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ْ ومن سيئات أعاملنا, من هيده ,إن احلمد هللا, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا َ
ْاهللا فال مضل له, ومن يضلل فال هادي له, وأشهد أن ال  َ  اً إال اهللا وحده ال رشيك له, وأشـهد أن حممـدٰإلهُ

 .ه ورسولهعبد
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 :أما بعد

ْفإن أصدق احلديث كتاب اهللا, وأحسن اهلدي هدي حممـد  ّ األمـور حمـدثاهتا, وكـل حمدثـة , ورشملسو هيلع هللا ىلصَْ
 .بدعة, وكل بدعة ضاللة

 وتنالوا الفالح يف الدنيا واآلخـرة, , أمركم بتقواه; فاتقوا اهللا تبلغوا منه رضاهإن اهللا  !أهيا املؤمنون
 O N M ﴿: أن من أبلغ تقو اهللا دوام دعائه وسؤاله, قـال تعـاىل − رمحكم اهللا − ثم اعلموا

 Y X W V U T S RQ P[ Z  ﴾]غافر[. 
 « ¼ ½ ¾ ¿ É È ÇÆ Å Ä Ã Â ÁÀ ﴿: وقــــال تعــــاىل

Î Í Ì Ë Ê  ﴾]البقرة[. 
 رشيفة ينبغي أن يعقلها العبد اً وسؤاله, أال وإن للدعاء أحكامّفمن أجل مشاهد العبودية دعاء اهللا 

أن العبد يكون ملسو هيلع هللا ىلص ما أخرب فيه النبي :  وفق ما حيبه اهللا ويرضاه, ومن مجلة تلك األحكام۵ليوقع دعاء اهللا 
ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي ڤ من حديث أيب موسى األشعري »املعجم الكبري«, وذلك فيام رواه الطرباين يف اًفيه ملعون

ْملعون من سأل بوجه اهللا«: قال ًعن حال إذا سأل هبا العبد يكون ملعونملسو هيلع هللا ىلص ; فأخرب النبي »َ , ممـا يـدل عـىل اٍ
ْحرمة فعله وأنه كبرية من الكبائر, وذلك إذا كا  .ّن سؤاله بوجه اهللا هو ما تعلق بيشء من الدنياُِ

ًملعون من سأل بوجه اهللا شيئ«فمعنى احلديث  ْ ُ فـإن اسـم الـسؤال إذا أطلـق يف خطـاب » من الـدنيااَ
 اً من أعراض الدنيا كان ذلك موجبـاً شيئ۵الرشع يراد به طلب يشء من الدنيا, فإذا سأل العبد بوجه اهللا 

رتف كبرية من كبائر الذنوب, فإن اللعن ال يأيت عىل جمرد املنهيات فقط, بـل يتعلـق لعنه, مما يدل عىل أنه اق
 . أشد التحريماً حمرمٰهذا من الدنيا كان اً شيئباملنهيات العظيمة, فإذا سأل العبد غريه بوجه اهللا 

ُ عظيم, والعظيم ال يسأل به إال العظيم, وإن العظيم الذي يسأل به وجه اهللافوجه اهللا   يرجع إىل ۵ ُ
ِّ يقرب اجلنةاً بوجهه اجلنة, أو أمر۵َّاجلنة وما قرب إليها من األعامل, فللعبد أن يسأل اهللا  ُ. 

ِّ واألمور التي تقرب إىل اجلنة هي األعامل الدينية; فاألعامل الدينية جيوز للعبد فيها أن يطلـق الـسؤال  ُ
 لوجـه اهللا, اً حفظـاً شـيئ يـسأل فيهـا بوجـه اهللا , وأما األمور الدنيوية فال جيوز للعبـد أن۵ بوجه اهللا
 .ُ له أن يسأل به ما هو دين حقري من زخرف الدنيا وحطامهااً له, وإعظاماًوإكرام
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 . فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم, وأستغفر اهللا العيل العظيم يل ولكم,أقول ما تسمعون
أحسن احلمد وأعاله, ونـشهد  −سبحانه− مدهاحلمد هللا ربنا, له األسامء احلسنى والصفات العال, نح

 عبده ورسوله صىل اهللا عليه وعىل آلـه وصـحبه وسـلم اً إال اهللا وحده ال رشيك, ونشهد أن حممدٰإلهأن ال 
 .اً مزيدًتسليام

 :أما بعد
َّإن من أدب دعائكم ربكم  ! أهيا املؤمنون ِؤال بوجه اهللا فـيام تعلـق  أن تعظموا وجهه, فتجعلوا الس

باجلنة, أو كان من األشياء املقربة إليها من األعامل الدينية, وأما األعامل الدنيوية فال جيوز للعبـد أن يـسأل 
 . هلااً شيئبوجه اهللا 

َّ جيل ويعظم أن يكـون فـيام  حقه يف السؤال بوجهه, وأن وجه اهللا لربكم  −رمحكم اهللا− فاعرفوا ُ ُّ َ ُ
َحقر من ُ  املسؤوالت, وهان من املطلوبات; فال يكون السؤال بوجه اهللا إال أن يـسأل العبـد ربـه اجلنـة, أو َ
ً من األعامل املقربة إليها, أما سؤاله بوجهه شيئاًيسأله شيئ َّ من حطام الدنيا فإنه حمرم ال جيوزاِّ ُ. 
َّاللهم ً آت نفوسنّٰ ُّ تقوانا, وزكها أنت خري من زكاها, أنت ولياِ َّْ َّاللهم, ها وموالهاَِّ ّٰ ,إنـا نـسألك اهلـد ّ

َّاللهـم, والتقو, والعفاف, والغنى ِّ حبـب إلينـا اإليـامن وزينـه يف قلوبنـا, وكـره إلينـا الكفـر والفـسوق ّٰ ِّ ِّ
َّاللهم, والعصيان, واجعلنا من عبادك الراشدين ِّ فرج كرب املكروبني, ونفـس مهـوم املهمـومني, واقـض ّٰ َ َ ُِّ

َنني, وأطلق أرس املسلمني, واشف مرضنا ومرضانا ومرىض املسلمنيالدين عن املدي َ. 
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