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الخطبة الولى
أما بعد :

فاتقوا ا تعالى أيها الناس واعلموا أن الدعاء أعظم أنواع العب ادة ،فع ن النعم ان ب ن بش ير
رضي ا عنهما ،عن النبي

قال)) :الدعاء هو العبادة (( ،ثم قرأ:

لكم إ 1ن ٱل1ذ!ين يستك.برون عن ع!بادت!ى سيدخلون جهن$م د#خ!رين

وقال ربكـم ٱدعونى أستجب

]سورة غافر .[60:رواه أبو داود والترمذي،

وقال :حديث حسن صحيح ،وصححه الحاكم] ،[1وقد أم ر ا ب دعائه ف ي آي ات ك ثيرة ،ووع د
بالجابة وأثنى على أنبياءه ورسله ،فقال:

ـانوا.
إن$هم كانوا .يسارعون ف!ى ٱل.خير#ت! ويدعوننا رغبا 6ورهبا 6وكـ
].لنا خـ#ش!ع!ي

]سورة النبياء90:

وأخبر سبحانه ،أنه قريب ،يجيب دع وة ال داعي إذا دع اه ،فق ال س بحانه لن بيه

ع!باد!ي عنFي فإنFي قريب Dأجيب دعوة ٱلد$اع إذا دعان!

:

وإذا سألك

]سورة البقرة .[186:

وأم ر س بحانه ب دعائه ،والتض رع إلي ه ،ل س يما عن د الش دائد ،والكرب ات ،وأخ بر أن ه ل يجي ب
المضطر ،ول يكشف الضر إل هو ،فق ال:

ـوء
أم$ن يجيب ٱل.مضطر $إذا دعاه ويك.ش!ف ٱلسـ

]س ورة

النمل.[62 :
وذم الذين يعرضون عن دعائه عند نزول المصائب ،وح دوث البأس اء ،والض راء ،فق ال:

أرسل.نا ف!ى قرية SمFن ن$بى Rإل أخذ.نا أهلها بٱل.بأ.ساء وٱلض$ر$اء لعل1هم يض$ر$عون
:

وما

]سورة العراف .[94:وقال تعالى

ولقد أرسلنا إلى #أمم UمFن قبل!ك فأخذ.نـ#هم بٱل.بأ.ساء وٱلض$ر$اء لعل1هم يتضر$عون

%

فلول إذ .جاءهم بأ.سنا تضر$عوا.

].ولـ#ك!ن قست قلوبهم وزي$ن لهم ٱلش$يطـ#ن ما كانوا Wيعملون

]سورة النعام42،43:

وه ذا م ن رحمت ه وكرم ه س بحانه ،فه و م ع غن اه ع ن خلق ه ،ي أمرهم ب دعائه ،لنه م ه م
المحتاجون إليه ،قال تعالى:
 . [15وقال تعالى :

ي#أيها ٱلن$اس أنتم ٱل.فقراء إلى ٱلل! 1ه وٱلل1ه هو ٱل.غنى ٱل.حم!يد

وٱلل1ه ٱل.غنى وأنتم ٱل.فقراء

]س ورة ف اطر :

]سورة محم د . [38 :وف ي الح ديث القدس ي)) :ي ا

عبادي كلكم ضال إل من هديته ،فاستهدوني أه دكم ،ي ا عب ادي كلك م ج ائع إل م ن أطعمت ه
فاستطعموني أطعمكم ،ي ا عب ادي إنك م تخطئون باللي ل والنه ار ،وأن ا أغف ر ال ذنوب جميع ا،
].فاتسغفروني أغفر لكم(( رواه مسلم]2

فادعوا ا عباد ا ،واعلم وا أن لس تجابة ال دعاء ش روطا لب د م ن توفره ا ،فق د وع د ا
سبحانه أن يستجيب لمن دعاه ،وا ل يخلف وعده ،ولكن تكون موانع القبول من قبل العبد.

