة 

من الهستيريا ويتوهم بأمور ال حقيقة لها«.
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حرارتي  وارتفعت  اخلطب  اشتد  وفعاًل 
وازدادت  عروقي  في  الدماء  وحتركت 
وجهي  مالمح  وبــدت  القلب،  ضــربــات 

باالحتقان..

والطبيب املرافق يناشد زميله التدخل 
ينفجـر  أن  وقبــل  األوان  ــوات  ف قبل 
املريض  إن  له:  ويقول  ويتمزق،  اجلرح 
اجلرح  وسيتمزق  نفسه  على  يشد  بدأ 
لنا مشكلة كبرى والبد من  ورمبا سبب 

إنهاء احملاولة

بربط  وقام  بدقائق،  الفجر  قبل  علي  ودخل   
قدمي ويدي بإحكام في السرير، وأجرى فحصًا 
بعض  وأعطاني  البولية  املسالك  على  سريعًا 
احلقن، وتابع العملية وترقب ردة فعلي وتفاعل 
األعصاب  توتر  فالحظ  احلقن،  مع  اجلسد 
الدكتور  عليهَّ  خشي  حتى  االضطراب  وازديــاد 
الطبيب  أن  إال  جرحي،  انفتاق  من  له  املرافق 
التريث عشر دقائق للتأكد  املختص طلب منه 
من تفاعل العضو التناسلي مع احلقن وأنه بدأ 

يشعر باإلحساس...

فأصراَّ املمرض على رأيه وحمل الدكتور املسؤولية كاملة، عندها استجاب الدكتور وحضر إلياَّ في الغرفة 
وسألني: )ما بك؟( فقلت له: )إنني أشعر باحل��اجة للتبول(. ولم يصدق ما سمعه، وقام باالتصال 
بدكتور املسالك البولية وقال له: )املريض يعاني من حصر البول ورمبا يكون في حالة هستيرية، فقد 
فحصناه وأنت قد أكدت في تقريرك أن املريض ال ميكن أن يشع�ر بأي إحس�اس باحلاجة للتبول...( 

فقام الدكتور املتخصص باحلضور مسرعًا ليتحقق من األمر وهو في غاية االستغراب.
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 وبينما نحن في هذا الوضع اخلطير إذ بالطبيب 
املختص يفتح الصمام فكانت املفاجـأة املذهــلة 

وهي خروج البول بشكل طبيعي...« .

له  ردت  ــض  ــري »امل الطبيب:  فــصــرخ 
احلياة!!!«.

نعم، فقد دبت احلياة في جسدي املشلول، 
النشاط  وعم  عروقي،  في  الدماء  وجرت 

واحليوية النصف األسفل من بدني... 

يعلق الشيخ أحمد الدبوس على هذه احلادثة الفريدة واملعجزة اإللهية العجيبة فيقول:
احلياة  سرت  كما  قلبي  في  اإلميان  وسرى  غريبًا،  شعورًا  نفسي  في  التجربة  هذه  تركت  »لقد 
في جسدي... لقد رأيت فيها شلل الطب احلديث عن العالج وعجز األطباء عن تقدمي الشفاء 
واستسالمهم التام لقدر اهلل... وتأملت فيها عظمة اخلالق جل وعال الذي إذا أراد شيئًا إمنا يقول 
له: كن فيكون، فقد استجاب الرحمن لدعاء عبده الضعيف املسكني الفقير إليه، وأيقنت بقوله 

تعالى: }ادعوني أستجب لكم{...
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الــردى يــد  تخطفته  للطبيب  قــل 

بعدما وعــوفــي  جنــا  للمريض  قــل 

علة مــن  ال  ـــوت  مي للصحيح  قــل 

حفرة يــحــذر  ـــان  وك للبصير  ــل  ق

مــاثــل ــب  ــائ ــج ــع ال ـــل  ك ـــي  ف واهلل 

ــــا يـــا شــافــي األمــــــراض مـــن أرداك

عافاكا مــن  الــطــب  فــنــون  عــجــزت 

ــا ــاك ــا يـــا صــحــيــح ده ــاي ــن ــامل مـــن ب

ــا ــواك الــــذي أه ــوى بــهــا مــن ذا  ــه ف

ــا ــراك ي ــو  ــه ف ـــراه  ـــت ل ــن  ــك ت ـــم  ل إن 

يقول إبراهيم علي بديوي:

ويقول الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه اهلل:
)ال يقلق من كان له أب، فكيف مبن كان له رب!(...

وشتان بني عناية األب.. ورعاية الرب سبحانه وتعالى.

أهمية  يؤكد  ما  وهذا  إبطاء  ودون  مادي  سبب  دون  وعافيتي  صحتي  لي  أعاد  فقد 
الدعاء واإلحلاح فيه وخاصة وقت السحر، وهي نعمة تستحق الشكر والثناء، فأنا 
اآلن أستطيع أن أمشي وأحترك وأمارس حياتي الطبيعية بفضل اهلل وأقدر أن أسافر 
وأزاول نشاطي املعتاد في إلقاء احملاضرات وغيرها من ميادين الدعوة... وهي جتربة 

زادت يقيني باهلل وزادت من توجهي والتجائي إليه سبحانه وتعالى.
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بني مصر دعاء الزوجني 

والسعودية

العربية  باململكة  »اخلبر«  مدينة  في  للتسجيالت  محاًل  يومًا  )دخلت  الشيخ:  يقول   
بعض  في  منها  لالستفادة  كاسيت  أشرطة  مجموعة  عن  أبحث  وكنت  السعودية... 
احلضور  بعض  املكتبة  صاحب  سمع  املكتبة،  داخل  أجتول  كنت  وبينما  محاضراتي، 
ينادونني »يا شيخ...« ويسلمون علي بحرارة، فتقدم إلي وقال: »أرجـوك يا شيـخ« قلت: 
»خيرًا إن شاء اهلل«، فقال: »يا شيخ لم يبق أحد من أهلي ومعـارفي وكبار الشخصيات في 
املجتمع إال وتوسلت إليه أن يساعدني إلحضار زوجـتي إلى هنا، ومنذ شهر ونصف وأنا 
أحـاول أن أحضرها ولكن دون جدوى رغم توسط أناس كثيرين، وقـد سمعـت أصدقاءك 

ينادونك... يا شيخ، يا شيخ، فأرجوك أن تدعو لي بأن حتضر زوجتي إلى هنا(.

وللشيخ أحمـد الدبوس مواقـف جميلـة، وجليلة مع الدعاء، وهذه واحدة منها:
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فقلت له: »يا أخي دعني أوجّهك لطريقة أفضل من ذلك«
فقال بحماس: »وما هي؟«

قلت له: »أنت هنا في مدينة ـ اخلبر ـ وزوجتك في مصر، فاعزم هذه الليلة على 
صالة القيام، وقبل ذلك اتصل بزوجتك في مصر واطلب منها أن تقيم هذه الليلة، 
وكل واحد منكما يدعو أن يجعل اهلل لكما بعد العسر يسرًا، وأن يحقق مرادكما«.

وفـــعـــاًل أخــــذ صـــاحـــب املــكــتــبــة 

بالنصيحة وجعل ينادي ويناجي 

ربه في تلك الليلة، وأخذت زوجته 

الليل  الوصية وقامت تصلي  بهذه 

ينطلق  الدعاء  فكان  وتــدعــو... 

بصوت واحد وفي وقت واحد ولكن 

من مكانني متباعدين )السعودية 

ومصر( .



ر اهلل  أن أتوجه لذات املكتبة بعد فترة من الوقت  ويقول الشيخ الدبوس: ويقدِّ
وقد نسيت ما دار بيني وبني هذا الرجل، وما أن دخلت ورآني الرجل حتى بادرني 

ل رأسي دون مقدمات..  بحركة مفاجئة وقبهَّ
                       فسألته مستغربًا: )ما بك يا صاحبي، ماذا حل بك؟!(

الدعاء  تأثير  »أرأيــت  له:  وقلت  السريعة  االستجابة  هذه  على  اهلل  فحمدت 
والعميق  لكثير  ا  اخلير  لنا  يحقق  وتعالى  سبحانه  فاهلل  السحر؟  وقت  وخاصة 

كيف ال وهو يقول: هل من سائل فأعطيه...«. 84

دعاء الزوجني بني مصر 
والسعودية 15

فقلت:  ــــرك...(  ــــش )أب فـــقـــال: 
ـــــاذا؟( قـــال: )لــقــد أخــذنــا  )مب
لي  أسديتها  التي  بنصيحتك 
ـــد حتقق  قــبــل أربــعــة أيــــام وق
مرادنا، وزوجتي اآلن عندي وقد 

وصلت إلى هنا البارحة!!(.
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واســتــذكــر الــشــيــخ أحــمــد الــدبــوس في 
1999م  عام  في  قرأها  قصة  السياق  هذا 
بإحدى الصحف تروي حكاية امرأة عجوز 
جتاوزت السبعني عامًا، وهي فاقدة البصر 
األخيرة  اآلونـــة  فــي  وظلت  الصبا،  منذ 
تستغيث وتطلب اهلل جل وعال أن يرد لها 
بصرها... وفعاًل رد اهلل لها بصرها بعد 16 

عامًا من الدعاء واإلحلاح فيه.

قرية  من  غامن(  )أم  تدعى  )القصيم(  منطقة  في  أخرى  امرأة  قصة  أورد  كما 
)جراب(، ولدت كفيفة البصر وكانت طوال ٥٥ عامًا تدعو اهلل عز وجل كل يوم 

بعد صالة الفجر أن يرد عليها بصرها... وبعد كل هذا اإلحلاح رد اهلل بصرها...

وهذه مناذج لقصص طويلة وكثيرة تبرهن على قدرة الرب جل وعال ورحمته بعباده.
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يكشف  ـــذي  ال بــالــدعــاء 
ــرج الــكــروب  ــف ــوء وي ــس ال
ويعيد  الــهــمــوم،  ــح  ــزي وي
لــلــمــســلــم الــطــمــأنــيــنــة 
حلظات  بعد  والسكينة 
فيزداد  ــراب،  ــط واض قلق 
الرحيم  للرب  وشوقًا  حبًا 
بعباده  اللطيف  الــكــرمي 
إذا  املضطر  يجيب  الــذي 

دعاه بقلب صادق...

ومن أين آتى 
باللحم؟!

ثم  احلساب  لتدفع  احملاسب  أمــام  يومًا  وقفت  هل 
صدم  هل  الــوفــاض؟  خاوية  احملفظة  أن  اكتشفت 
الدم  يفور  مغضبًا  منها  فنزلت  يومًا  سيارتك  رجاًل 
الفاعل صديق حميم؟  أن  في عروقك ثم اكتشفت 
أمام  كبير  مسؤول  على  الشاي  من  كوبًا  سكبت  هل 
متتص  كيف  حينها؟  ابتسامتك  لون  هو  ما  املــأل؟.. 
مظاهر  لتخفي  مــعــدودات  حلظات  فــي  الصدمة 
مشاهد  إنها  تنتابك؟!...  التي  واخلجل  ــراج  اإلح
تراءت لي وأنا أستمع حملدثي الشيخ مساعد مندني، 
لكنه  ذكرت،  عما  حرجًا  يقل  ال  موقفًا  يروي  وهو 

تعلق بطوق النجاة....
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الساعات األول��ى ألشتري   وانطلقت منذ 
حلمًا وفيرًا يكفي للضيوف الذين جتاوز 
ع���دده���م األرب����ع����ني رج�����اًل وام��������رأة، وك��ان��ت 
املفاجأة التي لم أحسب لها حسابًا، فقد 
ثم  مغلقًا  فوجدته  اجل���زار  حمل��ل  توجهت 
أخ��رى فوجدته  للثاني في منطقة  ذهبت 

مغلقًا هو اآلخر.

عزمت  مساعد:  الشيخ  يقول 
جلمع  وليمة  إقامة  على  يومًا 
ـــوا من  ـــدم ـــن الـــضـــيـــوف ق م
السعودية  العربية  اململكة 
ووجهت الدعوة لهم وألسرهم 
ولبعض األصدقاء من الكويت 
ــخ أحــمــد  ــي ــش يــتــقــدمــهــم ال
القطان، كان ذلك عام 1989م.

مغلقًا،  كصاحبيه  فكان  لثالث  عمدت  ثــم 
وتنقلت بني ست مناطق فلم أجد محاًل فاحتًا 

لتزامن ذلك مع عطلة ـ

قال  الذي   [ املصطفى  حديث  أطبق  »كيف 
فيه: »من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم 
ضيفه«؟ وكيف أكرمهم وأنا ال أجد اللحم في 

كل مكان؟...  

ال أذكر مناسبتها � فأسقط في يدي ومتلكتني احليرة 
وراودت��ن��ي  الفضيحة،  وخشيت  العصيب،  امل��وق��ف  لهذا 
م��ش��اع��ر ال��ق��ل��ق ف��ع��دت إل���ى ب��ي��ت��ي ب��خ��ف��ي ح��ن��ني، وقبل 
رب��ي ودعوته بقلب  إل��ى  أن أترجل من سيارتي التجأت 

مهموم وقلت في نفسي:

ثم بدأت أناجي ربي جل وعال وقلت: »يا 
ربي إن هؤالء ضيوفي فأكرمهم يا ربي«...
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يواصل الشيخ مساعد حديثه قائاًل: »العجيب 
السرعة  بهذه  اللحم  على  حصولنا  في  ليس 
ال  قليل  فهو  به،  حلت  التي  البركة  في  ولكن 
للضيوف،  يكفي  وال  كيلوات  اخلمس  يتجاوز 
قطعًا  تقطعه  أن  على  أحمد  أم  مع  اتفقت  لذا 
وكأن  وشبعنا  أكلنا  أننا  باهلل  وأقسم  صغيرة 
شبعن  حتى  أكلن  النساء  وكذا  يؤكل،  لم  شيئًا 

ولم ينقص من الطعام شيئًا... 

ففتحت  طــارقــًا  سمعت  قليلة  خــطــوات  وبعد   
ويقول  بــحــرارة  علي  يسلم  بجاري  وإذا  الباب 
ولدًا  اهلل  رزقني  فقد  لي،  بارك  أحمد:  »بو  لي: 
وذبحت عقيقتي بهذه املناسبة وهذا نصيبك من 

اللحم...! «.

الذي  الصّيب  كالوابل  كلماته  كانت 
وشكرته  قلبي،  عن  والغم  الهم  مسح 
على تلك الهبة، كان لساني مع جاري 
الذي  الودود  الرحيم  وقلبي مع ربي 
بهذه  دعــوتــي  وأجـــاب  عليهَّ  تفضل 
هذا  لــي  وســـاق  العجيبة  السرعة 

الرزق في هذا الوقت العسير.

نزلت من  ثم  فيقول:  الشيخ مساعد في حديثه  ميضي 
سيارتي ودلفت منزلي وأغلقت الباب خلفي.

مسرورًا  فرحًا  زوجتي  على  ودخلت 
هذا  خــذي  أحمد  أم  »يــا  لها:  وقلت 
الــغــداء«،  وجبة  لنا  وأعـــدي  اللحم 
استغربت زوجتي وقالت: »من أين لك 
وكأنه  طري  فهو  الطيب،  اللحم  هذا 
قد ذبح منذ قليل« قلت لها: »صدقت 
فهو رزق من ربي ساقه إلينا عن طريق 

جارنا العزيز بومحمد...«.



وكلما أكل القوم كلما فاض من البركة التي حلت به، حتى أنني سألت أم أحمد: 
»هل كان اللحم عندكم كافيًا؟« فقالت: »بل زاد عن احلاجة ولم أصدق ما أرى«... 

ابتسمت وقلت لها:

 سمعت هذه الراوية وكنت أظن هذه الصور من املعجزات التي ال حتدث إال في زمن النبي ] حني 
كان يدعو في الطعام فيبارك اهلل فيه ويكفي املئات من الصحابة، كما حدث في غزوة اخلندق، 
عندما استضاف أبو هريرة رضي اهلل عنه وقال له: »ادع أهل الصفة من املسجد« فاجتمع القوم 
على قدح لنب وشربوا جميعًا وهو يفيض وال ينقص... ثم سألت نفسي: ولم العجب؟ أليس الرب 

واحد، والشرط واحد: »ادعوني أستجب لكم«؟!

وإاّل..  أحمد...  أم  يا  الدعاء  بركة  »هذه 
فمن الذي أرسل جارنا لنا ليحمل لنا اللحم 
وكيف  مكان؟  كل  في  عنه  بحثنا  الــذي 
حلت البركة حتى حتقق في مائدتنا قول 
ما  الطعام  )خير  السالم:  عليه  املصطفى 
ربي...  بركة  هذه  ــادي(  األي عليه  كثرت 

احلمد هلل الذي لم َيُرّدني خائبًا...«.
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احلــاجــة  إّن  قـــال  ــن  م
ــون  ــك ت ال  ـــاء  ـــدع ـــل ل
ــد  ــدائ ــش ال ــد  ــن ع إال 
فــي  أو  ــــــوازل،  ــــــن وال
ومن  واحملـــن؟!  امللمات 
خاص  الدعاء  أن  قال 
فالتجربة  بالكبار؟! 
والقصة التالية أثبتت 
وللشباب  للصغار  أن 
ــــن بــركــة  نـــصـــيـــب م

الدعاء...

سنة:   )1٥( الـ  سنه  يتجاوز  لم  الذي  األحمد  عادل  يقول 
بطولة  في  أشدها  على  القدم  لكرة  النهائية  املباراة  »كانت 
كأس اخلليج لكرة القدم، وكان احلماس قد بلغ أشده وتوترت 
األعصاب في اللحظات األخيرة، كنت  مندفعًا لكرة القدم، 

فدعوت في نفسي بعفوية بريئة:

نصيب من ولكرة القدم 
الدعاء
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من  تافهًا  شيئًا  أسألك  أن  استحي  ربي  )يا   
وفق  ربــي  يا  ولــكــن...  ولــكــن..  الدنيا،  أمــور 
أسألك  اللهم  قلبي...  ليفرح  للفوز  فريقنا 

الفوز في املباراة... يا رب(.
وما أن سددت الدعاء في مرمى السماء حتى 
آخر  في  الساحق  الفوز  هدف  فريقنا  سدد 

حلظة من املباراة.
فصرخ اجلمهور في املدرجات فرحًا 

وطربًا للفوز...

