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https://way2allah.com/khotab-item-142377.htm

د .عبد الرمحن الصاوي

الس الالعل عل ور ورمحة ب وارها أ ،ذعابهلل ابل الس الالع ي النل ر من الاال ال مان الرهللا ر ،اس الالر ب الرمحن الر ر ،احلعد ل

رب الناملني ،وذصلي وذسلر على نب أ األمني ،وعلى آلأ وذصحااأ الم بني الماهرين ،وسلر اي رب سل عا هثريا إىل يابل

الدين مث ذما اند ،مر با اور ذيها اإلخابة الورال األ باب ،وذيتها األخابات الفضال ال ال ال الالل ات ة هلك الل لة الور ة الم بة

الاباي ة هلا املوان وة هلا الابقت ذن جيعننا مي النيب حمعد- ،صالاللى ب
املبارهة ،وذسال هللا ب –هللال وعع -هعا مجننا سال يف

عل أ وس الاللر ،-اللهر امجننا انب ك ة ذعلى هللانات اخللد اغري س الالاب وذ علاب وذنت را

عنا ،واس الالت ر اي رانا ما

يرض ال ك عنا إنك اي رانا ننر املابىل وننر النصالالري ،ذيها الورال األ باب ياالالر و ويسالالنده ة هلا اللأاء ذن التأي حبب ب

قليب و ابذل رو ي ور ق دريب ذخي احلب ب ض لة الا خ الدهتابر غريب رمضان فظأ ب ناىل.
ذهرل عبادة عند ب –سبحانأ و ناىل-

د .عبد الرمحن الصاوي

ذيها الورال األ باب انتص الالع ا الالنبان نريد ذن ننتص الالع من ذنفس الالنا ،وذن نتص الالل ارانا ذسال ال عا واألععاهللا ة هلك األايل
ر ي إىل ب –س ال ال الالبحانأ و ناىل -نحب ذن ر ي إىل ب –هللال وعع -ذععالنا أبط ب ععل عند ب –هللال وعع .-وذ

ا الالك ذن من ذ ض الالل األععاهللا وذقرب النبادات عند ب –هللال وعع -ال هي ذهرل عبادة على ب ،ال هي ذهرل عبادة

عند ب –س الالبحانأ و ناىل -ذذ وهي عبادة الدعاء ،ذن أابهللا اي رب ،ذن تضال الرىل إىل ب –هللال وعع -ذن نلر من ذنت
مي عجزك و أرك و اهللاتك ،و نرف من هاب مي قدر أ وغناك وملوأ –س ال ال الالبحانأ و ناىل -تتضال ال ال الرىل إل أ و سال ال ال ال لأ ،ال
الغو ،إهللا ذ ت إىل غو ملب منأ صالالدقة ،ذو ملب منأ اهللاة ملسالاللر

مك ل ك ،مث ينر عنك ذو يتابىل عنك،

ذو يأابهللا لالك هلعالة غض ال ال ال ال البالك ،قر من عنالدك و أابهللا ب الغو ،ل الا رب اذالأ الورأ ،هاللا الاللي نريالد ذن ننتأالدك من

البداية ،دك اللي عاوزين حنس ال ال ال الالأ من البداية ،إن ل نا رب اذأ الورأ ،ع سال ال ال ال ال هللا غري الورأ ،ل نا رب اذأ الغو ،ع
تنر إذ لغو –سبحانأ و ناىل.-

التنبد إىل ب أب ضل عبادة عندك
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د.عبد الرمحن الص الالاوي :هلا هاب الدعاء اللي قاهللا النيب –ص الاللى ب عل أ وس الاللر -عنأ "ل س ا الاليء ذهرل على ِ
ب ِمن
الد ِ
ِ
النبادة ُّ
ُّ
الدعاء" س ال ال الالنأ األلباه  ،ل أ اأابهللا
عاء"ص ال ال الالح ا اان بان الدعاء هاب النبادة ،ال هعا قاهللا النيب "ذ ض ال ال الالل
الولعة دي ابللات ،ديث النيب دك؟ عاان نرف ملا تضرىل إىل ب ابلدعاء ،أند نص ساعة دعاب إىل ب ،متأابلك

ذان ض ال نت وق  ،أل ،ذنت ا ن تنبد إىل ب –هللال وعع -أب ضالالل عبادة عندك ذذ وهي الدعاء ،واحلأ أة ذن هلا ابب

ذخي و ب يب الدهتابر غريب ،اللي هلعا ذردان ذن نرقق قلابانا قلنا لأ علأنا ارانا ة الدعاء اي دهتابر غريب ،ا فضال ال ال الالل اي
دهتابر غريب.

