
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 الدرس األول

احلمد هلل رب العادلٌن وأصلي وأسلم على رسول اهلل سيد ادلرسلٌن وعلى آلو 
 وصحبو أمجعٌن ، وبعد ..

فمرحًبا بكم أيها اإلخوة ادلؤمنون وأيتها األخوات ادلؤمنات يف ىذه الدورة العلمية 
 الثانية.

كتاب جين الثمار شرح صحيح وىذا ىو الدرس األول من دروس احلديث من  
 األذكار.

ويف ىذا الدرس نتعرف سويا على شيء من فضائل وفوائد وآداب الذكر والدعاء 
 وشروط استجابة الدعاء.

 فمن فضائل الذكر أن الذي يذكر ربو يكون ممتثال ألمره سبحانو .

يَفًة ]األعراف : قال اهلل سبحانو وتعاىل : َواذُْكر رَّبََّك يف نَ ْفِسَك َتَضرُّعاً َوخِ 
50٥] 

والذكر أفضل من الدنيا وما فيها لقول النيب صلى اهلل عليو وسلم " ألن أقول 
سبحان اهلل واحلمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكرب أحب إيل مما طلعت عليو 

 الشمس ".



والذكر سبب من أسباب مغفرة الذنوب . فإذا أردت أن يغفر اهلل لك ذنبك 
 .فعليك بذكر اهلل

قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم : " من قال سبحان اهلل وحبمده يف يوم مائة 
 مرة ُحطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ".

والذكر عمل يسًن وأجره عظيم دلا رواه سعد بن أيب وقاص قال : كنا عند رسول 
اهلل صلى اهلل عليو وسلم فقال " أيعجز أحدكم أن يكسب يف كل يوم ألف 

نة ؟ " فقال رجل من جلسائو : كيف يكسب ألف حسنة يارسول اهلل ؟ حس
 قال " يسبح مائة تسبيحة فيكتب لو ألف حسنة أو حيط عنو ألف خطيئة " .

كذلك بذكر اهلل سبحانو تغرس لك خنلة يف اجلنة لقول رسول اهلل صلى اهلل عليو 
 وسلم " من قال سبحان اهلل وحبمده غرست لو خنلة يف اجلنة ".

 وللذكر فوائد كثًنة ، منها ..

 أنو يطرد الشيطان . -١

 ويرضي اهلل سبحانو وتعاىل . -5

 وأنو جيلب الرزق . -٣

 وأنو ينجي من عذاب اهلل تعاىل يوم القيامة . -٤



وللذكر والدعاء آداب ينبغي للذاكر والداعي أن يتأدب هبا. ومن ىذه اآلداب 
اىل عند الذكر وذلك لقول اهلل أنو يستحب استحضار عظمة اهلل سبحانو وتع

 [٣5تعاىل : َذِلَك َوَمن يُ َعظِّْم َشَعائَِر اللَِّو فَِإن ََّها ِمن تَ ْقَوى اْلُقُلوِب ]احلج : 

وإنو يستحب كذلك أن تبتدئ دعاءك بالثناء على اهلل سبحانو وتعاىل وذلك 
تعاىل ومل ألن النيب صلى اهلل عليو وسلم مسع رجال يدعو يف صالتو مل ميجد اهلل 

يصل على النيب صلى اهلل عليو وسلم فقال لو صلى اهلل عليو وسلم : " عجل 
ىذا " ، مث دعاه صلى اهلل عليو وسلم فقال لو :" إذا صلى أحدكم ) أي إذا دعا 

أحدكم ( فليبدأ بتمجيد ربو جل وعز" ) أي فليبدأ بتعظيم اهلل سبحانو وتعاىل 
 يدعو بعده مبا شاء( . والثناء عليو مث يصلي على النيب مث

كذلك يستحب أن تدعو للمؤمنٌن وادلؤمنات مع نفسك يف الدعاء وذلك ألن 
 [١1اهلل عز وجل قال : َواْستَ ْغِفْر ِلَذنِبَك َولِْلُمْؤِمِنٌَن َواْلُمْؤِمَناِت ]حممد : 

كذلك يستحب اإلحلاح يف الدعاء وذلك ألن النيب صلى اهلل عليو وسلم كان 
وم أو دعا جللب خًن كان يدعو ثالثا . ومن ىذا أن النيب صلى إذا دعا على ق

اهلل عليو وسلم دلا سألو رجل أن يدعو اهلل أن ينزل ادلطر قال " اللهم اسقنا اللهم 
 اسقنا اللهم اسقنا " ثالثا.