إجابة  ولكن بسرعة  الفوز...  التلفزيون فرحًا ال بتسجيل هدف  أنا من خلف شاشة  وصرخت 
الدعاء كيف استجاب ربي لدعائي في أمر دنيوي كهذا؟!... فكان بحق أحلى وأغلى هدف في 
حياتي، ألنه هدية جميلة من السماء وصدقوني أني شعرت بسعادة ال توصف ألن ربي ذكرني 
ملا ذكرته: }فاذكروني أذكركم{ ولو نسيته لنساني... »نسوا اهلل فنسيهم« أي: تركوا طاعة اهلل 
فتركهم اهلل من توفيقه وهدايته ورحمته... وتعلمت من هذا املوقف أن أسأل ربي في أي شأن.. 
صغير أم كبير.. مهم أم غير مهم... وال يهم أن يجيب كل دعاء.. املهم أن أدعوه في كل حني.. فهو 

ربي.. وهو حبيبي..
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له  يجعل  اهلل  يتق  }ومــن  تعالى:  قــال 
مخرجًا ويرزقه من حيث ال يحتسب{.. 

قاعدة ال تخطئ أبدًا.
بالرزق،  ال  بالرزاق  العبد  ينشغل  لذا 
الرب  تكفل  فقد  بالنعمة،  ال  وباملنعم 
جل وعال بها ملن توكل عليه حق توكله..
الشعراوي  متولي  محمد  الشيخ  يقول 
رحمه اهلل: )الرزق يعرف عنوانك وأنت 
ال تعرف عنوانه(.. فال يأتيك من الرزق 

إال ما قدر لك..

يساعد معسر معسر سعودي 
كويتي
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)اصطحبت زوجتي وابنتي الصغيرة 
إلى مكة املكرمة ألداء مناسك العمرة، 
حدثتني  الكويت  إلى  العودة  وقبل 
نفسي أن أتقرب إلى اهلل تعالى بعمل 
ما، فتصدقت بكل ما عندي من مال، 
ولم أدخر إال النذر اليسير وما يكفي 

حلاجة الطريق..

الشمس  غروب  قبيل  املسير  وأثناء 
فاستبدلته  سيارتي  إطــار  انفجر 
بآخر، وواصلت القيادة، وفجأة رأيت 
الشارع  وسط  ملقاة  حديدة  قطعة 
فاصطدمت  تفاديها  من  أمتكن  ولم 
ثان  ــار  إط إثــرهــا  على  وانسلخ  بها 
بالغة  بصعوبة  السيارة  فأوقفت 

بعيدًا عن الطريق العام.

احلنيف،  ديننا  علمنا  هكذا 
ـــاة  ـــي ــا احل ــن ــت ــم ــل وهــــكــــذا ع
التالية  والقصة  والــتــجــارب.. 
أروع  ــي  املــعــنــى ف جتــســد هـــذا 
عجيبة  حكاية  وهــي  صـــوره.. 
العزيز  الــصــديــق  لنا  يــرويــهــا 

عبدالوهاب الفهيد فيقول:
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 ومع زحف الظالم والسكون الذي خيم علينا شعرت زوجتي وابنتي الصغيرة باخلوف فقلت 
لها: »تعالي نصلي ركعتي احلاجة ونسأل اهلل أن يفرج عنا كربتنا ويحفظنا.

بالقرب  أنتهينا حتى توقفت  أن  وما 
منا ثالث سيارات ألداء صالة املغرب، 
وبعد الصالة جاء أحدهم وسلم علينا 
ثم سألنا عن حالنا وأسباب توقفنا، 
أمر  عندها  لنا  حدث  مبا  فأخبرته 
الرجل أبناءه بأخذ العجلتني ألقرب 

محطة إلصالحهما.

 فقالت: »قبل أن نصلي ينبغي علينا أن نزيل قطعة احلديد املعترضة في 
احلديدة  بإزالة  فقمنا  واملارة«..  املسافرين  من  غيرنا  تصيب  لئال  الطريق 
ضراعة  في  ربي  على  وأقبلت  احلاجة  صالة  صلينا  ثم  الطريق  عن  بعيدًا 
وخشوع وأنا أبتهل إليه بأن يجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، 
ورفعت يدي بالدعاء وقلت: »يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أسألك بسر 

اسمك األعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تفرج عنا ما نحن فيه«.
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فشعرت بحرج شديد ألنني ال أملك من النقود 
فالتزمت  ــن  ــاري اإلط قيمة  لــدفــع  يكفي  مــا 
عندها  الرجل،  على  يخف  لم  بحياء  الصمت 
نقود؟(  معك  )هل  بإذني:  وهمس  مني  اقترب 
فقرأ من قسمات وجهي اجلواب الذي ران عليه 

اخلجل، فأخرج من جيبه 300 ريال وقال:
)تفضل خذ هذا املبلغ عسى أن يسد حاجتك 
حتى تصل أنت وأسرتك إلى بالدك( فأمسكت 
وترددت  جبيني  من  العرق  تصبب  وقد  يدي 

في أخذ النقود، إال أنه أصرهَّ وقال:
هو  بــل  يخصني  ال  ــال  امل فهذا  تــردنــي..  )ال 
دين علي أريد سداده( فاستغربت من كالمه، 

وسألته: )ماذا تعني؟(.

وبعد وقت قصير عاد األبناء بعد إصالح عجلة وشراء أخرى جديدة.

وقع  املاضي  العام  )في  فقال: 
نفس  وفــي  احلــادث،  نفس  لي 
ــك من  ــل ـــن أم ـــم أك املـــكـــان! ول
سيارة  فتوقفت  شيئًا،  النقود 
شاب  منها  وتــرجــل  كويتية 
كويتي لم يتجاوز الثالثني من 
خيرًا  اهلل  جــزاه  وقــام  عمره، 
عجلة  ـــالح  وإص مبساعدتي 
بعد  انسخلت  التي  سيارتي 
حديدة  بقطعة  اصــطــدامــي 

معترضة في الطريق العام.. 
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واشترى من حسابه اخلاص إطار جديد 
لي وأصلح اآلخر ثم سألني: »هل عندك 
من  أخــرج  عليه  أرد  أن  وقبل  فــلــوس؟« 
جيبه 300 ريال وقال: )تفضل هذا املبلغ 
أنفقه في طريقك حتى تصل إلى بيتك 
)وكيف  حينها:  في  وسألته  اهلل(  بإذن 
الشاب:  فقال  الدين؟(  هذا  عليك  سأرد 
قضاء  ــي  ف واستعمله  عــلــيــك،  ـــون  )ه

حاجتك ورده كيفما شئت(.

الشاب  فتبسم  عنوانك؟(  أعرف  ال  وأنا  )وكيف  أخرى:  مرة  السؤال  فكررت 
وقال: )ال يهمك.. حاللك.. تصدق به حملتاج (. وقد جاءت اللحظة التي أرد 
بها دين هذا الشاب ملن هو في حاجة إليه.. والعجب كل العجب أن أجد بعد 

مرور عام حادثا مماثاًل في املكان نفسه، وأن يحصل لك ما حصل لي!!(.
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تسلم صاحبنا عبدالوهاب الفهيد املبلغ في غبطة وحيرة في الوقت نفسه...

لم  التي  املفاجأة  لهذه  بالدهشة  وشــعــور   
يحسب لها حساب وعاد إلى زوجته وهو يردد 
»ومن يتق اهلل يجعل له مخرجًا ويرزقه من 
حيث ال يحتسب« صدق اهلل، ها هي صدقة 
الشاب الكويتي تنتقل من صديقنا السعودي 
إلينا، وتكون سببا في تنفيس همنا، وتفريج 
لألثنني..  جــاريــة  صــدقــة  وتصبح  كربنا، 

جزاهم اهلل كل خير.

لسيارة   حادث  يقع  اهلل..  سبحان 
ــط  بــســبــب قــطــعــة حـــديـــدة وس
بعد  املشهد  ذات  ويتكرر  الطريق، 
ويقّدر  بل  املكان...  نفس  في  عام 
الرجل  ميــر  أن  ــال  وع جــل  املــولــى 
السعودي في هذا الوقت على هذا 
الفهيد  عبدالوهاب  ليرى  الطريق 
ماّسة  وحاجة  عصيب  موقف  في 
للمبلغ الذي احتفظ به السعودي 
سنة كاملة ليعطيه من يستحقه!! 
من الذي دّبر كل هذا وجعل صدقة 
آلخر؟..  معسر  من  تنتقل  الشاب 
أروع  مــا  الــقــديــر..  العلي  اهلل  إنــه 

رحمته ولطفه بعباده الضعفاء.
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البدر(  )عمر  العزيز  صديقي  حدثني 
الباردة  الشتاء  ليال  من  ليلة  في  فقال: 
في مطلع الثمانينات دخلت على زوجتي 
وأنا أكاد أطير من شدة الفرح القترابي 
من حتقيق احللم الذي طاملا راودني في 
ويخفف  وأسرتي  يؤويني  بيت  امتالك 

عني كاهل اإليجارات الشهرية.
فقد إدخرنا من األموال ما يكفي لشراء 
أوان احلصاد وجني  بيت العمر، وقد آن 

الثمار.
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إلى مزيد من اإليضاح واإلفصاح! فالرسالة  يقول عمر: »لم يكن األمر بحاجة 
وصلت واضحة جلية بطلب املساعدة وتقدمي يد العون لشراء بيت الروضة.

مواصفاته  في  الرأي  ونتبادل  البيت،  لشراء  ولهفة  بشغف  نخطط  كنا  وبينما 
ومكانه.. وكيف ندبر باقي املبلغ..، إذ بوالدي يتصل بي هاتفيًا ويبث لي بعض 
همومه ويقول: »إن بيتنا يا بني كما تعلم صار قدميًا تذروه الرياح وغدا متهالكًا 
منطقة  في  جمياًل  بيتًا  أمس  العقار  مكاتب  أحد  علي  عرض  وقد  الزمن،  بفعل 
)الروضة( ال تتجاوز قيمته الـ 90 ألف دينار، ولدي رغبة يا ولدي باالنتقال إلى 

مكان قريب من ضواحي املدينة«.

تردد  دون  النداء  إجابة  من  بــدًا  أجد  لم  عندها 
املقبلة  للمرحلة  االستعداد  ذروة  في  كنا  إننا  رغم 
مع  بالتعاون  املبلغ  بتدبير  فوعدته  حياتنا،  من 
التنازل عن مدخراتي والتضحية  أخواني، وقررت 
بكل أموالي إلسعاد والدي مهما كان الثمن.. فإدخال 

السرور على قلبه يعدل كل شيء في حياتي.
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وبعد إغالق سماعة الهاتف أبلغت زوجتي 
خطتنا  على  طرأ  الذي  املفاجئ  بالتحول 

في شراء البيت.

الزالل  كاملاء  قلبي  على  كلماتها  فنزلت 
اليقني  مباء  مزج  الــذي  الندي  والقطر 
لي  ــراءت  وت العاملني،  رب  على  والتوكل 
وبكل  باإلميان  املشرق  وجهها  قسمات 
نعم  فكانت  واإليــثــار  التضحية  معاني 
املعني ونعم النصير أمام حتديات الهوى 

والنفس والشيطان.

بهدوء  فـــردت  األمـــر،  فــي  واستشرتها 
»ما  ــدره:  وق اهلل  بقضاء  ورضــا  وسكينة 
توكل  قصدك،  وهــذا  نيتك  هذه  دامــت 
على اهلل وامض ملا عزمت عليه، وال أقول 
ألبيه  إسماعيل  سيدنا  قاله  ما  إال  لك 
ُتْؤَمُر  َما  }اْفَعْل  السالم:  عليهما  إبراهيم 
اِبِريَن{   الَصّ ِمَن  اهلَلُّ  َشــاَء  ِإْن  َسَتِجُدِني 
ذكــرتــنــي  ــا  ــه إن ــل  ب  ..102 ــات:  الــصــاف
باحلديث الشريف: »من نّفس عن مؤمن 
عنه  اهلل  نّفس  الدنيا  كــرب  من  كربٍة 
يسر  ومن  القيامة،  يوم  كرب  من  كربًة 
الدنيا  في  عليه  اهلل  يسر  معسٍر  على 

واآلخرة..« ـ رواه مسلم ـ.
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فقد  يـــحـــبـــك..!..  اهلل  »عـــمـــر.. 
من  شيكا  ــوم  ــي ال صــبــاح  استلمت 
وقام  عليه«  لي  لدين  وفاءًا  صديق 

بتحويل الشيك باسمي مباشرة.

بظروفي  علم  على  يكن  لم  الذي  لوالدي  املطلوب  باملبلغ  شيكًا  حولت  التالي  اليوم  وفي 
وما كنت أخطط له مع زوجتي، ولم يكن املبلغ املتاح لدي يفي بالغرض مما اضطرني إلى 

االقتراض من أحد األصدقاء، الذي ما أن فاحتته باألمر حتى بادرني بالقول:

عندها قمنا بشراء البيت اجلديد، وما إن انتقل وال��داي إلى بيت الروضة حتى عمتهما فرحة ال 
توصف وشعر أبي بارتياح بالغ حني وجد ضالته املنشودة وكانت هذه السعادة تخفف عني كل هموم 

الديون التي تراكمت علي بعد ذلك.

وكنت فيما مضى قد أعطيت والدي أول راتبني تسلمتهما من العمل دون أن 
أخذ منهما فلسا واحدًا حتى بكى أبي يومها متأثرًا بهذا املوقف، وحاول أن 

يرد علي بعض املال، إال أنني أبيت وأقسمت عليه أن يأخذ راتبي كاماًل«.
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بي  حتيط  املالية  ــة  األزم بــدأت  احلــني  ذلــك  ومنذ 
إحاطة البحار باجلزر.

العسر  مع  فإن  واحتسبي...  »اصبري 
يسرا، وأنا على يقني بأن اهلل سبحانه 
فرجًا  هم  كل  من  لنا  سيجعل  وتعالى 
ومن كل ضيق مخرجًا وسيرزقنا بإذنه 

عز وجل من حيث ال نحتسب«.

بأحوالنا  اجلاهل  وكان  صارمة  إنفاق  سياسة  علينا  فرضت  عجاف  سنوات  كانت 
يحسبنا أغنياء من التعفف، وقلت المرأتي:

كان اجلو يومها قارسًا.. قاسيًا.. شديد البرودة.

ألف  نحو  منه  أنفق  دينار   1100 يتجاوز  ال  فراتبي   
وألسرتي  لي  يبقى  وال  ديوني  لسداد  شهريًا  دينار 
وضاق  دينار!  مائة  سوى  أفــراد  خمسة  من  املكونة 
بنا احلال واشتد بنا اخلطب دون أن يعلم والدي من 

معاناة أسرتي شيئًا.

فاشتريت مب��ا بقي ع��ن��دي م��ن مال 
أجهزة تدفئة، وذقنا مرارة احلرمان 
وال���ع���وز وال���ف���اق���ة وم�����رت ب��ن��ا محنة 
رب���ي، وحتملت  غير  م��داه��ا  يعلم  ال 
زوج�����ت�����ي ظ�����روف�����ًا ق�����اه�����رة، وأي�����ام�����ًا 
الفطر  ألع��ي��اد  ن��ع��رف  ول���م  عصيبة 
واألض���ح���ى ط��ع��م��ًا وال ل��ون��ًا سنتني 
متتاليتني واضطرت زوجتي الوفية 
إل��ى بيع بعض ما تقتنيه من ذهب 

ومجوهرات.
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َأَلْيَس   { تعالى:  بقوله  أتشبث  وكنت  والقنوط،  اليأس  من  يقيني  باهلل  يقيني  كان 
ْبُح ِبَقِريٍب { هود: 81، وأتذكر قول العرب: »إذا اشتد احلبل انقطع!« فكنت أنظر  الُصّ
ظن  عند  )أنا  الصحيح:  باحلديث  وتعلقت  الفّتاح،  من  الفتح  وارتقب  الصباح  إلى 

عبدي بي، فليظن بي ما شاء(..

إليه  واجتــه  اهلل،  إلــى  وحزني  بثي  أشكو  كنت  لــذا، 
بالدعاء والرجاء بأن يفرج عنا ما نحن فيه من كرب 
وبالء وضيق وشقاء حتى جاءت حلظة الفرج لننتقل 
من ضيق الديون إلى سعة الدنيا، ومن البأساء والضراء 

إلى الرخاء والثراء.. كيف حدث هذا؟  هنا العجب!

لم  فأنا  »كيف؟  بعفوية:  له  قلت 
أفهم سؤالك!«.

1987م  ــام  ع مــن  ـــام  األي ــد  أح ففي 
األصدقاء  أحد  ديوانية  في  جلست 
ــه )نــــادر( نــتــجــاذب أطـــراف  ــم واس
احلديث فقال لي: »عمر.. أال تعرف 
يبادلني  أن  استعداد  لديه  شخصًا 
القرض  آخــذ  حتى  بيتي  ويــأخــذ 

اإلسكاني؟«.
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فقال: »لقد خصصت لي احلكومة العام املاضي بيتًا في منطقة )صباح السالم(، وقد ورثت مع أخواني 
قطعة أرض في منطقة أخرى ونرغب ببناء بيوتنا مع بعض، والقانون ال يسمح لي بأخذ قرض إسكاني 
مادام عندي بيت مسجل باسمي، فهل تعرف أحد مستعد أن يحل محلي ويأخذ بيتي على أن يتحمل 
ممتاز  موقع  في  بيتي  وباملناسبة  للبيت؟  ال  للقرض  بحاجة  فأنا  للدولة  الشهرية  األقساط  بقية 

ومساحته ٥00 متر مربع وأمامه ارتداد كبير يسمح بإقامة حديقة أمامه..«.
لم أستوعب املوضوع منذ الوهلة.. فكيف أقبل هذا العرض والديون 
حتيط بي كسوار املعصم؟ فاعتذرت بلطف لصديقي وقلت له: »إن 
ظروفي احلالية ال تسمح لي بتحمل أية التزامات مالية، ولكن دعني 

أسأل نسيبي فهو يبحث عن بيت هذه األيام«.