د .غريب رمضان :ب ير ي قدرك اي دهتابر عبد الرمحن.

د .عبد الرمحن الصاوي :ب خيل ك ،رانا حيفظك اي دهتابر عبد الرمحن.

د .غريب رمضان :ذنت قلت هل اهللاة أريبا.
د .عبد الرمحن الصاوي :ب يسرتك.

د .غريب رمضان :قلت النناوين والنأاط.

د .عبد الرمحن الصاوي :ذان قابلت عناوين اس.

د .غريب رمضان :اخلعصات ينو.

د .عبد الرمحن الصاوي :ب يسرتك.

د .غريب رمضان :خعصة املابضابىل.

د .عبد الرمحن الصاوي :هاب الفهرس اس واحلاا ة ،املنت عند ضر ك.
األهللار على الدعاء ذعظر من حتأق الدعاء

د .غريب رمضان  :ب يورمك ،نع هعل النيب –عل أ الصعة والسعل ،-الدعاء هاب النبادة ،الدعاء هاب النبادة ألن
من ذ ى ابلدعاء وه منا ذ ى ابلنبادة هلها :ملا أتملت ة هلا احلديث ،وهللادت من ذهر اسال ال ال ال الالتنباطات هلك ا علة عظر

األهللار عند ب –سبحانأ و ناىل.-

د .عبد الرمحن الصاوي :عظر األهللار ألنأ هي عبادة

مثع ذر ي إيدي هدك ،وذقابهللا اي رب ،ذي وا د را ي ذيدك وعايز ،هل
د .غريب رمضالالان :األهللار عند الدعاء ،ينو ملا ذان يف
فوريك ة احلاهللاة اللي هاب عايزها ،وق لأ و صال ال ال الالابرك إن ذقصال ال ال الالى اهللاة إجياا ة حيصال ال ال الالل عل ها ذن يتحأق ما يريد ،مي ذن

الابضي مك هدك ،دك مك ذعلى اهللاة ،ذعلى اهللاة احلسنات،ال أيخلها من الدعاء.
اعا للابقت هعا يظن البنض
الدعاء ل س ض يف

د .عبد الرمحن الصاوي :ينو مك ض اىل وقت،

د .غريب رمضان :مك قصة ض اىل وقت خالص.

د .عبد الرمحن الصاوي :دك عبادة ودعاء وقراة من ب.
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د .غريب رمضان :هاب مب بصلهاش هعان إن هي ض اىل وقت اللي ا دعي دك ،مك ض اىل وقت ألن هاب ا أند يدعي.
د .عبد الرمحن الصاوي :هاب عاوز اإلهللاااة.

د .غريب رمضال ال ال الالان :عايز اهللاة ،عايز اهللاة ب نتبها إن هاب هدك اال ال ال الاليء إجيايب هاب ا ديأ ،ألنأ ا ملب ،ذما يزهق من
الملب ه سوت ،إمنا ذان اأابهللا.

د .عبد الرمحن الصاوي :سنات األوهللا.

د .غريب رمضال ال ال الالان :احلسال ال ال الالنات ذعلى من حتأق ما يريد ،الدعاء هاب النبادة ،ودك خيل نا مي إن احلديث الصال ال ال الالح ا هاب
األقابى منىن ،ة الدعاء مخ النبادة ،أل هاب النبادة ،مك مخ النبادة ،مل يثبت ،إمنا الدعاء هاب النبادة.
ص غ الدعاء

د .غريب رمضان :هنت عايز ذقابهللا اهللاة ابلنسبة ملابضابىل الدعاء ،اللي هي الص غ ،ص غ املس لة.
د .عبد الرمحن الصاوي :ينو ننلر الناس ه ع يس لابن ب ،ص غة الدعاء إيأ

مثع اأابهللا اي رب ،وة دعاء اأابهللا اللهر،
د .غريب رمض ال الالان :اللي هي الملنة ،ذس ال الاللابب السال ال ال اهللا ،إن ذان عندي دعاء يف
وة دعاء اأابهللا إهلنا ذو إهلي ،ة ص غ ،ص غ هثرية.