كذلك يستحب عند الدعاء رفع اليدين واستقبال القبلة وذلك ألن النيب صلى 
بكم تبارك وتعاىل حيي كرمي يستحيي من عبده إذا رفع اهلل عليو وسلم قال " إن ر 

 يديو إليو أن يردمها صفرا " ) أي خائبتٌن ال شيء فيهما (.



وقد حث اهلل سبحانو وتعاىل عباده على الدعاء فقال سبحانو : َوِإَذا َسأََلَك 
اِع ِإَذا َدَعاِن فَ لْ  َيْسَتِجيُبواْ يل َوْليُ ْؤِمُنواْ يب ِعَباِدي َعينِّ َفِإِّنِّ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

 [ ،١8٦َلَعلَُّهْم يَ ْرُشُدوَن ]البقرة : 

 [ أي يف اخلفاء.٥٥وقال سبحانو : اْدُعواْ َربَُّكْم َتَضرُّعاً َوُخْفَيًة ]األعراف : 

واعلموا أيها اإلخوة واألخوات أن للدعاء شروطا جيب أن تتوفر لكي يستجيب 
 ىذه الشروط أربعة ..اهلل عز وجل للداعي . 

 األول : اإلخالص .

ومعىن اإلخالص أن يكون الدعاء هلل وحده ال رياء فيو ، أن تقصد بالدعاء وجو 
 اهلل سبحانو وتعاىل ..

يَن ]البينة :  [ فمن دعا ٥قال سبحانو : َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا اللََّو ُُمِْلِصٌَن َلُو الدِّ
اهلل سبحانو كأن يريد مثال أن يثين الناس عليو فإن اهلل ال  اهلل وىو يريد غًن وجو

 يستجيب لو.

الشرط الثاِّن : ادلتابعة للرسول .. فال يدعو بشيء فيو معصية أو ُمالفة ذلدي 
رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وذلك ألن النيب قال " من أحدث يف أمرنا ىذا 

 ما ليس منو فهو رد " أي مردود عليو.

 

 



 الثالث : الثقة باهلل مع العزم و اليقٌن باإلجابة ..الشرط 

بعض الناس اذا دعوا اهلل سبحانو ال يثقون يف إجابة اهلل ذلم وذلك من أسباب 
عدم استجابة اهلل ذلم . والدليل على ذلك حديث رسول اهلل صلى اهلل عليو 

ي ما مل وسلم قال : " ال يزال يستجاب للعبد ما مل يدع بإمث أو قطيعة رحم " أ
 يدع مبعصية أو قطيعة رحم.

وقال صلى اهلل عليو وسلم " ما مل يستعجل " قيل يا رسول اهلل ما االستعجال ؟ 
قال "يقول قد دعوت فلم أر اهلل يستجيب يل. فيستحسر عند ذلك" أي ينقطع 

 عند ذلك .

ن وقال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم " إذا دعا أحدكم فليعزم ادلسألة وال يقول
اللهم إن شئت فاعطين فإنو ال مستكره لو سبحانو وتعاىل". فاهلل عز وجل ال 

أحد يكرىو فاهلل يفعل ما يشاء سبحانو فإذا دعوت اهلل فادع دعاء عازم مستيقن 
.. 

 عازم يف الدعاء مستيقن لإلجابة.

 

 

 

 



 الشرط الرابع : حضور القلب مع الرغبة فيما عند اهلل سبحانو

يدعو ربو بقلب الٍه ال يشعر مبا يقول فاهلل عز وجل ال يستجيب وتعاىل فالذي 
 لو . والدليل

قول رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم " ادعوا اهلل وأنتم موقنون باإلجابة واعلموا 
 أن اهلل ال يستجيب دعاء من قلب غافل الٍه ".

 أسئلة الدرس :• 

 السؤال األول : اذكر فضلٌن من فضائل الذكر.

 الثاِّن : اذكر أدبٌن مما يستحب عند الدعاء والذكر.السؤال 

 السؤال الثالث : ما الدليل على أن دعاء الغافل الالىي ال يستجاب؟

د.  ىذا وصلى اهلل وسلم وبارك على حُمَمَّ

 

 