البيت  ب��ع��د؟.. الرجل يعرض  أل��م تفهم  ل��ي: »عمر،  هنا تدخل أح��د اجلالسني وق��ال 
عليك أنت ال على أحد سواك، فهو يريده لك أنت.. وللعلم: فالبيت يستحق من بنك 

التسليف قرض ترميم قيمته عشرة اآلف دينار..
حاولت أن أثني صاحبي عن هذه الفكرة اخليالية بالنسبة لي، وطلبت منه أن يعرض 
البيت على املكاتب العقارية في السوق، فرفض بشدة وأصّر وأقسم على أن يكون البيت 
»أمهلني  البيت، فقلت:  ه��ذا  باختياري شخصيًا المتالك  إلهيًا ص��در  أم��رًا  وك��أن  لي 

ألفكر في املوضوع«.
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يواصل عمر حديثه فيقول: »ثم خرجت من الديوانية هائمًا على وجهي، وعشرات األسئلة تدور في رأسي: 
هل يعقل هذا؟.. هل ميكن أن أحل محل صديقي )نادر( بهذه السهولة، وأحتمل أقساط البنك الشهرية بعد 

أن يتنازل هو عن بيته؟!..

أح���دد  أن  دون  وحت���رك���ت  س���ي���ارت���ي  م���ح���رك  وأدرت 
املوضوع،  كثيرًا في  بي اخليال  وجهتي، فقد سرح 
وال  صاحبي..  علي  أش��ار  فيما  مليًا  أفكر  وجعلت 
أدري كيف وصلت إلى شقتي املتواضعة! وعرضت 
باستغراب  استغرابي  فقابلت  زوج��ت��ي،  على  األم��ر 

أشد لهذه املفاجأة العجيبة.

ثم قلت لها بشيء من التندر: »أعلم أن الفكرة ضرٌب من اخليال، ولكن ما رأيك أن نذهب 
سويًا لرؤية البيت الذي نزل علينا من السماء، فلن نخسر شيئًا؟«.

يضيف عمر قائاًل: »وبعد زيارة البيت ومعاينة املوقع شعرنا بجدية املوضوع، وقررنا 
املوافقة على العرض النادر من صديقي )نادر( وليكن ما يكون! وفعاًل مت تسجيل 
البيت باسمي، واستلمت قرض الترميم، وكنت في ذلك الوقت قد سددت معظم 
ديوني وبدأت بترميم وإصالح البيت وسكنت مع أسرتي فيه نهاية عام 1٩88م وملدة 

عامني، حتى غزو الكويت عام 1٩٩0م.



القروض  ـ رحمه اهلل  بإسقاط  البالد الشيخ جابر األحمد  أمير  البالد أمر سمو  وبعد حترير 
اإلسكانية عن املواطنني، فصار البيت ملكًا لي رسميًا، وتسلمت وثيقته من اجلهات املختصة، ثم 
قمت ببيعه بسعر 13٥ ألف دينار كويتي واشتريت بثمنه بيتًا أحدث وأجمل منه في منطقة 

قريبة من بيت والدي، وكان سعر املتر املربع فيها أرخص من املنطقة التي كنت فيها!..

 أي أنني امتلكت بيتًا جديدًا مجانًا، 
قيمة  وهــي  ديــنــار  بألفي  لنقل:  أو 
دفعتها  قد  التي  الشهرية  األقساط 

لبنك التسليف قبل الغزو!!.

ومنذ ذلك اليوم تبددت غيوم األزمة وانقشع ضباب الديون، ورفع البالء وعمهَّ الرخاء، وزاولت 
ي  نشاطا جتاريًا فتح لي أبواب الرزق من حيث لم أحتسب وصدق اهلل العظيم إذ يقول: }ُقْل ِإَنّ َرِبّ
اِزِقنَي{  ن َشْيٍء َفُهَو ُيْخِلُفُه َوُهَو َخْيُر الَرّ ْزَق مِلَن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيْقِدُر َلُه َوَما َأنَفْقُتم ِمّ َيْبُسُط الِرّ
سبأ: 39 ، فقد أخلفني خير مما أخذ مني، وصدق نبي الرحمة ] حني قال: )ما من يوم يصبح 
العباد فيه، إال ملكان ينزالن فيقول أحدهما: اللهم أعِط منفقًا خلفًا، ويقول اآلخر: اللهم أعِط 

ممسكًا تلفًا( رواه مسلم.

حصلت  على بيت.. 
مجانًا!! 19

وهلل احلمد واملنة.106
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ما أحلى هذه 
املكاملة..!!

بشعاب  كيف  ولكن:  بشعابها..  أدرى  مكة  أهل 
أمريكا؟ كيف اخلروج من دروبها ومتاهاتها؟..

ألوان  بكل  الصاخب  الهادر،  احمليط  بهذا  كيف 
والطائرات  القطارات  تصدرها  التي  الضوضاء 
البشر  أمواج  تقل  وهي  والسيارات  واحلافالت 
واملزارع  واملساكن،  املعامل  بني  دؤوب  حركة  في 
يتساوى  وضجيج  تهدأ..  ال  دوامة  في  واملصانع 
السحاب  فناطحات  وال��ن��ه��ار،  الليل  ع��ن��ده 
الشاهقة حتجب ضوء الشمس، والناس ال تعبأ 
بالناس.. فكيف بالغريب إذا وقف على قارعة 

الطريق ال يدري من يسأل، وكيف يسأل!! 108
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»ما إن وطأت قدماي الواليات املتحدة 
األمريكية أنا وصديقي عبدالرحمن 
ألقي  زينة  سمكة  كأننا  شعرنا  حتى 
من  م��وج  يغشاه  جل��ي  بحر  ف��ي  بها 

فوقه موج من فوقه سحاب.

حني  املطار  من  خروجنا  فور  تسمرنا 
األوراق  بعض  فقدنا  إن��ن��ا  اكتشفنا 
الهواتف  دليل  بينها  وم��ن  الرسمية 

وعنوان اجلامعة ومكان السكن..

والتفت إلّي صاحبي بوجه شاحب وقال: »عبداحملسن، 
ما العمل؟ ماذا نفعل اآلن؟ وأين نذهب؟«.

فقد كنا في مقتبل العمر وألول مرة نسافر إلى أمريكا ونحن ال نتقن لغة القوم.. 

فتوجسنا خيفة  وانتابنا القلق والتوتر.

وجلسنا على الرصيف نفكر في هذه املصيبة التي حلت بنا فور خروجنا من املطار، 

فقد ضاعت منا أوراق الضمان الصحي وهواتف السفارة الكويتية في واشنطن..

كان ذلك شعور صديقنا العزيز )عبداحملسن الصالح( الذي حدثني عن قصته العجيبة مع الدعاء فقال:
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 مما اضطر صديقي عبدالرحمن إلى دخول 
وكانت  املكاملة  على  وال��رد  الهاتف  كابينة 

املفاجأة التي لم نحسب لها حساب!

وبدأنا بالدعاء والتضرع بحرارة وصدق للخروج 
ولم  السبيل،  سواء  يهدينا  وأن  احملنة  هذه  من 
العمومي  الهاتف  املناجاة إال صوت  يقطع حبل 

بجوارنا الذي لم يجبه أحد.

م��ظ��اه��ر  أخ���ف���ي  أن  ح����اول����ت 
أتصدى  وأن  والقلق  األض��ط��راب 
ل��ع��ش��رات األس��ئ��ل��ة ال��ت��ي حتلق 
أمامي كالفراش املبثوث فقلت له: 
للخالق  ولنتجه  اخللق  لنترك 
»أم��ن  ح��ق:  وق��ول��ه  القائل  فهو 
يجيب املضطر إذا دعاه؟« فيهدي 
وهو  املكروب،  عن  ويفرج  الضال 
القائل سبحانه »ادعوني استجب 
بيده  من  بذكر  نلهج  فتعال  لكم« 
واألرض،  ال���س���م���اوات  خ���زائ���ن 
املدد  منه  ونطلب  باسمه  ونهتف 
ونتبتل  لطفه  ونرقب  بابه  ونلزم 
عنا  ي��ف��رج  ح��ت��ى  تبتيال  إل��ي��ه 
كربنا، خاصة وأننا على سفر وهو 

من مواطن إجابة الدعاء.
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فقال له عبدالرحمن: ال، ولكن من املتحدث؟!
فكان الرد العجيب: »معك السفارة الكويتية..!«.

لم يصدق عبدالرحمن سمعه، فأعاد السؤال أكثر 
حدة: »من معي لو سمحت؟«.

وق��ال:  واح��دة  بكلمة  صديقي  رد 

وبأنه  باهلل  آمنت  اهلل..  إال  إله  »ال 

رؤوف  بعباده  وأن��ه  مجيب،  سميع 

رحيم.. ما أحلى هذه املكاملة..!«.

ف���ق���د حت�����دث ال���ط���رف 
بلغة  الهاتف  م��ن  اآلخ���ر 
انكليزية وقال: »من معي، 
اسمًا  وذك��ر   � ال��س��ي��د..؟« 

عربيًا �.

فكرر املتحدث اجلواب: »يا أخي معك السفارة الكويتية، ألم تسمعني؟ فنحن على 
موعد مع )فالن( الذي يفترض أنه وصل لتوه من الكويت وطلبنا منه أن ينتظر 
والعناوين..  املعلومات  ببعض  لنزوده  العمومي  الهاتف  على  ويرد  الوقت  هذا  في 

ولكن من أنت؟«.
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في  ث��ارت  السكن،  إل��ى  طريقنا  وف��ي 
الذي  من  األسئلة:  عشرات  مخيلتي 
هذا  وف��ي  الهاتف  ه��ذا  إل��ى  بنا  أت��ى 
الوقت بالذات؟ وما الذي حدا بنا للرد 
هذا  أمر  الذي  من  بل  املكاملة؟..  على 
املسؤول بإجراء املكاملة في هذا الوقت 

واملكان؟

إجابة  أم��ام  انهارت  األسئلة  هذه  كل 
رميت  إذ  رميت  }وم��ا  واح��دة:  ربانية 
ول��ك��ن اهلل رم���ى{ وص���دق امل��ول��ى جل 

وعال.

ثم شرح له مشكلتنا والظروف التي مرت بنا قبل ساعتني وما اعترانا من هم وقلق بسبب الضياع، 
فما كان من مسؤول السفارة إال أن ضحك لهذا القدر العجيب وقال: »لو تواعدمت الختلفتم في 
امليعاد«... ثم طمأننا وأرشدنا إلى العنوان الصحيح، وأبدى استعداده الستقبالنا مبجرد وصولنا 

إليه ليباشر مهامه جتاهنا كطلبة بعثة قدموا للدراسة ومواصلة حتصيلهم العلمي.
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سمة  ل��ل��غ��ي��ر(  اخل���ي���ر  )ح����ب 
رسم  أتقنوا  ال��ذي��ن  األت��ق��ي��اء 
السعادة والفرح في وجوه الناس 
كان  ولو  أنفسهم  على  ويؤثرون 
كالنحلة  فهم  خصاصة،  بهم 
وإذا  طيبًا،  وتضع  طيبًا،  تأكل 

وقعت على عود لم تكسره.

مكافأة 
تنتظرني في 

املطار!

يقول  املعنى:  لهذا  من��وذج��ًا  لنا  تقدم  التالية  واحل��ادث��ة 

الدكتور إبراهيم اخلليفي: أجرى تلفزيون قطر معي لقاءًا 

األستوديو  من  خرجت  ثم  حواري  برنامج  في  الهواء  على 

وتوجهت مباشرة إلى املطار، وأثناء الطريق تبادلت األحاديث 

الودية مع السائق املخصص لي من قبل التلفزيون، فتبني لي 

أنه فقير ومحتاج إلى املساعدة، فأعطيته كل ما بقي معي 

من مال..  فقد كان يعاني من أوضاع مالية صعبة.

الدگتور
 إبراهيم اخلليفي
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 إال أن��ن��ي ه���ذه امل����رة ل��م أم��ل��ك من 
امل��������ال ش���ي���ئ���ًا ف���ق���د دخ����ل����ت م���ط���ار 
)الدوحة( وليس معي فلسا واحدًا، 
وسّلمت أمري هلل، ودلفت إلى قاعة 
التشريفات بعد أن أنهيت إجراءات 
بيدي،  كتابًا  أق��رأ  وجلست  السفر، 

وفجأة سقط ظرف في حضني!

وكان من عادتي أال أعود من السفر خالي الوفاض، فالبد من هدية للزوجة 
أن أشتريها من السوق احلرة باملطار، امتثااًل  واألوالد، حتى لو اضطررت 

لقول املصطفى عليه الصالة والسالم: »تهادوا حتابوا«.

فرفعت رأسي وإذا بصديقي الدكتور حمود القشعان 
يبتسم وهو يشير إلى الظرف ويقول: »هذه مكافأتك 
استديو  م��غ��ادرت��ك  بعد  إذ  ق��ط��ر!.  تلفزيون  م��ن 
وق��ال:  هناك  املسؤولني  أح��د  خاطبني  التلفزيون 
إبراهيم  الدكتور  ولصاحبك  لك  مالية  مكافأة  هذه 

اخلليفي، إال أنه غادر دون أن نشعر به«.

ري���ال،   3000 وب���ه  ال��ظ��رف  وسلمني 
ف���ش���ك���رت ال�����واه�����ب وامل���ن���ع���م ال����ذي 
تفضل علي وأخلفني الصدقة قبل 
أن أصل إلى بلدي.. الكويت، وقمت 
ولم  عادتي  كما هي  الهدايا  بشراء 
أرج�����ع خ���ائ���ب���ًا، ف��ق��د أك���رم���ن���ي رب��ي 

بعطاء لم أحسب له حساب.



مكافأة .. تنتظرني في املطار!
قصص واقعية

21

ما  وت��ذك��رت  ال��رواي��ة  سمعت ه��ذه 
كتابه  في  القرني  عائض  د.  قاله 
)ال حتزن( حتت عنوان: )اإلحسان 

إلى الغير انشراح للصدر(:

ألّم بك غٌم فامنح غيرك معروفًا، وأسد له جمياًل، جتد  أو  فإذا طاف بك طائٌف من هم 
الفرج والراحة..      أعط محرومًا..     انصر مظلوما..  
 أنق��ذ مكروب��ا..      أطعم جائع���ًا..     ع��د مريض���ًا..

واخلير  كرسمه،  وامل��ع��روف  كأسمه،  اجلميل 

كطعمه، أول املستفيدين من إسعاد الناس هم 

املتفضلون بهذا اإلسعاد، يجنون ثمرته عاجاًل 

في نفوسهم وأخالقهم، وضمائرهم، فيجدون 

االنشراح واالنبساط، والهدوء والسكينة.

116

فعل  إن  خلفك.  ومن  يديك  بني  من  تغمرك  السعادة  جتد  منكوبا..  أعن 
النفسية  اخلير  وعوائد  ومشتريه،  وبائعه  حامله  ينفع  كالطيب  اخلير 
عقاقير مباركة تصرف في صيدلية الذين عمرت قلوبهم بالبر واإلحسان.



إن توزيع البسمات املشرقة على فقراء األخالق صدقة جارية في عالم القيم »ولو أن تلقى 
أخاك بوجه طلق«..

م الغيوب. وإن عبوس الوجه إعالن حرب ضروس على اآلخرين ال يعلم قيامها إالَّ عالَّ

ألن  واألرض،  السموات  عرضها  جنة  دخول  أثمرت  عقور  لكلب  بغي  كف  من  ماء  شربة 
صاحب الثواب غفور شكور جميل، يحب اجلميل، غني حميد.

يا من تهدّدهم كوابيس الشقاء والفزع 
املعروف  بستان  إل��ى  هلموا  واخل���وف 
وضيافة  ع��ط��اء  بالغير،  وت��ش��اغ��ل��وا 
وستجدون  وخدمة  وإع��ان��ة  وم��واس��اة 
السعادة طعمًا ولونا وذوقًا } َوَما أَلَحٍد 
اْبِتَغاَء  َزى )19( ِإال  ْ ِنْعَمٍة جتجُ ِمْن  ِعْنَدهجُ 
َيْرَضى  َوَلَسْوَف  اأَلْعَلى )20(  ِه  َربِّ َوْجِه 

117)21( { الليل: 19 - 21 � انتهى كالمه �.
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للشيخ حسن طنون

1990م عزمت أسرة الشيخ حسن طنون  حني وقع الغزو العراقي على الكويت عام 
رحمه اهلل على مغادرة البالد النعدام األمن واخلوف من املستقبل املجهول وعدم 
أن األسرة تفاجأت مبوقف  ، إال  البقاء في بلد يرزح حتت االحتالل  القدرة على 
في  أتركها  أن  ميكن  ال  الرخاء  أوقات  في  بها  عشت  التي  البلد   : قال  الذي  الشيخ 
بنا،  حلت  التي  الكارثة  هذه  تنقشع  حتى  هنا  اهلل  بإذن  وسأبقي  الشدة  أوق��ات 
يعاني  الشيخ  وأن  خاصة  الكويت  في  املكث  باستحالة  اقناعه  أبناؤه  حاول  وعبثًا 
من الشلل النصفي ومن أمراض مزمنة تتطلب رعاية خاصة وتوفير أدوية بشكل 
مستمر لكن الشيخ حسن أصر على موقفه وعلى متسكه باملبدأ مما اضطر األسرة 
للمغادرة دونه بعد أن إطمأنت من وجود من يرعاه حيث تكفل اثن��ان من الشب��اب 
الفيح��اء،  مبنطق���ة  متواضع  ملحق  في  يسكن  الذي  الشيخ  مبالزم���ة  الك�ويتي 
وعك��ف الشابني عبد الرحمن الزامل وبراء الرومي على مباشرة الشيخ حسن طنون 
وخدمته والتناوب على السهر معه طوال الليل رغم الظروف القاسية وحالة القلق 

واخلوف التي سادت البالد بسبب االحتالل .  
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وكان االنتقال من مساكنهم
مللحق الشيخ يشكل خطرًا 

كبيرًا .. 
حيث نقاط التفتيش والسيطرة 
ال��ع��راق��ي��ة امل��ن��ت��ش��رة ف���ي كل 
أي  اعتقال  ميكنها  والتي  مكان 
ش��خ��ص مل��ج��رد االش��ت��ب��اه ب��ه ، 
املضي  على  عزما  األخوين  لكن 
اإلنسانية  مهمتهما  ف��ي  ق��دم��اجُ 
الشيخ  جتاه  اإلسالمي  وواجبهم 
هذا  على  األم��ر  واستمر  املقعد 
خاللها  كانا  طويلة  فترة  احلال 
بخواطر  ويستمتعان  يستمعان 
و دروس����ه  ال��ش��ي��خ اإلمي���ان���ي���ة 
الوعظية حيث كان قبل عقدين 
مساجد  في  يخطب  الزمان  من 

الكويت ... 