د .عبد الرمحن الصاوي :وة مب أابلابش اي رب خالص ،ة ا ثو على ب اس وخعص.
دعاء ب –سبحانأ و ناىل -اصفة الراابا ة

د .غريب رمضالالان :و أ ثناء؛ دعاء ثناء ،ذان اتولر على دعاء املس ال لة ،ينو الابا د اللي ا س ال هللا .دعاء الثناء دك قصالالة
هللادا ،ل أ قابية؟ إلن ذان
هللادا يف
هبرية هدك لاب دك ،إمنا ايرب واللهر وإهلي ذو اي ب ،ملا جي بص جتد إن اي رب قابية يف
اتابسالالل إىل ب –سالالبحانأ و ناىل -اصالالفة الراابا ة ،صالالفة الراابا ة دي ينو إيأ؟ ينو نل ب مني ،نل ب مني ،إمنا ملا

آهللاي ذقابهللا اي إهلي اتابسل إىل ب افنلي ذان لريب ،ينو نظري هدك ،هاب هلأ اإلنسان ابصص إن هاب ا نادي رانا وا ملب

من رانا ،اس اتولر على مس لة ذسلابب الملب إيأ ،ملا ذقابهللا اي إهلي ها إلتفات لنعلأ.
الدعاء ا ارب من ذقابى ص غ الدعاء

مثع إن أيخل ما عند ب ذهثر مما عندك ،إن األعظر يأابهللا اي رب ذهثر ما يأابهللا
د .عبد الرمحن الص ال الالاوي :ينو األعظر يف
اي إهلي.

د .غريب رمضان :هي الفورة إن ذان اتابسل إىل ب –عز وهللال -ذن حيأق دعائي أب نالأ ذ أب نايل.
د .عبد الرمحن الصاوي :ذقصد إن األعظر ذو األهعل ة ذثناء الدعاء اي رب.

د .غريب رمضالالان :ايرب طبنا ذعلى من اي إهلي ،ط ب أل ذان اتابسالالل اصالالفة ،ن ة ،ينو ذان ذقابهللا اي رب ه ه اأابهللا اي ريب
ينو اي من خلأتو ورزقتو وا ال الالف تو إهللا مرض ال الالت وعا تو ،نل ب –عز وهللال -مني .احلاهللاة التان ة اأى ،وذنت جتد
ذصع ذسئلة الرسل هلها هدك" ،راالنا ا ْغ ِف ْر ِيل ولِابالِدي ولِلْع ْ ِمنِني يال ْابل يالأابل ا ْحلِساب"ااراه ر.41
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منظر الدعاء ة الأرآن هللااء اص غة ريب

د .عبد الرمحن الصالالاوي :طب ضالالر ك قابلت اي دهتابر غريب ريب ،ملا أتملت نع الدعاء ة الأرآن من األنب اء ومن
غريهر ،قل ذن جتد هلعة ،ذظن ممون مابطن ذو ا نني ة الأرآن عا ذهللهر.

د .غريب رمضان :الغالب.

د .عبد الرمحن الصال ال ال ال الالاوي :اي رب ،إمنا هلأ ريب

زيلت ال اء عاان يبأى أ قرب من ب ذهثر.

رف النداء ِلف ،قالابا للأرب من ب –هللال وعع -ايء للبن د

ص غة الدعاء اللهر جتعي مج ي األذاء احلسىن

د .غريب رمض الالان :ص الالح ا ص الالح ا ،طبنا لفتة رائنة طبنا رانا يورمك ،أ اأى الصال ال غة التالتة اللي هي خمرية هللادا،
واللي ذ ده ها الا خ اان الأ ر ة هللاعء األ هال.

د .عبد الرمحن الصاوي :اي ب؟
د .عبد الرمحن الصاوي :اللهر.

د .غريب رمضان :اللهر ،اللهر اتساوي ب زائد امل ر ،ب زائد امل ر ،ب ينو ب ادعي رانا –سبحانأ و ناىل -الفورة
اأى ة امل ر دي ،على اعتبار امل ر هتا ال الالابف الصال ال ال غة قابية وذ ض ال الالن فة ،أ الناس قالابا م ر زائدة ،ولاب قلنا م ر زائدة
دي بأى اهللاة عادية خالص ،إمنا هناك من قاهللا؛ ودك اللي رهللاحأ الاال ال ال خ ة ا ال الالر هللاعء األ هال ،هاب الهر الص ال الالعة

على النيب –عل أ الصالالعة والسالالعل -ا االالر اللهر صالالل على حمعد- ،عل أ الصالالعة والسالالعل ،-امل ر دي قاهللا والراهللاا
ذهنا م ر ا عي ،ب طب مجي إيأ؟ هتجعنلنا إيأ؟ جتعي مج ي ذذاء ب احلسىن.