فمن موانع إجابة الدعوة:

أن يكون العبد مضيعا لفرائض ا ،مرتكب ا لمح ارمه ومعاص

وكنت م!ن ٱل.مف.سbد!ين

يه،تعالى:

ءالئن وقد عصيت قبل

]سورة يونس.[91:

إخوة اليمان ،ومن أعظم موانع الدعاء أكل الحرام وش رب الح رام ولب س الح رام ،فق د ذك ر
النبي

)) :الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ،يمد يده إلى السماء يا رب ،يا رب ،ومطعمه حرام،

ومشربه حرام ،وملبسه حرام ،وغذي بالحرام ،فأنى يستجاب لذلك(( رواه مسلم] ،[3فقد أش ار
إلى أن التمتع بالحرام أكل ،وشربا ،ولبسا ،وتغذية أعظم مانع من قب ول ال دعاء وف ي

النبي

الحديث)) :أطب مطمعك تكن مجاب الدعوة((] ،[4فقد ذكر عبد ا ب-ن الم-ام أحم-د رحمهم-ا ا
في كتاب الزهد قال " :أصاب بني إسرائيل ب-رء ،فخرج-وا مخرج-ا ف-أوحى ا ع-ز وج-ل إل-ى ن-بيهم أن
أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة ،وترفعون إلي Oأكفا قد سفكتم بها الدماء ،وملتم به--ا
 ".بيوتكم من الحرام الن إذا اشتد غضبي عليكم لن تزدادوا مني إل بعدا

فتنبهوا لنفسكم أيها الن اس وانظ روا ف ي مكاس بكم ،وم آكلكم ،ومش اربكم ،وم ا تغ ذون ب ه
أجسامكم ،ليستجيب ا دعاءكم وتضرعكم.
ومن موانع قبول الدعاء عدم الخلص فيه لله ،لن ا تعالى يقول:

ٱلدFين

]سورة غافر ،[14:وقال تعالى:

فل تدعوا مع ا أحدا

فٱدعوا .ٱلل1ه مخل!ص!ي لــه

]س ورة الج ن . [18:فال ذين

يدعون معه غيره من الصنام وأصحاب القبور والضرحة والولياء والصالحين ،كما يفعل عب اد
القبور اليوم من الستغاثة بالموات ،هؤلء ل يستجيب ا دعاءهم إذا دعوا فهذا قد ابتعد عن
ا وقطع الصلة بينه وبينه ،فهو حري gإذا وقع في شدة ،ودعا أن ل يستجاب له ،وفي الح ديث
أن النبي

قال)) :تعرف إلى ا في الرخاء يعرفك في الشدة((] [5يعني أن العبد إذا اتق ى

ا ،وحفظ حدوده ،ورعى حقوقه في حال رخائه ،فقد تعرف بذلك إلى ا ،وصار بينه ويب ن
ربه معرفة خاصة ،فيعرفه ربه في الشدة ويراعي له تعرفه إليه بالرخ اء فينجي ه م ن الش دائد
وفي الحديث)) :وما تقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ،ف إذا أحببت ه كن ت س معه ال ذي يس مع ب ه،
وبصره الذي يبصر به ،ويده التي يبطش به ا ،ورجل ه ال تي يمش ي به ا ،ولئن س ألني لعطين ه،
].ولئن استعاذني لعيذنه(( رواه البخاري]6

فمن عامل ا بالتقوى والطاعة في حال رخائه ،عامله ا ب--اللطف والعان--ة ف--ي ح--ال
شدته ،كما قال تعالى عن نبيه يونس عليه الصلة والسلم لما التقمه الحوت :

أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث ون

]س ورة الص افات . [144 :أي ل ول م ا

تقدم له من العمل الصالح في الرخاء وقيل :لول أنه كان من المصلين قب ل ذل ك
بطنه إلى يوم يبعثون

فل ول

للب ث ف ي

]سورة الصافات . [144:أي لصار له بطن الحوت قبرا إلى يوم القيام ة،

قال بعض السلف " :اذكروا ا في الرخاء يذكركم في الشدة ،إن يونس عليه الصلة والسلم

كان يذكر ا فلما وقع في بطن الحوت ،قال ا تعالى:

في بطنه إلى يوم يبعثون

فلول أنه كان م ن المس بحين للب ث

]سورة الصافات  . [144:وإن فرعون كان طاغيا ناسيا ل ذكر ا

حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت

]يونس  .[90:فقال لنهم لم يخلصوا ،وكذلك الذين يتوسلون

في دعائهم بالموات ،فيقولون نسألك بفلن ،أو بجاهه ،هؤلء ل يستجاب لهم دع اء عن د ا،
لن دعاءهم مبتدع غير مشروع ،فالله لم يشرع لنا ال دعوات بواس طة أح د ول بج اهه ،وإنم ا
أمرنا أن ندعو مباشرة من غير واسطة أحد ،قال تعالى:

وإذا سألك عبادي عني ف إني قري ب

أجيب دعوة الداع إذا دعان ] ]سورة البقرة ،[186:وقال تعالى [:وقال ربك م ادع وني أس تجب
 .لكم ]سورة غافر .[60:فاحذروا من الدعية الشركية والدعية المبتدعة التي تروج اليوم
وم--ن موان--ع قب--ول ال--دعاء أن ي--دعو النس--ان وقلب--ه غاف--ل ،فق--د روى الح--اكم ف--ي 4.
مستدركه عن أبي هريرة

 ،ع--ن الن--بي

ق--ال)) :ادع وا ا وأنت م موقن ون بالجاب ة،

].واعلموا أن ا ل يقبل دعاء من قلب غافل له ((]7

ومن موانع قبول الدعاء ت--رك الم--ر ب--المعروف والنه--ي ع--ن المنك--ر ،فع--ن حذيف--ة ب--ن 5.
اليمان

عن النبي

قال)) :والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو

ليوشكن أن يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه فل يستجيب لكم(( رواه الترم ذي] ،[8وق--د روى
ق--ال :ق--ال رس--ول ا :
الحاكم في مستدركه م--ن ح--ديث عل--ي ب--ن أب--ي ط--الب
))الدعاء سلح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والرض(( ] [9وقال

)) :الدعاء ينفع مما

].نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد ا بالدعاء (( .رواه الحاكم أيضا وهو حسن]10
فاتقوا ا عباد ا وألحوا على ربكم في الدعاء فعن عائشة رضي ا عنها قالت :ق---ال
)) :إن ا يحب الملحين في الدعاء(( ]11

].رسول ا
فالدعاء هو أعظم أنواع العب--ادة ،لن--ه ي--دل عل--ى التواض--ع ل ،والفتق--ار إل--ى ا ،ولي--ن
القلب والرغبة فيما عنده ،والخوف من--ه تع--الى ،وت--رك ال--دعاء ي--دل عل--ى الك--بر وقس--وة
القلب والعراض عن ا ،وهو سبب دخول النار ،يقول ا تعالى:

وقال ربك م ادع وني

أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهن م داخري ن

]،غ افر  [ 60كم ا أن

دعاء ا سبب لدخول الجنة قال تعالى:

وأقبل بعضهم على بعض يتس اءلون ق الوا إن ا كن ا

قبل في أهلنا مشفقين فمن pا علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه ه و ال بر
الرحيم  ،فادعوا ا أيها المسلمون وأكثروا من دعائه مخلصين ل--ه ال--دين ،وإن ال--دعاء
أكبر ما يكون في أيام الفتن والمحن ،التي يفتن فيها عباد ا ف--ي دينه--م ،وعقي--دتهم،
وعلمائهم ،ودعاتهم .
أعوذ بال من الشيطان الرجي--م:

ادع وا ربك م تض رعا وخفي ة إن ه ل يح ب المعت دين ول

تفسدوا في الرض بعد إصلحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة ا قريب م ن المحس نين

.

]العراف [55/56

بارك ا لي ولكم في الفرقان العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من اليات والذكر الحكي--م

… أقول قولي هذا
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