أبشروا يا أهل  ومما قاله الشيخ حسن ملن حضر مجلسه : 
يضيعكم  لن  اهلل  فو  والتمكني  والنصر  بالفرج  الكويت 
وأياديكم  واملعروف  واإلحسان  اخلير  أهل  فأنتم  أبدأ  اهلل 
األرض  م��ش��ارق  وصلت  السخية  وتبرعاتكم  البيضاء 
ومغاربها وصدقات السر تقي مصارع السوء وما حدث لكم 
ألهلك  كذلك  كانت  ولو  تعذيب  ال  تأديب  فتنه  هو  إمنا 
اهلل األرض ومن عليها كما أهلك القرون الكافرة من قبل ، 
وعندي يقني وإحساس أكيد بأن هذه البالد ستعود ألهلها 
بإذن اهلل وأن هذه الغمة ستكشف بإذن اهلل عاجاًل أم أجاًل.



... نزلت كلمات الشيخ على قلوب وأسماع 
الشباب كاملاء الزالل الذي يحيي األرض 
والنقاء  الصفاء  لها  ويعيد   ، موتها  بعد 
فكانت   ... والغم  الهم  أدران  عنها  وينزع 
على  املنساب  الندي  كالقطر  كلماته 
بشرتها  لها  فيعيد  اجل��اف��ة  األغ��ص��ان 

ونضارتها وحيويتها وحياتها. 

خ�ب��ز 
للشيخ حسن طنون

قصص واقعية
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يقول عبد الرحمن : 
كنت في أحد األيام أبحث عن خبز للشيخ حسن رحمه اهلل ألعد فطوره ولم 

أعثر في املطبخ على أي شيء يصلح لطعامه سوي احلليب فدعوت اهلل أن يفرج 

ياهلل   ( نفسي  في  وقلت  للشيخ  طعامًا  نحتسب  ال  حيث  من  يرزقنا  وأن  همنا 

عليك توكلت انك ترزقني خبز للشيخ حسن .....(

وما هي إال دقائق حتى طرق الباب بقوة ، فسألت من بالباب ؟ قال : أنا )احلبابي( 
وهو مؤذن مسجد الفارس القريب منا ، فتحت الباب وإذا به يحمل كيسًا كبيرًا 

وقال : خذ هذا اخلبز لكم أنتم والشيخ فتحت الكيس فإذا به 27 خبزه !! .  120
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دمعت عيناي فرحًا بسرعة إجابة الدعاء وقلت: 
)يا كرمي .. طلبت خبزه فرزقتني 27 خبزه( وكأنها 
أجر املصلي في املسجد الذي ينال 27 درجة عمن 

يصلي في بيته ... 

حقا ً من يتوكل على اهلل كفاه ، ومن يتقي اهلل وقاه ... ربنا عليك توكلنا وإليك 
أنبنا وإليك املصير ... سبحانك إياك نعبد وإياك نستعني .... 

ويقول الشيخ املغامسي عن هذا 
الدعاء:  إنه دعاء املعجزات واهلل 
ما دعوت اهلل به بصدق وأنت في 
مأزق إال وجاء الفرج من حيث ال 
تعلم بإذن اهلل تعالي ... تعلموه 

وعلموه غيركم . 

شوارع  في  ممنوع  وقتها  التجول  وكان 
الكويت.. لكن احلظر لم يشمل الدعاء 
يستنزل  ال��س��م��اء  ع��ن��ان  ب��ل��غ  ال���ذي 
األرض  رب  م��ن  واألرزاق  ال��رح��م��ات 

والسماء سبحانه وتعالى .. 

تذكرت كلمة الشيخ
 عبد العزيز بن باز رحمه اهلل 
الذي قال : واهلل ما دعوت بهذا 
الدعاء ) حسبنا اهلل سيؤتينا 
اهلل  إل���ى  إن���ا  فضله  م��ن  اهلل 
األخير  التشهد  بعد  راغبون( 

121في أمر عسير إال تيسر . 
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حدثنا الشيخ / عبد احلميد جاسم الباللي 
هذه القصة التي حدثت له فقال: في صيف 
برفقة  املنورة  املدينة  في  كنت   1978 عام 
طريق  وك���ان   ، السليم  أن���ور  الفاضل  األخ 
الكثير  يختصر   ، جديدًا  الكويت  املدينة 
فاجتهدنا   ، القدمي  الطريق  عن  املسافة  من 
للوصول له ، وانطلقنا بعد الفجر ، وقطعنا 
ألول  مناطق  نرى  كنا  ولكننا  كبيرة،  مسافة 
مرة نراها، وكنا نقنع أنفسنا بأنه رمبا بسبب 
مما  املناطق،  هذه  ج��اءت  اجلديد  الطريق 

جعلنا نستمر دون توقف . 

واستمع لدعائنا
في وسط الضياع
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نفد البنزين : 

وأثناء الطريق  فوجئنا مبشاهدة لوحة مكتوب عليها ) تبوك 
بأننا  فشعرنا   ، نفوسنا  إلى  يتسرب  الشك  بدأ  هنا   )  ... تبعد 
نسير في الطريق اخلطأ، إذ أن مدينة تبوك ال ميكن أن تقع في 
طريق الكويت ، ولكننا ال منلك إال خيارين ، إما االستمرار ، أو 
العودة ، حيث أنه ال يوجد إال هذا الطريق ، فقررنا االستمرار . 

وبعد مسافة ليست بالقليلة من تبوك ، وإذا بنا 
 ، تيماء(  )مدينة  عليها  كتب  أخرى  الفته  نرى 
بعدها تأكدنا أننا على حدود الشام  ، وانقطعت 
جميع محطات الوقود ، وبدأ البنزين بالتناقص، 
وعلى أمل أن نرى محطة ، ولكن الطريق مقطوع 

وال توجد فيه أية آثار حملطة ، قال لي صاحبي أنور ، ال حل إال بالذهاب إلى مضارب 
البدو فإنهم يحتفظون بالبنزين في خيامهم ، فانعطفنا داخل الصحراء ، حتى وصلنا 

إلى أحد مضارب البدو ، وسألنا عن البنزين فأعطونا ما مألنا به السيارة . 
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الطريق الصحراوي : 

عن  فدلونا  الكويت  إلى  الطريق  عن  البدو  سألنا 

الطريق  إل��ى  ليوصلنا  الصحراء  يقطع  طريق 

القصيم  منطقة  إل��ى  يوصلنا  ال��ذي  الرئيسي 

وفي   ، البري  الطريق  ذلك  فسلكنا   ، الكويت  ثم 

السيارة في بعض كثبان  الطريق غرزت  منتصف 

الرمل ، حاول األخ أنور عدة مرات ، ولكن العجالت 

السيارة  من  ونزلنا   ، الرمل  في  أكثر  تغوص  كانت 

وح��اول��ن��ا احل��ف��ر حت��ت ال��ع��ج��الت، ووض���ع بعض 

 ، محاوالت  عدة  اخللف  من  دفعها  ثم   ، األحجار 

 ، ، وخارت قوانا ونحن نحاول  بالفشل  باءت  كلها 

وكان والوقت قريبا من املغرب . 

فخشينا أن يخيم علينا الظالم ، ونحن في وسط 
الصحراء ، وال يعلم بنا أحد إال اهلل.

جاء الفرج بالدعاء :  
 ، ال��دع��اء  إال  لنا  ما  لصاحبي  قلت 
أن  اهلل  إل��ى  ونبتهل  ن��دع��و   وب��دأن��ا 
يفرج عنا كربتنا، وما هي إال دقائق 
نشاهد  بنا  إذا   ، ال��ف��رج  ج��اء  حتى 
تنكر ماء من بعيد بالرغم أن الطريق 
أغطية  ف��أخ��ذن��ا  م��ق��ط��وع��ًا،  ي��ب��دو 
رؤوسنا )الغترة( وبدأنا نلوح له بها، 
التلويح  مع  وبدأنا  منتبه،  غير  وهو 
حملنا  تعالى  اهلل  وبفضل  بالصراخ، 
من بعيد، فاجته نحونا ، وكان رجاًل  124
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شهمًا ، ترجل من التنكر، وربط سيارتنا بحبل ثم سحبها 
أوصلنا  حتى  متابعته  منا  طلب  ثم  الرمال،  من  فخرجت 
على  بنا  وإذا  ذلك،  على  فشكرناه   ، الرئيسي  الشارع  إلى 
حدود الشام ، فسلكنا الطريق إلى القصيم ، وهنا تذكرنا 
ن  فضل اهلل علينا ، ورحمته بنا ، وتذكرنا قوله تعالى:  }َأَمّ

وَء{ النمل : 62 ِجيبجُ امْلجُْضَطَرّ ِإَذا َدَعاهجُ َوَيْكِشفجُ السجُّ يجُ

اهلل  بقدرة  لإلميان  عملية  وممارسة   ، املواعظ  آالف  عن  يغني  وموقف  موعظة 
تعالى والثقة به . 

الباللي وفي هذه  الشيخ عبد احلميد  انتهي حديث 
القصة الكثير من العبر ، منها أن اهلل سبحانه وتعالي 
من  على  السبل  انقطعت  إذا  ورحمته  بفضله  مينت 
جميع  يبذل  أن  الب��د  اإلن��س��ان  وأن   ، الفرج  يسأله 
أن يعتمد عليها،  التي يستطيع فعلها، دون  األسباب 
ثم يتجه إلى اهلل لطلب العون، مع كامل ثقته بكشف 
الضر ، وتفريج الكرب، واللجوء إليه في اليسر والعسر، 

125وتطبيقًا للحديث: « إعقلها وتوكل ...«
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 25 أل�ف��ًا 
عجيب�ة  أخ�����رى  وق��ص�����������ة 
العزيز  صديقي  لي  يروي�ه��ا 
عملت  قد  كنت  الّريس:  خالد 
مؤسسات  إح��دى  في  موظفا 
وظيفة  اهلل  ورزقني   ، الدولة 
استقالتي  خيرا منها، فقدمت 
كاملة  مستحقاتي  وأخ���ذت 
م����ن م���ؤس���س���ة ال��ت��أم��ي��ن��ات 
االجتماعية وكانت حوالي 22 

ألف دينار كويتي.
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بادئ  وفي   ، املالية  األوراق  سوق  في  كامال  املبلغ  وضع  قررت   ، دخلي  لتحسني  وسعيا 

األمر ، رزقني اهلل رزقا حسنا وفرحت باألرباح واملكاسب السريعة التي حتققت ، ولكن 

كل شئ تبخر في أيام معدودات وخسرت مالي كله ومثله معه مما اضطرني لإلقتراض 

من املؤسسات املالية اإلسالمية وأصبحت مدينًا مببلغ قدره حوالي 22 ألف دينار!.

الذي  امل��ال  في  البالء  من  ه��ذا  أن  وعلمت  اهلل  حمدت 
أخبرنا عنه اهلل في كتابه العزيز وتوجهت إليه بالدعاء 

قائال: »اللهم أقض عني ديني«.



 وكنت أدعو بهذا الدعاء في سجودي وخالل سفري وصيامي وفي الثلث األخير من الليل 

وغير ذلك من األوقات التي ترجي فيها استجابة الدعاء، موقنا بأن قاضي احلاجات وسميع 

الدعاء ومجيبه سيستجيب سبحانه ، ولكن كيف ومتى، فهذا علمه عند اهلل وحده . 
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 گسبت
 25 أل�ف��ًا
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من  ع��رض  أت��ان��ي  أش��ه��ر،  بضعة  وبعد 
من  بكثير  أف��ض��ل  اخل����اص  ال��ق��ط��اع 
أقدم  أن  فرأيت   ، اجل��دي��دة  وظيفتي 
إجازة من عملي في القطاع احلكومي من 
غير راتب خالل فترة عملي التجريبية 
فاحتت  وعندما  اخل��اص،  القطاع  في 
قائال:  شجعني  هذه  برغبتي  مديري 
“ خذ ما حتتاج من الوقت في الشركة 

العمل  تاركًا  كنت  إن  ولكن  اجلديدة، 
لدينا ال محالة ، فال تستقل إال بعد أن 

تأخذ مخصصاتك” . 



 : :  وأي مخصصات هذه ولم ميض على عملي عندكم سوى سنة ونصف؟  قال  قلت 
هذا عرض خاص تقوم اإلدارة العليا بعرضه على بعض املوظفني كل كذا سنة ليتركوا 

العمل ويفسحوا املجال لغيرهم ، ولهم أن يأخذوه أو يرفضوه .. 

 قلت: وكم املبلغ يا أبا أحمد؟  ...        قال :  25 ألف دينار  ! .

129

 ، حني  بعد  لي  استجبت  قد  ذا  أن��ت  وه��ا   
وبأكثر من الدين الذي كان أثقل كاهلي “ ! 
فلك احلمد كله يا خير الرازقني ، يا سميع 
من  يستحيي  م��ن  ي��ا   ، ومجيبه  ال��دع��اء 
عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا 
وخير  سئل  من  وأك��رم  خير  يا   ، خائبتني 
وأكرم من أعطي ، واحلمد هلل رب العاملني . 

ال إله إال اهلل ! آمنت بأن وعدك حق يا موالي عندما قلت سبحانك . 

} أدعوني أستجب لكم { .
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وكانت   ، بالزواج  يرغب  األخوة  أحد  كان 
األقصى  ال��ش��رق  م��ن  ي��ت��زوج  أن  رغبته 
ال��ص��ني، ك��وري��ا( مل��ا سمع عن  )ال��ي��اب��ان، 
ألزواج��ه��ن،  معاملتهن  وح��س��ن  خلقهن 
أهل  معظم  وك��ون  متدينًا،  رج��اًل  وكونه 
فإن  الكتاب،  أهل  من  ليسوا  الديار  هذه 
الزواج بهن غير جائز شرعا، فأخذ أخونا 
مسلمة  زوج��ة  يرزقه  أن  اهلل  يدعو  هذا 
وأن يأتيه بها إلى بلده ألنه لم يكن قادرًا 

على السفر إلى بالدهم . 

تزوجت 
صينية
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وبعد .. بضعة أشهر ، وبينا هو جالس في إحدى املجالس ، إذ سمع أحد اجلالسني . 

يتحدث بالهاتف يقول ألحدهم : “ تقول إن هذه األخت الصينية أسلمت لتوها 
وأنها جميلة وموجودة في جلنة التعريف باإلسالم وتبحثون لها عن زوج ؟ .

ألتفت أخونا إلى صاحبه وقال له مقاطعًا:  

ها أنا ذا .. ها أنا ذا! . 

إال  أي��ام،   10 حوالي  إال  هي  وما   ، اهلل  سبحان 

وكان عقد القرآن قد مت وجمع اهلل بينهما على 

خير . 

واهلل إن لذة الدعاة ولذة اإلجابة ال تعدلها لذة 

النعمة  بهذه  عليه  اهلل  ومنَّ  ذلك  استشعر  ملن 

العظيمة ، التي هي مخ العبادة . 
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قصص واقعية 
من األولني

ليلة  ذات  أرق  صقلية  سلطان  أن  ي��روى 
ومنع النوم، فأرسل إلى قائد البحر وقال 
له: »أنفذ اآلن مركبا إلى أفريقية يأتوني 

بأخبارها«.
الصباح  وفي  السلطان،  أمر  القائد  فأنفذ 
لم  كأنه  راسيًا  أنفذه  ال��ذي  املركب  وجد 
خبره،  عن  ال��رب��ان  فسأل  مكانه،  يبرح 
فأحضره  عجيبة،  حكاية  ل��ه  فحكى 
احلكاية  تلك  منه  ليسمع  السلطان  إلى 
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الغريبة، فقال ربان السفينة 
للملك:

أمرت،  كما  باملركب  »ذهبت 
الليل  ج��وف  في  أن��ا  فبينما 
والرجال يجدفون إذا بصوت 
ي��ق��ول: »ي����ااهلل، ي���ااهلل، يا 
ويكررها  املستغيثني،  غياث 

مرارا..
ف��ل��م��ا اس��ت��ق��ر ص���وت���ه في 

أسماعنا ناديناه: 
عبداهلل..  يا  لبيك  »لبيك.. 
نحو  ب��امل��رك��ب��ة  ف��اجت��ه��ن��ا 
الصوت فوجدنا رجال غريقًا 
ف��ي آخ���ر رم���ق م��ن احل��ي��اة، 

من  مقلعني  كنا  فقال:  حاله  عن  وسألنا  فأنقذناه 
أفريقية، فغرقت سفينتنا ومن فيها، وبقيت وحدي 
أصيح مستغيثا باهلل حتى أتاني الغوث من قبلكم«.

قال األبشيهي: فسبحان من أسهر السلطان وأرقه 
استخرجه  حتى  البحر  ف��ي  لغريق  ق��ص��ره  ف��ي 

برحمته من ظلمات الهالك.
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بع�د  الس�مر  الش��ام  في  عادتنا  من  »كان 
العلماء  من  جماعة  مع  التراويح  ص�الة 
ليل�ة  وفي  السحور،  م�ن  قريب�ا  واألدب�اء 
عظيم  بضيق  أحسست  الليالي  تلك  من 
إلى  والرجوع  جلسائي  ترك  إلى  اضطرني 
البقاء  إخواني في  أبال برغبة  ولم  بيتي، 

كعادتي.
أعرف  أن  دون  اهلل  على  متوكال  وخرجت 
سر تلك الكآبة املفاجئة التي أملّت بي، ولم 
مقتبل  في  إم��رأة  رأيت  حتى  طوياًل  أمش 
الشباب تبكي وتنتحب وحتمل بني يديها 
عن  وسألتها  فاستوقفتها  رضيعًا،  طفاًل 

حالها وما يبكيها، فشكت إلي قسوة زوجها 
في  منزلها  من  لها  وطرده  معاملته  وسوء 

هذه الساعة من الليل!!
فقلت لها: اذهبي في الصباح إلى القاضي 

لعله ينصفك منه بإذن اهلل.
فقالت املسكينة: وأّنى ملثلي أن تبلغ صوتها 

إلى القاضي؟ .

صقلية  سلطان  وحكاية  خرجت  التي  التالية  الطنطاوياحلكاية  علي  الشيخ  وروى 

املذكورة من مشكاة واحدة. يقول الشيخ علي الطنطاوي غفر اهلل لنا وله:

134



فقال لها: »أنا القاضي يا أختاه، وهذه ورقة 
مني، فأتيني غدا أنصفك إن شاء اهلل«.

ذلك  في  يعمل  الطنطاوي  الشيخ  وك��ان 
واشتهر  دمشق،  في  شرعيا  قاضيا  الزمان 
مشاكل  حل  في  وحكمته  وإنصافه  بعدله 

األسر فجزاه اهلل خيرا.
روى  ملا  موافقتها   احلكاية  في  والشاهد 
سلطان صقلية في تسخير اهلل لكل منهما 
اهلل  أراد  من  إلنقاذ  عنهما  رغما  للتحرك 

له النجاة أو النصرة.
امْلجُْضَطرَّ  ِجيبجُ  يجُ ْن  }َأمَّ العظيم:  اهلل  وصدق 
َلَفاَء  خجُ ْم  كجُ َوَيْجَعلجُ وَء  السُّ َوَيْكِشفجُ  َدَعاهجُ  ِإَذا 
وَن  ��رجُ َت��َذكَّ َما  َقِلياًل    ِ اهللَّ َم��َع  َأءَل��ٌه  ْرِض  اأْلَ

)62({ النمل .

من عجائب الدعاء

135من كتاب : ال يرد القضاء إال الدعاء - ملؤلفه محمد سالمة جبر.
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مقدمة

للدعاء مكانة سامية ومنزلة عالية، فهو من أجّل العبادات وأعظم الطاعات وأنفع القربات، وبه افتتح 

الرب جل وعال كتابه الكرمي،  وبه اختتم قرآنه املجيد.

وتعالى  املقاصد، وهو سؤاله سبحانه  وأكمل  املطالب  فسورة )احلمد( مشتملة على دعاء اهلل بأجّل 

الهداية إلى الصراط املستقيم واالستعانة به على العبادة.... 

وسورة )الناس( وهي خامتة القرآن اشتملت على دعاء املولى عز وجل واالستعاذة به من شرور الوسواس 

اخلناس، وما من ريب أن االفتتاح واالختتام بالدعاء دليل على عظم شأن الدعاء وأنه روح العبادات 
ّبها، وأنه عنوان التذلل واخلضوع واالنكسار بني يدي الرب، وإظهار االفتقار إليه. )1( ولجُ

ِذيَن  ْم ِإنَّ الَّ وِني َأْسَتِجْب َلكجُ مجُ اْدعجُ كجُ بل إن ترك الدعاء يعد شكاًل من أشكال االستكبار املذموم: }َوَقاَل َربُّ

60 فوصف سبحانه الدعاء بالعبادة كما  َداِخِريَن{ غافر:  َم  َجَهنَّ وَن  لجُ ِعَباَدِتي َسَيْدخجُ َعْن  وَن  َيْسَتْكِبرجُ

)1( فقه األدعية واألذكار / لعبدالرزاق بن عبداحملسن البدر. 
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جاء في حديث النعمان بن بشير أن رسول اهلل ] قال: »الدعاء هو العبادة« ثم قرأ اآلية. 

ومما جاء في فضل الدعاء ما رواه سلمان الفارسي عن النبي ] أنه قال: »ال يَردُّ القضاء إال الدعاء، 

 .)1( » وال يزيد في العمر إال الِبرُّ

 فالدعاء يدفع القضاء، إذ أن اهلل سبحانه قد يقضي باألمر على عبده قضاًء مقيدًا بأن ال يدعوه، 

فإذا دعاه اندفع عنه«.

قال األمام الشوكاني: فيه � أي احلديث املذكور � دليل على أنه سبحانه يدفع بالدعاء ما قد قضاه 

مُّ اْلِكَتاب{ِ  الرعد: ٣9 ثم  ْثِبتجُ َوِعنَدهجُ أجُ و اهللُّ َما َيَشاء َويجُ حجُ على العبد، ويؤيد ذلك قوله تعالى: }مَيْ

قال رحمه اهلل:»واحلاصل أن الدعاء من قدر اهلل عز وجل، فقد يقضي اهلل بشئ على عبده قضاء 

مقيدا بأن ال يدعوه، فإن دعاه اندفع عنه« )2(.

وروي عن عائشة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل ] قال: »اليغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل 

ومما لم ينزل، وإن البالء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة« .

فالَقَدر أقوى من احَلَذر، والدعاء أقوى من القدر.. بل هو من القدر.

)1(  رواه الترمذي وحّسنه األلباني في السلسلة الصحيحة رقم )154(.
)2( حتفة الذاكرين / ص: 20 . 
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غضب املخلوق وغضب اخلالق

فعن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل ] قال: »من لم يدع اهلل سبحانه غضب عليه«.)1(

كما قال بعض السلف: »اللهم كما حسنت وجهي عن السج�ود لغيرك فصنه عن املسألة لغيرك« فال 

يصح الذل واالفتقار إال إلى العزيز اجلبار.

والعجيب أن املخلوق يغضب ممن يسأله..

يقول اإلمام الشافعي:

واخلالق يغضب ممن ال يسأله !!... 

ح��اج��ة آدم  ب���ن���ي  ت���س���أل���ن  ال 

س��ؤال��ه ت���رك���ت  إن  ي��غ��ض��ب  اهلل 

أت���ه�������زأ ب���ال���دع�������اء وت���زدري�������ه

س��ه�����ام ال��ل��ي��ل الت��خ��ط�����ي ول��ك��ن

رب��ي ش�������اء  م���ا  إذا  ف��ي��م��س�����ك��ه��ا 

حتجب ال  أب���واب���ه  ال�����ذي  وس����ل 

يغضب! ي��س��أل  ح���ني  آدم  وب��ن��ي 

وم����ا ت�������دري مب���ا ص��ن�����ع ال��دع��اء

ل���ه���ا أم�������د ول���ألم�������د إن��ق��ض�����اء

ال��ق��ض��اء ن��ف�����ذ  إذا  وي��رس�����ل��ه��ا 

)1( رواه اإلمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم بإسناد جيد .
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م�ن لذا:  العبد  يأتي  أن  والهوان  العجز  من 
أبوابه،  كل  يفتح  من  وي�ذر  بابه،  يغ�لق 
روى  واألرض،  السماوات  خزائن  وبيده 
حبان  وابن  املف�رد  األدب  في  البخ�اري 
اهلل  رضي  هريرة  أبي  عن  صحيحه  في 
عنه موقوفا عن النبي ] مرفوعا قال:  
»أع��ج��ز ال��ن��اس م��ن عجز ع��ن ال��دع��اء، 

وأبخل الناس من بخل بالسالم«. )1(

َصَبُروا  ِذيَن  الَّ َوَلَنْجِزَينَّ  َب��اٍق   ِ اهللَّ ِعْنَد  َوَم��ا  َيْنَفُد  ِعْنَدُكْم  }َما  تعالى:  قال 
أَْجَرُهْم ِبأَْحَسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن )٩٦({ النحل: ٩٦ وفي احلديث القدسي: 
»ي��ا عبادي كلكم ض��ال إال من هديته، فاستهدوني أه��دك��م،...« إل��ى قوله: 
»يا عبادي لو أن أولكم ، وآخركم، وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد 
فسألوني، فأعطيت كل واح��د مسألته ما نقص ذلك مما عندي إال كما 
ينقص املخيط إذا أدخل البحر« ، كما جاء في حديث أبي ذر رضي اهلل عنه،

 ففيه داللة على كمال 
سبحانه  اهلل  ق����درة 
ملكه  وك��م��ال  وتعالى 
وخ���زائ���ن���ه ال���ت���ي ال 

تنقص بالعطاء . 

)1(  االدب املفرد )رقم: 1042( وصحيح ابن حبان )رقم: 44٩8(
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الدعاء مفتاح كل خير

والدعاء مفتاح كل خير، كما قال ابن القيم: ».. فمتى أعطى اهلل العبد هذا املفتاح فقد 
أراد أن يفتح له، ومتى أضله بقي باب اخلير مرجتًا دونه«. )1(

روي أن أعرابيًا قال: )يا رسول اهلل، أقريٌب رب�نا فنناج�يه، أم بعيٌد فنناديه؟( فسكت 
اِعي ِإَذا  ِجيبجُ َدْعَوَة الدَّ ي َقِريٌب أجُ ي َفِإنِّ النبي ] فأنزل اهلل: } َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّ

وَن{ البقرة: 186. )2( دجُ ْم َيْرشجُ هجُ وا ِبي َلَعلَّ ْؤِمنجُ وا ِلي َوْليجُ َدَعاِني َفْلَيْسَتِجيبجُ

وال ريب، فأنى يستجاب ملن أدمن الضالل والظالم واستكبر عن عبادة الواحد القهار..؟ 
ونجُ ِلَزامًا{ الفرقان: 77 وربنا  ْم َفَسْوَف َيكجُ ْبتجُ ْم َفَقْد َكذَّ كجُ َعاؤجُ ي َلْواَل دجُ ْم َربِّ ْل َما َيْعَبأجُ ِبكجُ }قجُ
العثرات  ويقيل  اخلطايا  يغفر  أنه  يعلم  وأن  ويتقيه  العبد  يعرفه  أن  يحب  وعال  جل 
ويغيث امللهوف، ويعفو عن السيئات ويجيب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وأنه أقرب 

إليه من حبل الوريد..  

)1( الفوائد البن القيم / ص: 127 .
)2( أخرجه ابن أبي حامت.
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فهو السميع البصير العليم بكوامن النفوس وما تخفي الصدور. 

وعن أبي موسى األشعري قال: كنا مع رسول اهلل ] في غزوة فجعلنا ال نصعد شرفًا، وال 
نعلو شرفًا، وال نهبط واديًا، إال رفعنا أصواتنا بالتكبير..

وف��ي رواي���ة: »أي��ه��ا ال��ن��اس، أرب��ع��وا على 
أنفسكم، فإنكم التدعون أصمًا وال غائبا، 

إن الذي تدعونه سميع قريب«. )1(

الناس  »أيها  فقال:  منا  فدنا  ق��ال: 
ال  فإنكم   � بها  أرفقوا  أي:   � أربعوا 
تدعون أصمًا وال غائبا إمنا تدعون 
تدعون  الذين  إن  بصيرا،  سميعا 
إلى أحدكم من عنق راحلته،  أقرب 
أعلمك  أال  قيس  ب��ن  هلل  عبدا  ي��ا 
وال  حول  ال  اجلنة؟  كنوز  من  كلمة 

قوة إال باهلل«.

)1( صحيح البخاري )رقم: 2٩٩2( وصحيح مسلم )رقم: 2704( 
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سورة املجادلة

الصبح   كفلق  ناصعة  احلقيقة  هذه  لترسخ  )املجادلة(  سورة  وجاءت 
َوَتْشَتِكي  َزْوِجَها  ِفي  َك  اِدلجُ َ ِتي جتجُ الَّ َقْوَل  جُ  َسِمَع اهللَّ بقوله تعالى: }َقْد 

َ َسِميٌع َبِصيٌر )1( { املجادلة. َما ِإنَّ اهللَّ َركجُ جُ َيْسَمعجُ حَتَاوجُ ِ َواهللَّ ِإَلى اهللَّ

روى البخاري عن عائشة رضي اهلل عنها أنها قالت: »تبارك 

الذي وسع سمعه األصوات، لقد جاءت املجادلة )خولة بنت 

أسمع  البيت  جانب  في  وأنا   [ اهلل  رسول  فكلمت  ثعلبة( 

وتقول:  زوجها  تشتكي  وهي  بعضه،  علي  ويخفى  كالمها 

)يارسول اهلل، أبلى شبابي، ونثرت له بطني، حتى إذا كبر 

سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك(، فما 
برحت حتى نزل جبريل بهذه اآليات.  )1(

ومعنى  ال��زم��خ��ش��ري:  ق��ال 
سماعه تعالى لقولها إجابة 
دعائها،المجرد علمه تعالى 
املصلي:  كقول  وه��و  بذلك، 

سمع اهلل ملن حمده.  )2(

)1( أخرجه البخاري وابن ماجه والبيهقي.
)2( تفسير الكشاف 4 / 150 .
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العزم في املسألة

أن يعزم باملسألة بال تردد وال  وال بد للمسلم 

وق��درة  اهلل  برحمة  ويقني  ثقة  بل  تذبذب، 

أنس رضي اهلل عنه  ورد في حديث  اهلل، وقد 

إذا دعا أحدكم   « أنه قال:�  عن رسول اهلل ] 

شئت  إن  اللهم  يقل:  وال  الدعاء،  في  فليعزم 

فأعطني، فإن اهلل ال مستكره له  «. 

رضي  هريرة  أبي  عن  مسلم  صحيح  وفي 
دعا  »إذا  ق��ال:   [ النبي  ع��ن  عنه،  اهلل 
شئت  إن  لي  اغفر  اللهم  يقل:  فال  أحدكم 
فإن  الرغبة،  وليعظم  املسألة  ليعزم  ولكن 

اهلل ال يتعاظمه شيء«. 

كما ورد في الصحيحني عن أبي هريرة رضي 
اهلل عنه عن النبي ] قال:»يد اهلل مألى ال 
اُء الليل والنهار، أفرأيتم  تغيضها نفقة، َسَحًََّ
ما أنفق ربكم منذ خلق السماوات واألرض، 

فإنه لم يغْض ما في ميينه«. 
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مواطن إجابة الدعاء

حري  ومواقيت  مواطن  وللدعاء 
للعبد،  فيها  ستجاب  يجُ أن  وقمني 
وجوف  السجود،  أثناء  كالدعاء 
املكتوبات:  الصلوات  ودب��ر  الليل 
عنه  اهلل  رض��ي  هريرة  أب��ي  فعن 
ما  »أق��رب  ] قال:  اهلل  أن رسول 
ساجد،  وهو  ربه  من  العبد  يكون 
 � مسلم  رواه   � ال��دع��اء«   فاكثروا 
عنه  اهلل  رض��ي  أمامة  أب��ي  وع��ن 
قال: قيل لرسول اهلل: أي الدعاء 
اآلخر،  الليل  جوف  قال:  أسمع؟ 
رواه  املكتوبات«  الصلوات  ودب��ر 

الترمذي وقال: حديث حسن.

املأثور  »الدعاء  كتابه  في  الطرطوسي  أبوبكر  قال  كما 

وآدابه«: »... ليس بفقيه من كانت له إلى اهلل حاجة ثم 

نام عنها في األسحار« ذلك أن في الليل ساعًة ال يوافقها 

رجٌل مسلٌم يسأل اهلل تعالى خيرًا من أمِر الدنيا واآلخرة 

إالَّ أعطاه إياه، وذلك كل ليلٍة كما في حديث مسلم.
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التفاضل بني العبادات

كما  الظاهر،  اإلنسان  عمل  باختالف  وت��ارة 
هو  والسجود  الركوع  في  والدعاء  الذكر  أن 
املشروع دون القراءة، وكذلك الذكر والدعاء 
في الطواف مشروع باالتفاق، وأما القراءة في 

الطواف ففيها نزاع معروف.

أنهم  الدعاء وعظيم قدره وكرمه عند اهلل ورفيع مكانته إال  أبوابًا في بيان فضل  العلماء  أفرد  وقد 
جعلوا جنس الذكر أفضل من جنس الدعاء، وقراءة القرآن أفضل من الذكر.  )1(

العبادات، كما أن جنس الصالة أفضل من جنس  أن يتنوع: تارة بحسب أجناس   )إن األفضل 

القراءة، وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء(.

وقد ذكر ابن تيمية رحمه اهلل ضابطًا دقيقًا للتفاضل بني العبادات بحسب أجناسها وأوقاتها واختالف 

أمكنتها واختالف القدرة على القيام بها ونحو ذلك.

وت�����ارة ي��خ��ت��ل��ف ب��اخ��ت��الف 
األوقات كما أن القراءة والذكر 
والعصر  الفجر  بعد  والدعاء 

هو املشروع دون الصالة.

قال رحمه اهلل:

)1( مجموع الفوائد واقتناص األوابد البن سعدي � ص: 4٦ 
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وت���ارة ب��اخ��ت��الف األم��ك��ن��ة كما 
ومزدلفة  عرفة  في  املشروع  أن 
وعند اجلمار وعند الصفا واملروة 
الصالة  دون  والدعاء  الذكر  هو 
ونحوها، والطواف بالبيت للوارد 
أف��ض��ل م��ن ال���ص���الة، وال��ص��الة 

للمقيمني مبكة أفضل. 

العبادة، فاجلهاد للرجال  وتارة باختالف مرتبة جنس 
وامل��رأة  احل��ج،  فجهادهن  النساء  وأم��ا  احل��ج،  من  أفضل 
ألبويها  طاعتها  من  أفضل  لزوجها  طاعتها  املتزوجة 
وبهذا  أبويها...  بطاعة  مأمورة  فإنها  األي�ِّمة  بخالف 
يتبني أن من الناس من يكون تطوعه بالعلم أفضل له، 

ومنهم من يكون تطوعه باجلهاد أفضل... وهكذا. )1(

)1( مجموع الفتاوى )10 / 427 � 42٩(
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جو امع  الدعاء 

املصطفى ] ينتقي في دعائه أطايب  وكان 
عنها  اهلل  رض  عائشة  فعن  الكلم،  وجوامع 
من  اجلوامع  )يستحب  كان   [ اهلل  رسول  أن 

الدعاء(. )1(

 يقول املصطفى ]: »اللهم أنت ربي ال إله إال أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك 
ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علّي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فأنه 

اليغفر الذنوب إال أنت«.)2(

أهل  من  فهو  ميسي  أن  قبل  يومه  من  فمات  به  موقنا  بالنهار  الدعاء  هذا  قال  من  أن  ورد  وقد 
اجلنة، ومن قاله من الليل وهو موقن به، فمات من يومه قبل أن يصبح فهو من أهل اجلنة.

االستغفار(  )سيد  دع��اء  ف��ي  متعن  وم��ن 
اإليجاز  على  مثال  فهو  امل��غ��زى..  أدرك 
البليغ ملا اشتمله من غاية املطالب العالية 

وكمال املقاصد النبيلة..

)1( رواه أبو داود بإسناد جيد � 
)2( رواه البخاري.
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وعن شهر أبي حوشب قال: قلت ألم سلمة رضي 

اهلل عنها: يا أم املؤمنني، ما أكثر دعاء رسول اهلل 

»يا  أكثر دعائه  كان  إذا كان عندك؟ قالت:   [
مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك«.)2(

)1( رواه أبو داود في سننه واألمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه.
)2( رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

)3( رواه احلاكم وقال: حديث صحيح على شرط مسلم.

تقول أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها:�  »كان النبي ] يعجبه اجلوامع من الدعاء، ويدع 
ما بني ذلك«. )1(

وعن ابن مسعود رضي اهلل عنه قال: كان من 

أسألك موجبات  إني  »اللهم   : دعاء رسول اهلل 

من  والسالمة  مغفرتك،  وع��زائ��م  رحمتك، 

باجلنة  والفوز  بر،  كل  من  والغنيمة  إثم،  كل 
والنجاة من النار«.)٣(
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عباس  ابن  عن  مسلم  روى  فقد 
اهلل  رس��ول  أن  عنهما  اهلل  رض��ي 
ال��دع��اء،  ه��ذا  يعلمهم  ك��ان   [
القرآن  من  السورة  يعلمهم  كما 
الكرمي يقول: »اللهم إنا نعوذ بك 
من  بك  وأعوذ  جهنم،  عذاب  من 
عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة 
من  بك  وأع��وذ  الدجال،  املسيح 
فتنة احمليا واملمات«، واألحاديث 

في هذا الباب عديدة. 

إني  »اللهم  النبي ] كان يقول:  أن  ابن مسعود رضي اهلل عنه  رواه  ما  ومن هذه األدعية 
أسألك الهدى والتقى والعفاف والغني« )2(، وكان يكثر في دعائه من قوله: »اللهم آتنا في 

الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار« )٣(.

وروى الفريابي وغيره في حديث عائشة أيضًا أن النبي 
] قال لها: »يا عائشة عليك بجوامع الدعاء: »اللهم 
إني أسألك من اخلير كله عاجله وآجله، ما علمت منه 
وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، 
ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير 
ما سألك منه محمد عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر 
ما عاذ منه عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك اجلنة وما 
قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ به من النار وما قرب 
إليها من قول وعمل، وأسألك ما قضيت لي من قضاء 

أن جتعل عاقبته رشدًا «.. )1(

)1( ذكره ابن رجب في جامع العلوم واحلكم 2 / 533 . 
)2( رواه مسلم.

)3( متفق عليه.
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البساطة وعدم التكلف

ال��ك��ام وفصاحة  بنظم  ك��ث��ي��رًا  يعبأ  ول��م  امل��س��اف��ة  األع��راب��ي  اختصر  لقد 
البيان.. وأقره النبي ] على ذلك بأسلوب طريف اليخلو من املداعبة!.

 وآخر يرف�ع يديه إلى الس�ماء ويق�ول: »اللهم إنك أعطيتنا اإلس��ام من 
غير أن نسألك، فا حترمنا اجلنة ونحن نسألك« 

إال أنه ] لم يحمل الناس على التكّلف وااللتزام بصيغ محددة في الدعاء، فالعبرة بصدق 
املشاعر ال ببالغة اخلواطر ..  وأفضل الدعاء ما تواطأ عليه القلب واللسان.

وصدق الدعاء وحرارته وقوته تتجلى في إحلاح العبد كما يلح الطفل على أمه وهو يبكي بشدة 
فتتنزل عليه الرحمة.. وكما قيل: »من الزم قرع الباب أوشك أن يلج«.

رسول  قال  ق��ال:  عنه،  اهلل  رضي  هريرة  أبي  فعن 
أتشهد  قال:  الصالة؟  في  تقول  »ما  لرجل:   [ اهلل 
ثم أسال اهلل اجلنة، وأعوذ به من النار، أما واهلل ما 

أحسن دندنتك وال دندنة معاذ.
فقال النبي ]: »حولها ندندن«!. )1(

هكذا بكل عفوية وبساطة ووضوح.
دخ��ول  س��وى  املسلم  يريد  ف��م��اذا 

اجلنان والبعد عن النيران؟

)1( رواه ابن ماجه رقم: ٩10 -  واسناده صحيح.
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فضل الدعاء بظهر الغيب

• وعن أبي الدرداء رضي اهلل عنه أنه سمع رسول اهلل ] يقول: »ما من عبد مسلم يدعو 	
ألخيه بظهر الغيب إال قال امللك: ولك مبثل« )1(.

• وعنه أن رسول اهلل ] كان يقول: »دعوة املرء املسلم ألخيه بظهر الغيب مستجابة: 	
عند رأسه ملك موكل كلما دعا ألخيه بخير قال امللك املوكل به: آمني، ولك مبثل«)2(.

• ففي تلك النصوص استحباب أن يدعو املسلم لنفسه وألخيه املسلم لتستجاب دعوته 	
ويحصل له مثلها. فإذا دعا ألخيه في غيبته قال امللك: )ولك مثل ما دعوت له(.

وَنا  َسَبقجُ ِذيَن  الَّ ْخَواِنَنا  َوإِلِ َلَنا  اْغِفْر  َنا  َربَّ وَن  ولجُ َيقجُ َبْعِدِهْم  ِمن  وا  َج��اؤجُ ِذيَن  }َوالَّ  

  })10( ِحيٌم  رَّ وٌف  َرؤجُ َك  ِإنَّ َنا  َربَّ وا  آَمنجُ ِذيَن  لَّ لِّ ِغاّلً  وِبَنا  لجُ قجُ ِفي  َعْل  جَتْ َواَل  مَياِن  ِباإْلِ

ْؤِمِننيَ  َوِلْلمجُ ِلَذْنِبَك  َواْسَتْغِفْر  جُ  ِإال اهللَّ ِإَلَه  هجُ ال  َأنَّ : }َفاْعَلْم  10 وقال تعالي  احلشر: 

م { محمد: 19 ْم َوَمْثَواكجُ َبكجُ َتَقلَّ جُ َيْعَلمجُ مجُ ْؤِمَناِت َواهللَّ َوامْلجُ

قال اهلل تعالى:

)1، 2( رواه مسلم.
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 إخفاء الدعاء

ْفَيًة  عًا َوخجُ ْم َتَضرجُّ كجُ وا َرَبّ قال تعالى: } اْدعجُ
األعراف:   })55( جُْعَتِديَن  امْل ِحبجُّ  يجُ اَل  هجُ  ِإَنّ
عظيم  أدب  الكرمية  اآلية  تضمنت   55
من آداب الدعاء، أال وهو إخفاؤه وإسراره 
 { تعالى:  ق��ال  كما  ب��ه،  اجلهر  وع��دم 
َوِخيَفًة  ًعا  َتَضرُّ َنْفِسَك  ف�ي  َك  َربَّ ْر  َواْذكجُ
َواالَصاِل  وِّ  دجُ ِباْلغجُ اْلَقْوِل  ِمْن  ْهِر  اجْلَ وَن  َودجُ
 205 األع��راف:   } اْلَغاِفِلنَي  ِمْن  ْن  َتكجُ َوال 
رفع  »يكره  اهلل:  رحمه  جريج  ابن  قال 
الدعاء  في  والصياح  وال��ن��داء  الصوت 

ويؤمر بالتضرع واالستكانة«. )1(

اهلل  رحمه  تيمية  اب��ن  اإلس���الم  شيخ  وذك��ر 
أنه  منها:  الدعاء  إخفاء  من  عديدة  فوائد 
روح  ه��و  ال���ذي  واخل��ش��وع  التضرع  ف��ي  أب��ل��غ 
الذليل  اخلاشع  فإن  ومقصوده،  ولّبه  الدعاء 
انكسر  قد  ذليل،  مسكني  مسألة  يسأل  إمنا 
قلبه وذلت جوارحه وخشع صوته. وقد أثنى 
ّناّدى”  جل وعال على عبده زكريا بقوله:}إًذ 

ا )٣({ )مرمي(. ٍه ٌنّداْء ّخٌفْيَ ّرَبّ

فلما استحضر القلب قرب اهلل 
عزوجل، وأنه أقرب إليه من كل 

قريب أخفى دعاءه ما أمكنه.

)1( تفسير الطبري 515/5 .
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التحذير من اإلعتداء في الدعاء

 كما قال عبد اهلل بن عباس: )انظر السجع من الدعاء 
فاجتنبه.. فإني عهدت رسول اهلل ] أصحابه ال يفعلون 

إال ذلك االجتناب(.)1(
 وروى األم���ام أح��م��د، وأب���و داود واب���ن م��اج��ه، وغيرهم 
عن عبداهلل بن مغفل أنه سمع ابنه يقول: »اللهم إني 

أسألك القصر األبيض عن ميني اجلنة إذا دخلتها«.
فقال: أي بني سل اهلل اجلنة وتعّوذ باهلل من النار، فإني 
سمعت النبي ] ي��ق��ول: »س��ي��ك��ون ف��ي ه��ذه األم���ة قوم 

يعتدون في الدعاء والطهور«.

»إن  ق��ال:  اآلي��ة  معنى  في  جريج  اب��ن  وع��ن 
ال��دع��اء اع��ت��داء، ي��ك��ره رف��ع الصوت  م��ن 
بالتضرع  ويؤمر  بالدعاء،  والصياح  والنداء 

واالستكانة«.

ي���ن���ب���غ���ي ع����ل����ى امل����س����ل����م جت����ن����ب ال���ت���ك���ل���ف ف�����ي ال�����دع�����اء، 
ن����ه����ى وحت�����ذي�����ر م�����ن ال�����ت�����ج�����اوز ف�����ي ال�����دع�����اء   وق�������د ورد 
ُكْم  َرَبّ اْدُع��وا  واالعتداء فيه كما قال تعالى: قال تعالى: } 
 55 امْلُْعَتِديَن )55({ األعراف:  ُيِحُبّ  ُه اَل  ِإَنّ َوُخْفَيًة  عًا  َتَضُرّ

ومعنى االعتداء : )جتاوز ما ينبغي أن يقتصر عليه(.

ومن االعتداء في الدعاء أن يسأل العبد ربه ما 
علم من حكمته سبحانه أنه اليفعله، كأن يسأله 
تخليده إلى يوم القيامة، أو يسأله إطاعه على 
الغيب أو أن يجعله من املعصومني، أو أن يهب 

له ولدا من غير زوجه ونحو ذلك.

بالدعاء  أمر  بني  الكرمية  اآلية  جمعت  وقد 
تبارك  ال��رب  وأن  فيه  االع��ت��داء  ع��ن  ونهي 
وتعالى اليحب املعتدين، قال قتادة في معنى 
اعتداء  الدعاء  بعض  في  أن  »اعلموا  اآلي��ة: 

فاجتنبوا العدوان واالعتداء إن استطعتم«.

)1(  البخاري 153/7 .
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أدب األنبياء عليهم السالم في الدعاء

من تدبر وتأمل قصص األنبياء عليهم 
أفضل الصالة والسالم مع الدعاء وجد 
أدبًا جمًا وخلقًا رفيعًا في املناجاة، كما 
جاء في سورة )األنبياء( فقد اختلف 
السؤال من نبي آلخر، وتوحد اجلواب 

بكلمتني: »فاستجبنا له«.

واحلمى  األس��ق��ام  يكابد   � ال��س��الم  عليه   � أي��وب  فهذا 

نادى  عندها  صبره،  من  الصبر  مل  حتى  ط��وال  سنوات 

رُّ  الضُّ ِنَي  َمسَّ ي  َأنِّ هجُ  َربَّ َناَدى  ِإْذ  وَب  }َوَأيُّ باستحياء:  خالقه 

ِمْن  ِبِه  َما  َفَكَشْفَنا  َلهجُ  َفاْسَتَجْبَنا  اِحِمنَي *  الرَّ َأْرَحمجُ  َوَأْنَت 

َوِذْكَرى  ِعْنِدَنا  ِمْن  َرْحَمًة  ْم  َمَعهجُ ْم  َوِمْثَلهجُ َأْهَلهجُ  َوآَتْيَناهجُ  رٍّ  ضجُ

ِلْلَعاِبِديَن{ األنبياء: 8٣ - 8٤

ق��ال األم���ام اب��ن القيم: »جمع أي��وب عليه ال��س��ام في 
إلى  الفقر  التوحيد، وإظهار  الدعاء بني حقيقة  هذا 
رب���ه، ووج���ود طعم احمل��ب��ة ف��ي التملق ل��ه، واإلق����رار له 
إليه  والتوسل  الراحمني،  أرح��م  وأن��ه  الرحمة،  بصفة 
بصفاته سبحانه، وشدة حاجته هو وفقره. ومتى وجد 
املبتلى هذا كشف عنه بلواه، وقد جرب أنه من قالها، 

والسيما مع هذه املعرفة، كشف اهلل ضّره«. )1(

)1( الفوائد ص: 284 .



فضل الدعاء

157

ا  َوَزَكِريَّ  { وهذا زكريا عليه السالم ينادى ربه نداءًا خفيًا: 
 )89( اْلَواِرِثنَي  َخْيرجُ  َوَأنَت  َفْردًا  َتَذْرِني  اَل  َربِّ  هجُ  َربَّ َناَدى  ِإْذ 
وا  ْم َكانجُ هجُ َفاْسَتَجْبَنا َلهجُ َوَوَهْبَنا َلهجُ َيْحَيى َوَأْصَلْحَنا َلهجُ َزْوَجهجُ ِإنَّ
َلَنا  وا  َوَكانجُ َوَرَهبًا  َرَغبًا  وَنَنا  َوَيْدعجُ ْيَراِت  اخْلَ ِفي  وَن  َساِرعجُ يجُ
ملن  يستجاب  ال  وكيف   90  -  89 األنبياء:    })90( َخاِشِعنَي 

هذه صفاتهم وتلك سجاياهم؟

وقال ابن القيم رحمه اهلل تعليقا على ذلك: »فمن 
واالنكسار،  الذّل  باب  له  فتح  خيرا،  به  اهلل  أراد 
نفسه،  عيوب  ورؤية  تعالى،  اهلل  إلى  اللجأ  ودوام 
وجهلها وعدوانها، ومشاهدة فضل ربه، وإحسانه، 

ورحمته، وجوده وبره، وغناه، وحمده«. )1(

ويقدم لنا النص القرآني منوذجا آخر هو نوح عليه السام الذي جلأ للدعاء بعد أن مكث في قومه ألف 
ْيَناُه َوأَْهَلُه ِمَن اْلَكْرِب اْلَعِظيِم * َوَنَصْرَناُه  سنة إال خمسني عامًا: َوُنوًحا ِإْذ َناَدى ِمْن َقْبُل َفاْسَتَجْبَنا َلُه َفَنجَّ

ُهْم َكاُنوا َقْوَم َسْوٍء َفأَْغَرْقَناُهْم أَْجَمِعنَي {األنبياء: 7٦ ...  ُبوا ِبآَياِتَنا ِإنَّ ِذيَن َكذَّ ِمَن اْلَقْوِم الَّ

)2( صحيح الوابل الصيب ص 1٦ .
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فيسخر اهلل له األرض والسماء فيلتقي املاء على أمر قد قدر  ويفور التنور وجتري السفينة بني أمواج 

كاجلبال.. ثم يأتي األمر من السماء حازما جازما: } َوِقيَل َيا َأْرضجُ اْبَلِعي َماَءِك َوَياَسَماءجُ َأْقِلِعي َوِغيَض 

امِلِنَي {  هود: ٤٤ وتعود احلياة صافية نقية  ْعًدا ِلْلَقْوِم الظَّ ِضَي اأَلْمرجُ َواْسَتَوْت َعَلى اجْلجُوِديِّ َوِقيَل بجُ امْلَاءجُ َوقجُ

كما كانت بعد أن تتخلص من أدران الشرك.

ْؤِمِننَي { ... نِجي امْلجُ ثم قال تعالى: }َوَكَذِلَك نجُ

 فهي نعمة تعم املؤمنني وليست حكرًا على املرسلني.

وفي السورة ذاتها يروى السياق 

قصة يونس عليه السالم الذي 

إثر  مغاضبًا  ق��وم��ه  ع��ن  ذه��ب 

أن  فظن  وإع��راض��ه��م،  ص��ده��م 

البحر:  ورك��ب  عليه  يقدر  ل��ن 

َغاِضبًا  مجُ َه���َب  ذَّ ِإذ  ��وِن  ال��نُّ }َوَذا 

َفَناَدى  َعَلْيِه  ْقِدَر  نَّ ن  لَّ َأن  َفَظنَّ 

َأنَت  ِإالَّ  ِإَل��هَ  الَّ  َأن  َماِت  لجُ الظُّ ِفي 

نَي{  امِلِ نتجُ ِمَن الظَّ ي كجُ ْبَحاَنَك ِإنِّ سجُ

كالبرق  الرد  فهوى   87 األنبياء: 

اخل��اط��ف: }َف��اْس��َت��َج��ْب��َن��ا َل��هجُ  

نِجي  ْيَناهجُ ِمَن اْلَغمِّ   َوَكَذِلَك نجُ َوَنَّ

ْؤِمِننَي {األنبياء: 88 امْلجُ
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وقبل أن تنشب احلرب رجع عليه السالم إلى عريشه ومعه رفيقه 

العريش  باب  على  واقفًا  معاذ  بن  سعد  وحارسه  الصديق  بكر  أبو 

صحيح  في  جاء  كما  السماء  إلى  يديه   [ فرفع  سيفه  متوشحا 

اللهم إن شئت لم  البخاري وقال: »اللهم أنشدك عهدك ووعدك، 

تعبد« فقال له أبو بكر: )حسبك، فإن اهلل سينجز لك وعده(... 

فخرج عليه الصالة والسالم وقد أشرق وجهه وهو يقول: }سيهزم 

اجلمع ويولون الدبر{.

حني نظر ] إلى قريش تتقدم إلى )بدر( وبصحبتها القينات يغنني بهجاء املسلمني قال: 
»اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيالئها وفخرها حتادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي 

وعدتني به«..

سيد املرسلني ] يستعذب الدعاء في كل أحواله

إذا كان هذا شأن الرسل مع الدعاء، فكيف بخامتهم وسيدهم عليه أفضل الصالة وأمت التسليم؟.. لقد 
حوت سيرته العطرة مناذج وأمثلة رائعة في االبتهال إلى املولى جل وعال في أوقات الشدة والرخاء.. 

وإليك بعض منها: 

غزوة )بدر( الكبرى: 1
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وفي رواية: أن النبي ] استقبل القبلة ومّد يديه يدعو: »اللهم أنز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه 

العصابة من أهل اإلسالم فلن تعبد في األرض«، فما زال كذلك حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأخذه أبو 

بكر فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: »يا نبي اهلل كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما 

وعدك«.. فنزل قوله تعالى: }فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من املالئكة مردفني{ � أي:متتابعني.

عندها رفع املصطفى ] أكف الضراعة إلى البارئ عز وجل يسأله العون واملدد وأرسل نداء استغاثة عاجلة إلى جّبار 

السماوات واألرض فكان من دعائه: »اللهم منزل الكتاب، سريع احلساب اهزم األحزاب، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم 

«.. فاستجاب اهلل له، وأرسل إلى أعدائه ريحًا باردة في ليلة مظلمة حالكة السواد... 

وتكرر مشهد دعاءه ] في غزوة اخلندق )األحزاب( التي زاغت فيها األبصار وبلغت القلوب 
احلناجر وزلزل املسلمون زلزااًل شديدًا.. حني جتمعت أحزاب الكفر من قريش وغطفان في 
السنة اخلامسة من الهجرة الستئصال املسلمني وشن حرب إبادة جماعية ضدهم، وتناوب 
لنقض  الفرصة  قريظة  بني  يهود  وانتهز  واخل��وف..  واجلوع  البرد  اهلل  رسول  أصحاب  على 

العهد مع املسلمني وانضموا لألحزاب.

غزوة اخلندق )األحزاب( :2

ا َعِزيًزا  ُ َقِوّيً ُ امْلُْؤِمِننيَ اْلِقَتاَل َوَكاَن اهللَّ ِذيَن َكَفُروا ِبَغْيِظِهْم َلْم َيَناُلوا َخْيًرا َوَكَفى اهللَّ ُ الَّ كما قال تعالى: } َوَردَّ اهللَّ
ْعَب َفِريًقا َتْقُتُلوَن َوَتْأِسُروَن  ِذيَن َظاَهُروُهْم ِمْن أَْهل اْلِكَتاب ِمْن َصَياِصيهْم َوَقَذَف ِفي ُقُلوبهُم الرُّ * َوأَْنَزَل الَّ

َفِريًقا  { األحزاب: 25 - 2٦ 
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ال��ص��ادق عليه  ل��ن��ا  وق���دم 
أفضل الصالة وأمت التسليم 
درسًا يحتذى في االستكانة 
الرحمن  يدي  بني  والتذلل 
مل���ا ه���اج���ر إل����ى ال��ط��ائ��ف 
عليه  فرد  النصرة  يلتمس 
منكرا  قبيحًا  ردًا  سادتها 

ولم ير منهم خيرًا...

هجرته صلى اهلل عليه وسلم  إلى الط��ائف:3

ثم أرسلوا سفهاءهم وغلمانهم يقتفون أثره ويرمونه باحلجارة فأدموا عقبه الشريف حتى انتهى ] إلى 
شجرة كرم واستظل بها... ثم توجه إلى ربه وخالقه، فدعا بكلمات تتصدع لها القلوب شفقة وحسرة: »اللهم 
إليك أشكو ضعف قوتي، وقّلة حيلتي، وهواني على الناس، يا أرحم الراحمني، أنت رب املستضعفني، وأنت 
ربي، إلى َمْن تكلني؟ إلى بعيٍد يتجّهمني أْم إلى عدٍو ملّكته أمري؟ إْن لم يكْن ِبك عليَّ غضٌب فا أبالي ولكنَّ 
عافيتك هَي أوسع لي، أعوُذ ِبُنور وجهَك الذي أشرقت له الظلمات وَصُلح عليه أمر الدنيا واآلخرة من أن 

تنزل بي غضبك، أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى، وال حول وال قوة إاّل بك«.
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قومي  اهد  »اللهم  عليهم:  ال  مكة  لكفار  يدعو  جعلته  ورأفته  حلمه  إن  بل 
عليه  عرض  حني  منهم  يثأر  ولم  عليهم  يحقد  فلم  يعلمون«...  ال  فإنهم 

جبريل عليه السالم أن يطبق عليهم األخشبني.. 

إنها مدرسة النبوة تلقن أمة اإلسالم دروسًا عملية في بث الشكوى فالدعاء يظهر الرضا 
التام بقضاء اهلل وقدره بال سخط وال ضجر.

بعد  منهم   [ موقفه  هذا  من  وأعجب 
بعد  وذل��ك  احل��ادث��ة  ه��ذه  من  سنوات 
بعض  ج��اءه  مل��ا  )ح��ن��ني(  غ��زوة  انتهاء 
ثقيف  م��ن  مغضبني  املسلمني  فتيان 
وهوازن وسألوه أن يدعو عليهم بالهالك 
قبل أن ينصرف من أرض املعركة، فدعا 
اهد  »اللهم  عليهم:  ال  لهم  أخ��رى  مرة 
رغم   � مسلمني  أي   � بهم«  وائ��ت  ثقيف 

احلرب الطاحنة التي دارت بينهم!.
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شروط وآداب ال�دعاء

واعلم أخي املسلم أن للدعاء شروطًا مفروضة وآدابًا مشروعة من لزمها ظفر 
بالعطايا والهدايا الربانية ونالها ولو بعد حني، ومن هذه اآلداب: 

اإلخالص: 1

َ ُمْخِلِصنَي َلُه  قال تعالى: }َوَما ُأِمُروا ِإالَّ ِلَيْعُبُدوا اهللَّ
َوَذِل��كَ  َكاَة  الزَّ َوُيْؤُتوا  َاَة  الصَّ َوُيِقيُموا  ُحَنَفاَء  يَن  الدِّ
�  فا يس�أل إال اهلل وح��ده،  ��َم��ِة{ البينة: 5  اْل��َق��يِّ ِدي��ُن 
ال��دع��اء عبادة وح��ق خالص هلل تعالى اليجوز  أن  إذ 
باإلجابة  املتفرد  فهو سبحانه  أن يشرك معه غيره، 
كله فا معقب حلكمه  وبيده اخلير  الكروب  وكشف 
ال��ذي ماتعلق به فقير إال أغناه، وال  والراد لقضائه 
مستوحش إال آنسه، وال مغلوب إال نصره، وال مضطر 
إال كشف ضره، وال شريد إال آواه... المانع ملا أعطى، 

والمعطي ملا منع، ال إله إال هو امللك احلق املبني.
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3

التوبة:

الثناء على اهلل:

أن يقدم العبد بني يدي دعائه توبة نصوح يستغفر بها من ذنوبه وخطاياه، وأن يقر بالذنب، 
ويعترف بالتقصير والندم على التفريط، فإن تراكم الذنوب واجتماع اخلطايا سبب من أسباب 

عدم اإلجابة، كما قال بعض السلف: )التستبطئ اإلجابة وقد سددت طرقها باملعاصي(.

أن يبدأ املسلم بحمد اهلل والثناء عليه ثم الصاة على النبي ] ويختم بذلك. كأن يقول:
سبحان امللك الذي الشريك له والفرد الذي الن�د له، كل شئ هالك إال وجهه، لن يطاع 
إال بإذن��ه، ولن يعص�ى إال بعلمه، يطاع فيشكر، ويعصى فيغفر، أقرب شهيد، وأجل حفيظ، 
حال دون النفوس، وأخ��ذ بالنواص�ي، وكتب اآلثار ونسخ اآلجال، القلوب له مفضية والسر 
عنده عانية، عنت الوجوه لنوره وعجزت العقول عن كنهه، أشرقت لنور وجهه الظلمات، 

واستنارت له السماوات واألرض.

يروى أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه خرج يستسقي فلم يزد على االستغفار حتى رجع، فأمطروا 
فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: »لقد طلبت املطر مبجاديح السماء التي يستنزل بها املطر، ثم 

ْدَراًرا { نوح: 10 –   11  .   )1( م مِّ َماء َعَلْيكجُ ْرِسِل السَّ اًرا يجُ هجُ َكاَن َغفَّ ْم ِإنَّ كجُ وا َربَّ ْلتجُ اْسَتْغِفرجُ قرأ: } َفقجُ

)1( ذكره احلافظ ابن حجر في فتح الباري )11 / ٩8(.
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من  مي��ده  والبحر  أق��الم،  شجرة  من  األرض  في  أمن��ا  ول��و 
عبدناه  وما  حمده،  حق  اهلل  حمدنا  ما  أبحر  سبعة  بعده 
هذه  عن  يعبر  ما  انتقاء  في  العبد  ويجتهد  عبادته.   حق 
املعاني التي تطوف باحلمد وتسعى بالثناء على ملك امللوك 

سبحانه وتعالى.

خلقه  ع���دد  هلل  احل��م��د 
عرشه  وزن��ة  نفسه  ورض��ا 
لك  اللهم  كلماته..  ومداد 
احلمد كما حتب وترضى، 
وال  أوله  الينقطع  حمدا 
يليق  حمدا  آخ��ره،  ينفد 
وعظيم  وج��ه��ك  ب��ج��الل 
س��ل��ط��ان��ك، احل���م���د هلل 
العزيز  ال��ق��ه��ار  ال��واح��د 
اخلبير  اللطيف  الغفار 
السميع املجيب، لك اللهم 
احلمد عدد أوراق الشجر 
وق���ط���ر امل���ط���ر ون����وم 
السماء.. اللهم لك احلمد 
كله،  اخلير  وبيدك  كله 
كله  األم��ر  يرجع  وإل��ي��ك 

عالنيته وسره..
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اإلحلاح: 

استقبال القبلة: 

فيكثر من سؤاله دون سآمة أو ملل ويلح بالدعاء.. ويكرره ثاثا،كما روي عن عطاء أنه قال: »ما 
قال عبٌد يارب ثاث مرات إال نظر اهلل إليه، فذكر ذلك للحسن فقال:  أما تقرؤون القرآن؟ ثم تا 
ْرِض  َماَواِت َواأْلَ وَن ِفي َخْلِق السَّ رجُ وِبِهْم َوَيَتَفكَّ نجُ وًدا َوَعَلى ججُ عجُ َ ِقَياًما َوقجُ وَن اهللَّ رجُ ِذيَن َيْذكجُ قوله تعالى: }الَّ
اَر َفَقْد َأْخَزْيَتهجُ َوَما  ْدِخِل النَّ َك َمْن تجُ َنا ِإنَّ اِر )191( َربَّ ْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّ َنا َما َخَلْقَت َهَذا َباِطاًل سجُ َربَّ
َلَنا  َفاْغِفْر  َنا  َربَّ ا  َفآَمنَّ ْم  كجُ ِبَربِّ وا  آِمنجُ َأْن  مَياِن  ِلإْلِ َناِدي  يجُ َناِدًيا  مجُ َسِمْعَنا  َنا  ِإنَّ َنا  َربَّ َأْنَصاٍر )192(  ِمْن  نَي  امِلِ ِللظَّ
َيْوَم  ْخِزَنا  تجُ َواَل  ِلَك  سجُ رجُ َعَلى  َوَعْدَتَنا  َما  َوآِتَنا  َنا  َربَّ  )19٣( اِر  ْب��رَ اأْلَ َمَع  َنا  َوَتَوفَّ َئاِتَنا  َسيِّ ا  َعنَّ ْر  َوَكفِّ وَبَنا  نجُ ذجُ
ْنَثى  ْم ِمْن َذَكٍر َأْو أجُ ِضيعجُ َعَمَل َعاِمٍل ِمْنكجُ ي اَل أجُ ْم َأنِّ هجُ ْم َربُّ ْخِلفجُ امْلِيَعاَد )19٤( َفاْسَتَجاَب َلهجُ َك اَل تجُ اْلِقَياَمِة ِإنَّ
ْم  َرنَّ َعْنهجُ َكفِّ وا أَلجُ ِتلجُ وا َوقجُ وا ِفي َسِبيِلي َوَقاَتلجُ وذجُ وا ِمْن ِدَياِرِهْم َوأجُ ْخِرججُ وا َوأجُ ِذيَن َهاَجرجُ ْم ِمْن َبْعٍض َفالَّ كجُ َبْعضجُ
َواِب )195({  ْسنجُ الثَّ جُ ِعْنَدهجُ حجُ ِ َواهللَّ ْنَهارجُ َثَواًبا ِمْن ِعْنِد اهللَّ اٍت جَتِْري ِمْن حَتِْتَها اأْلَ ْم َجنَّ هجُ ْدِخَلنَّ َئاِتِهْم َوأَلجُ َسيِّ

آل عمران: 191 - 195. )1(  لذا فإن غالب األدعية املذكورة في القرآن مفتتحة باسم الرًب.

عن أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها .. عن النبي صلي اهلل عليه وسلم قال : » إذا متنى أحدكم فليكثر; 
فإمنا يسأل ربه - عز وجل « . أخرجه الطبراني في األوسط ، وصححه األلباني )صحيح اجلامع ٤٣7(

أن يستقبل القبلة ويرفع يديه عند الدعاء.

)1( حلية األولياء )3/ 313(.
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الدعاء في الشدة والرخاء: 6

ال��واج��ب أن يدعو رب��ه في سرائه وض��رائ��ه، وشدته  فا يقصر دع��اءه في أوق��ات الشدة فقط، بل 
ورخائه، وصحته وسقمه، وفي أحواله كلها، ومازمته للدعاء حال الرخاء، ومواظبته عليه في 
حال السراء سبب عظيم إلجابة دعائه عند الشدائد واملصائب والكرب، كما جاء في احلديث أن 
النبي ] قال: »من ّسره أن يستجيب اهلل له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء«. )٣(

لهذا قال النبي ] كما في حديث عبدا هلل بن عباس رضي اهلل عنهما املشهور: »تعرف إلى اهلل في 
الرخاء يعرفك في الشدة«. )٤(

كما في احلديث القدسي:  »يقول اهلل عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، 
وأنا معه حني يذكرني، إن ذكرني في نفسه، وإن ذكرني في مأل، ذكرته 
وإن تقرب  ذراع��ًا  إليه  وإن تقرب مني شبرًا، تقرب  في مأل خير منهم، 
إلَي ذراعًا، تقرب منه باعًا، وإن أتاني ميشي أتيته وإن تقرب إلَى ذراعًا، 
تقربت منه باعًا، وإن أتاني ميشى أتيته هروله«)2( ، فقوله: »وأنا معه 
والرعاية، كقوله:  والهداية  والتوفيق  بالرحمة  أي: معه  حني يذكرني« 

}وهو معكم أينما كنتم{ احلديد.

ورمب����ا ت��ن��زل��ت اإلج���اب���ة أله��ل 

الفقراء  من  والبركات  الكرامات 

وامل���س���اك���ني ك��م��ا ف���ي احل��دي��ث 

ب أشعث  املشهور عن النبي ]: »رجُ

أقسم  لو  باألبواب،  مدفوع  أغبر 
على اهلل ألبره«. )1(

)1( صحيح مسلم رقم )2٦22(.
)2( رواه مسلم.

)3( رواه الترمذي واحلاكم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه، وسنده حسن.
)4( املسند )1 / 307( )وصححه األلباني رحمه اهلل في صحيح اجلامع رقم: 2٩٦1 (.
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أما عبيد الس�وء فإنهم اليع�رفون ربه�م إال في الش��دائد ثم اليلبثون أن يعودوا إلى غفلتهم 

مَّ ِإَذا  ِنيًبا ِإَلْيِه ثجُ هجُ مجُ رٌّ َدَعا َربَّ ْنَساَن ضجُ حني يكشف اهلل الضر عنهم كما قال تعالى:  }َوِإَذا َمسَّ اإْلِ

ْع  تَّ ْل مَتَ ِضلَّ َعْن َسِبيِلِه قجُ ِ َأْنَداًدا ِليجُ و ِإَلْيِه ِمْن َقْبلجُ َوَجَعَل هلِلَّ َلهجُ ِنْعَمًة ِمْنهجُ َنِسَي َما َكاَن َيْدعجُ َخوَّ

ْنَساِن  اإْلِ َعَلى  َأْنَعْمَنا  }َوِإَذا  تعالى:   وقوله   8 الزمر:  اِر)8({  النَّ َأْصَحاِب  ِمْن  َك  ِإنَّ َقِلياًل  ْفِرَك  ِبكجُ

َعاٍء َعِريٍض )51( { فصلت: 51  و دجُ رُّ َفذجُ هجُ الشَّ َأْعَرَض َوَنَأى ِبَجاِنِبِه َوِإَذا َمسَّ

عبيد السوء: 

إطابة املأكل:7

فقد أخ��رج مسلم ع��ن أب��ي ه��ري��رة رض اهلل عنه ق��ال، ق��ال رس��ول اهلل ]: »أيها 
الناس: إن اهلل طيب ال يقبل إال طيبًا، وإن اهلل أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني، 
ا َتْعَمُلوَن َعِليٌم  ي مِبَ ا ِإنِّ َباِت َواْعَمُلوا َصاحِلً يِّ ُسُل ُكُلوا ِمَن الطَّ َها الرُّ فقال: } َيا أَيُّ
)51( { املؤمنون: 51 ، ثم ذك�ر الرج�ل يطي�ل الس�فر أشعث أغبر ميد يديه إلى 
السماء: يا رب ! ومطعمه ح��رام ومشربه ح��رام وملبسه ح��رام وغ��ذي باحلرام، 

فأنى يستجاب لذلك«؟!.
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وقد سئل سعد بن أبي وقاص رضي اهلل عنه: )تستجاب دعوتك من بني أصحاب رسول اهلل »فقال: »ما 
رفعت إلى فمي لقمة إال وأنا عالٌم بها من أين مجيئها ومن أين خرجت«. )1(

وفي احلديث املتقدم أربعة أسباب لقبول الدعاء: 

• النبي 	 ع��ن  ه��ري��رة  أب��ي  ف��ي حديث  السفر،كما  األول: 
] : »ث��اث دع���وات مستجابات ال ش��ك فيهن: دع��وة 

املظلوم، ودعوة املسافر ودعوة الوالد على ولده«.

• الثاني: أن يكون متواضعًا متذلًا.	

• الثالث: مد اليدين إلى السماء، وهو من آداب الدعاء 	
ففي سنن أبي داود وغيره عن سلمان الفارسي رضي 
اهلل عنه عن النبي ] قال:  »إن اهلل حيي كرمي، يستحي 
من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردها صفرًا خائبتني«.

• فقد 	 ربوبيته،  ذك��ر  بتكرير  اهلل  على  اإلحل��اح  الرابع: 
روي عن عطاء أنه قال: »ما قال عبٌد يا رب يا رب ثاث 

مرات إال نظر اهلل إليه«.

)1( ابن رجب في جامع العلوم واحلكم )275/1( .
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أن يتضرع بخشوع وخضوع وحضور قلب وعدم انشغال فكر8

فيصدر الدعاء من القلب ال من اللسان ويتصل الفؤاد بخالقه في تضرع وخشوع 
وخضوع، وجزم ويقني باإلجابة.

وقد ع�ّد العامة ابن القيم رحمه اهلل في كتابه )اجلواب الكافي( غفلة القلب وعدم 
حضوره مانعا من موانع إجابة الدعاء، و قال: »وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب 
وصادف وقتًا من أوقات اإلجابة الستة، وهي/ الثلث األخير من الليل، وعند األذان، 
وبني األذان واإلقامة، وأدبار الصلوات املكتوبة، وعند صعود اإلمام يوم اجلمعة على 
املنبر حتى تقضى الصاة من ذلك اليوم، و آخر ساعة بعد العصر، وصادف خشوعا 
في القلب وانكسارًا وذاًل بني يدي الرّب، وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة، وكان 
على طهارة، ورفع يديه إلى اهلل، وبدأ بحمد اهلل والثناء عليه، ثم ثّنى بالصاة على 
التوبة واالستغفار، ثم دخ��ل على  ي��دي حاجته  ق��ّدم بني  محمد عبده ورس��ول��ه، ثم 
اهلل، وأّلح عليه في املسألة، ومتلّقه ودعاه رغبة ورهبة، وتوّسل إليه بأسمائه وصفاته 
وتوحيده، وق��ّدم بني يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء اليكاد يرد أب��دا، وال سيما 
إن صادف األدعية التي أخبر النبي ] أنها مضنة اإلجابة، أو أنها متضمنة لاسم 

األعظم(. )1(

)1( اجلواب الكافي ص: ٩ بتصرف.
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ْل  }قجُ للقنوط:  االستسالم  من  املولى  حذرنا  وقد 
وا  َتْقَنطجُ اَل  ِسِهْم  َأْنفجُ َعَلى  وا  َأْسَرفجُ ِذيَن  الَّ ِعَباِدَي  َيا 
َو  هجُ هجُ وَب َجِميًعا ِإنَّ نجُ َ َيْغِفرجُ الذُّ ِ  ِإنَّ اهللَّ ِمْن َرْحَمِة اهللَّ
ِحيمجُ )5٣( { الزمر: 5٣ استنكر أبو األنبياء  ورجُ الرَّ اْلَغفجُ
إبراهيم عليه السالم هذه اخلصلة الذميمة: }َقاَل 
 })56( وَن  الُّ الضَّ ِإالَّ  ��ِه  َربِّ َرْح��َم��ِة  ِم��ْن  َيْقَنطجُ  َوَم��ْن 

احلجر: 56

أس��وة  ال��س��الم  عليه  يعقوب  ف��ي  ول��ن��ا   
حسنة...

عيناه  ابيضت  عينه حتى  ق��رة  فقد خطف 
ك��م��دًا وح��زن��ًا وأمل���ًا على ف��راق حبيبه وفلذة 
كبده.. ومضت أيام ومرت سنون وهو معلٌق 
بأستار الرجاء ال يكل و ال ميل وال يرضخ 
َتْفَتُأ   ِ َت��اهللَّ }َقاُلوا  التثبيط:  لكل محاوالت 
ى َتُكوَن َحَرًضا أَْو َتُكوَن ِمَن  َتْذُكُر ُيوُسَف َحتَّ
اْلَهاِلِكنَي )85({ يوسف: 85 فقد كان يتحني 
أمره  الليل ليبث شكواه خلالقه وملن  سهام 
بني الكاف والنون.. بل أنه يدعو بنيه لعدم 
ي  أَْش��ُك��و َبثِّ َ���ا  االس��ت��س��ام لليأس: }َق���اَل ِإمنَّ
ِ َما اَل َتْعَلُموَن  ِ َوأَْعَلُم ِمَن اهللَّ َوُحْزِني ِإَلى اهللَّ
ُيوُسَف  ِم��ْن  ُسوا  َفَتَحسَّ اْذَه��ُب��وا  َبِنيَّ  َيا   )8٦(
ُه اَل َيْيأَُس  ِإنَّ  ِ َوأَِخيِه َواَل َتْيأَُسوا ِمْن َرْوِح اهللَّ
 } اْل����َك����اِف����ُروَن)87(  اْل���َق���ْوُم  ِإالَّ   ِ اهللَّ َرْوِح  ِم���ْن 

يوسف: 87
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ِجدجُ ِريَح  ي أَلَ ْم ِإنِّ وهجُ وحتقق له ما أراد، وبدت النسائم وبشائر الفرج:}َومَلَّا َفَصَلِت اْلِعيرجُ َقاَل َأبجُ
عليهما  يعقوب  ملخيلة  يوسف  صورة  وتراءت   ،  9٤ يوسف:   }  )9٤( وِن  دجُ َفنِّ تجُ َأْن  َلْواَل  َف  وسجُ يجُ
وكانت  البشير...  عليه  يحل  أن  وقبل  القافلة...  وصول  قبل  الزكية  رائحته  واشتم  السالم 
!!... فارتد بصيرًا  وانتهت بقميص منمق  التي بدأت بقميص ممزق  النهاية للمحنة  بداية 

وتنفس الصعداء وأشرقت أسارير وجه بالنور..«.

ضاقت فلما استحكمت حلقاتها، 
فرجت وكنت أظنها التفرج..

ف��الب��د م���ن ال��ت��ش��ب��ث ب��األم��ل 
كان  وإال  ال��دع��اء  ف��ي  وال��رج��اء 
القيم رحمه اهلل:  ابن  كما يقول 
غرس  أو  ب��ذرًا،  بذر  من  )مبنزلة 
ويسقيه  يتعهده  فجعل  غرسًا 
وإدراك���ه  كماله  استبطأ  فلما 

تركه وأهمله(.
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أوقات.. وأحوال.. يستجاب فيها الدعاء

أثناء  كالدعاء  فيها،  للعبد  يستجاب  أن  وحرٌي  قمنٌي  ومواقيت  مواطن  وللدعاء 
السجود، وجوف الليل ودبر الصلوات املكتوبات: فعن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن 
رسول اهلل ] قال: »أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء«.)1(

وقت السحر:1

َيْهَجُعوَن  َما  ْيِل  اللَّ ِمَن  َقِليًا  الليل األخير، قال تعالى: }َكاُنوا  حني يبقى ثلث 
ُه��ْم َيْسَتْغِفُروَن )18( )ال��ذاري��ات(، وق��ال ]: »ينزل ربنا تبارك  َوِب��اأْلَْس��َح��اِر   )17(
وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر، يقول: من يدعوني 

فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له«. )2(

ومن األوقات التي يتحرى فيها املسلم الدعاء:

)1( رواه مسلم.
)2( صحيح البخاري )رقم / 1145( وصحيح مسلم )رقم / 758( .



فضل الدعاء

174

2

3

4

يوم اجلمعة:

شهر رمضان: 

يوم عرفة: 

فهو من األوقات الفاضلة التي يستجاب فيها الدعاء، كما قال ] حني ذكر يوم اجلمعة: 
»فيه ساعة اليوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل اهلل تعالى شيئا إال أعطاه إياه، وأشار 

بيده يقلّلها«. )1(

العشر  القدر في  ليلة  ، وخاصة  ال��دع��اء  التي يستجاب فيها  الفاضلة  األزم��ن��ة  وه��و من 
األواخر من هذا الشهر الكرمي وهي خير من ألف شهر.

وفيه تستجاب الدعوات وتغفر الزالت وتكفر اخلطيئات، ومن األوقات كذلك ما بني األذان 
واإلقامة كما قال ]: »الدعاء ال يرد بني األذان واإلقامة فادعوا«. )2(

)1( صحيح البخاري )رقم / ٩35( وصحيح مسلم )رقم / 852(.
)2( أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم.
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أدبار الصلوات املكتوبة: 5

أدب��ار الصلوات املكتوبة كما في حديث أبي أمامه الباهلي رضي اهلل  ومن هذه األوق��ات: 
عنه ق��ال: قيل ي��ارس��ول اهلل أي ال��دع��اء أسمع؟ ق��ال: »ج��وف الليل اآلخ��ر، ودب��ر الصلوات 

املكتوبات«. )1(

ومن األحوال التي تستجاب فيها الدعوات: 

ال��ص��ي��ام.. وال��س��ف��ر.. وال��ظ��ل��م.. ودع���وة الوالد 
على ول��ده،  فقد ثبت أن هناك أح��وال جتاب 
يفطر،  حتى  الصائم  ومنها:  ال��دع��وات،  فيها 
واملسافر، ودعوة الوالد لولده أو عليه، ودعوة 

املظلوم.
 ففي السنن الكبرى للبيهقي من حديث أنس 
رض��ي اهلل عنه مرفوعا: »ث��اث دع��وات الت��رد: 

دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة املسافر«.

)1( سنن الترمذي )رقم: 34٩٩( وحسنه العامة األلباني رحمه اهلل.
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هل يجاب كل دعاء؟

الدعاء،فإذا  َهمَّ  ولكن  اإلجابة،  همَّ  أحمل  ال  )إني  عنه:  اهلل  رضي  الفاروق  يقول 
لهمت الدعاء فإن اإلجابة معه(. أجُ

وقد ثبت في أحاديث كثيرة أن اهلل تبارك وتعالى يعطي السائلني ويجيب الداعني 
والترمذي،  داود،  أبو  روى  كما  كرمي  حيي  سبحانه  فهو  املؤمنني،  رجاء  يخيب  وال 
وغيرهم عن سلمان الفارسي رضي اهلل عنه، عن النبي ] قال: »إن اهلل حيي كرمي 

يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا« ، أي: خالية«. )1(

حديث  من  واحلاكم  الترمذي  رواه  ما  منها  عديدة  أحاديث  املعني  هذا  في  وورد 
عباده بن الصامت رضي اهلل عنه رفعه: »ما على األرض مسلمجُجُجًُ يدعو بدعوة إال 

آتاه اهلل إياها أو صرف � عنه من السوء مثلها«. )٣(

وقد أشكل على بعض العباد ممن دعوا وبالغوا ولم يجابوا، وذكر احلافظ ابن حجر تعليقا مفيدا على ذلك 
فقال: » إن اإلجابة تتنوع، فتارة يقع املطلوب بعينه على الفور، وتارة يقع ولكن يتأخر حلكمٍة، وتارة قد تقع 
اإلجابة ولكن بغير عني املطلوب حيث ال يكون في املطلوب مصلحة ناجزة، وفي الواقع مصلحة ناجزة أو 

أصلح منها«. )2(

)1( سنن أبي داود رقم: )1488( � وسنن الترمذي رقم: )355٦( � وصحيح ابن حبان رقم: )87٦(
)2( فتح الباري: )11/ 345( 
)3( سنن الترمذي: )3573(.
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لم يكن،  لم يشأ  وما  أن ماشاء اهلل كان  أن تعلم  القيم: »أساس كل خير  ابن  اإلمام  يقول 
فتيقن حينئذ أن احلسنات من نعمه فتشكره عليها وتتضرع إليه أن ال يقطعها عنك، وأن 
السيئات من خذالنه وعقوبته، فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها، وال يكلك في فعل 
احلسنات وترك السيئات إلى نفسك، وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله بتوفيق 
اهلل للعبد، وكل شر فأصله خذالنه لعبده، وأجمعوا أن التوفيق أن اليكلك اهلل إلى نفسك.

بينك  يخلى  أن  هو  اخل��ذالن  وأن   
خير  ك��ل  ك��ان  ف��إذا  نفسك،  وب��ني 
ال  اهلل  بيد  وهو  التوفيق  فأصله 
ال��دع��اء  فمفتاحه  ال��ع��ب��د،  بيد 
والرغبة  اللجأ  وص��دق  واالفتقار 
العبد  إليه، فمتى أعطي  والرهبة 
له،  يفتح  أن  أراد  فقد  املفتاح  هذا 
باب  بقي  املفتاح  عن  أضله  ومتى 

اخلير مرجتا دونه..«. )1(

)1( الفوائد البن القيم ص: )127 � 128(
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الدعاء باخلير

أو  حتققه  اليسره  مبا  ماله  أو  ولده  أو  نفسه  على  ضجر  أو  غضب  حلظة  في  املرء  يدعو  فقد 

حصوله، وهذا ناشئ عن تسّرع اإلنسان وعجلته وعدم نظره في عواقب األمور كما قال تعالى: 

واًل )11({ اإلسراء: 11 يقول ابن كثير  ْنَسانجُ َعججُ َعاَءهجُ ِباخْلَْيِر َوَكاَن اإْلِ رِّ دجُ ْنَسانجُ ِبالشَّ }َوَيْدعجُ اإْلِ

رحمه في تفسير هذه اآلية: 

 »يخبر تعالى عن عجلة اإلنسان ودعائه في بعض األحيان على نفسه أو ولده أو ماله بالشّر، 

أي باملوت أو الهالك أو الدمار أو اللعنة أو نحو ذلك، فلو استجاب له ربه لهلك بدعائه، كما قال 

وَن  ِذيَن اَل َيْرججُ ْم َفَنَذرجُ الَّ هجُ ِضَي ِإَلْيِهْم َأَجلجُ ْيِر َلقجُ ْم ِباخْلَ رَّ اْسِتْعَجاَلهجُ اِس الشَّ جُ ِللنَّ لجُ اهللَّ َعجِّ تعالى: }يجُ

وَن )11({  يونس: 11 ومن رحمة اهلل بعباده أنه اليستجيب لهم في  ْغَياِنِهْم َيْعَمهجُ ِلَقاَءَنا ِفي طجُ

دعائهم بالشر حال غضبهم وضجرهم كاستجابته لهم في دعائهم باخلير، رحمة منه وإحسانا، 

فينبغي احلذر كل احلذر من الدعاء على النفس أو املال أو الولد باللعنة أو العذاب أو النار«

وينبغي إدامة الدعاء واإلكثار منه وعدم استبطاء اإلجابة، فقد 
تكّفل بها الرب جل وعال ولو بعد حني.  
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أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي اهلل عنه، عن النبي ] أنه قال: »ال يزال يستجاب 
ما  اهلل  رس��ول  يا  قيل  يستعجل«،  لم  ما  رحم  قطيعة  أو  بإثم  ي��دعجُ  لم  ما  للعبد 
االستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي فيستحسر )أي: 

يتعب من االستعجال( )1(.

وهذا من لطف اهلل وكرمه 
اس��ت��ج��اب  ل��و  إذ  بخلقه 
إلى  ذل��ك  ألدى  دع��اء  لكل 
هو.  إال  يعلمها  ال  مفاسد 
السأم  فالعجلة تبعث على 
وامل��ل��ل وال��ي��أس م��ن رحمة 

اهلل والعياذ باهلل..

َماَواِت َواأْلَْرِض َوَمْن ِعْنَدُه اَل َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتِه َواَل َيْسَتْحِسُروَن )1٩( { )1( كقوله تعالى: }َوَلُه َمْن ِفي السَّ
األنبياء: 1٩ أي: ال يتعبون وال ميلون )تفسير ابن كثير(.



واخللل،  النقص  من  يخلو  ال  املقل،  اجتهاد  فهذا  وبعد، 
كما قال العماد األصفهاني: 

»إني رأيت أنه ال يكتب إنسان كتابا في يومه إال قال في 
غده: لو كان غير هذا لكان أحسن، ولو زيد لكان أفضل، 
وهو  العبر،  أعظم  من  وهذا  أجمل  لكان  هذا  ولوترك 

دليل على استيالء النقص على جملة البشر..«.
   نسأل اهلل أن يتقبل هذا العمل، وأن ال يحرمنا أجره 

وأن تكون القصص للعبرة ال للتسلية كما قال تعالى:
َكاَن  َما  اأَلْلَباِب  ْوِل��ي  أِلجُ ِعْبَرٌة  َقَصِصِهْم  ِفي  َك��اَن  }َلَقْد 
َوَتْفِصيَل  َيَدْيِه  َبنْيَ  ِذي  الَّ َتْصِديَق  َوَلِكْن  ْفَتَرى  يجُ َحِديًثا 
 111 يوسف:  وَن{  ْؤِمنجُ يجُ ِلَقْوٍم  َوَرْحَمًة  ��ًدى  َوهجُ َشْيٍء  لِّ  كجُ
ِص  َفاْقصجُ  { تعالى:  قال  كما  والتدبر،  للتفكر  تكون  وأن 

وَن{ رجُ ْم َيَتَفكَّ هجُ اْلَقَصَص َلَعلَّ
قرأ  من  كل  وندعو  األلباب،...  ألولي  عبرة  تكون  علها 

هذا الكتاب أن   اليحرمنا من الدعاء.
امل�ؤل�ف

ختامًا
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1� كتاب )فقه األدعية واألذكار( لعبدالرزاق بن عبداحملسن البدر.

أبي  احلافظ  لالمام  الصاحلني(  رياض  شرح  املتقني  )نزهة  كتاب   �2
زكريا محي الدين يحيى النووي.

عيد  بن  لسليم  الصاحلني(  رياض  شرح  الناظرين  )بهجة  كتاب   �٣
الهاللي.

٤� كتاب )اليرد القضاء إال الدعاء( حملمد سالمة جبر.

5 � كتاب »ال حتزن« للدكتور عائض القرني.

المراجع
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