د .عبد الرمحن الصاوي :ب ذهب.
ذ ضل الص غ ة الدعاء

د .غريب رمض ال ال ال ال الالان :لعا آهللاي مثع ذقابهللا اللهر ،ينو ه ه اأابهللا جبعي ابقى األس ال ال ال ال الالامي اللي ذان عار ها ،واللي مك

عار ها ،ينو ذنت عارف زي ذس لك اول اسر هاب لك ذ ت اأ نفسك .

د .عبد الرمحن الصاوي :اي ل اي ر ر اي رمحن اي اباب ،ذنت مجنت هل هلا.

د .غريب رمضان :وما وراء هلللك ،وما وراء هلللك مما ذ ذعلعأ.

د .عبد الرمحن الصاوي :ذو است ثرت اأ ة علر الغ ب عندك.

د .غريب رمضان :ينو يأ نا اإلسر األعظر ها.
د .عبد الرمحن الصاوي :اول اسر هاب لك.

هللادا اللهر ،إهللا اعتبان إن امل ر هنا إيأ؟ م ر ا عي.
هللادا يف
د .غريب رمضان :عاان هدك قابية يف
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ذمستح ل على ب

د.عبد الرمحن الص ال الالاوي :دا يفا اي دهتابر غريب و-س ال الالبحان ب -ة الأرآن هلا هثري ،ينو ذهللهر إن وا د من ما ال الالاخينا

الوبار ،قبل األ داث اللي اتحصالالل ة مصالالر والتغريات ،ألت لأ اي ا ال خ ماهللا لاب دث هلا؟ قاهللا يل مسالالتح ل ،دك

الا ال ال ال ال خ اللي ذان اولعأ ،قاهللا يل مسال ال ال الالتح ل اي ا ال ال ال ال خ طب ينو نفرت إنأ صال ال ال الالل ،هندعي رانا ،قاهللا يل ذ ر ة
املستح ل ،دك رد الا خ ،وذزاهللا ب –هللال وعع -الورب والظلر والمغ ان ،وا صلت اندها قابلت لأ اي ا خ صل،

نع ذ مستح ل على ب.
ذنت قلت يل مستح ل و صل ،قاهللا يل يف
ب –سبحانأ و ناىل -قادر على حتأ ق املستح ل

د.عبد الرمحن الص الالاوي :ذان اأابهللا الولعة دي اي دهتابر غريب عا الالان ذي وا د س الالامننا ا ن اسال ال هللا راك

لاب إنك

ظانن إن احلاهللاة دي مستح لة ،س دان زهراي قاهللا إيأ؟ قاهللا :مستح ل جيي ع ل ،وذان عارف األسباب إن م نفن ك جي لي
ب إِِِه وهن الْنظْر ِم ِِو و ْ
ع ل ،إزاي الوعل دك؟ قاهللا ذان عارف اس ذان عاوز ع ل ارضأ " ،قاهللا ر ِِ
ااتالنل الرذْس ا ْالبيفا وملْ
ِ
ب اال ال ال ال ِأ ا* وإِِِه ِخ ْفت الْعاب ِايل ِمن ورائِي وهان ِ
ت ْامرذِِت عاقِ يفرا" مرأ  ،5:4هانت ينو ذص ال ال ال يفالع من البداية
ذهن اِدعائك ر ِِ
ِ
ِ
ب ِيل ِمن لدنك ولِ ا" ،مي هل دك ارضأ ذان عاوز ع ل ايرب،
هعا قاهللا ذهل التفسري ذ حت ض " ،وهانت ْامرذِِت عاق يفرا اله ْ
إهللا ذاد ذن يتنلر الناس ال أني ،ذ مس التح ل على ب خلي عندك يأني وقل ايرب من قلب صالالادع ينم ك ب –
ينو يف
عز وهللال -املسالالتح ل .والدهتابر غريب ا ن ه فتا لك قلبك عاالالان ينر ك ينو إيأ يسالالتج ب ب للعسالالتح ل ،لوثري
ممن س هللا ب املستح ل وذعماك ،اللى س هللا رانا املستح ل مني اي دهتابر غريب؟
أابى ب حتأق املستح ل

د.غريب رمضان :ما هاب إنت لسأ قايل س دان زهراي.

مثع نأابهللا سال ال هللا ب املس الالتح ل ،مني اللي خير من امن احلابت،
د.عبد الرمحن الص الالاوي :مني ،ه ،ينو سال ال دان يابنس يف
عفابا ،ذان ا ب ذذي ضر ك وب
نأابهللا يف
مثع ذان ذهللهر اي دهتابر غريب منلك يف

د .غريب رمضان :على ورك الانابر ابلأرب من ب –سبحانأ و ناىل،-

د.عبد الرمحن الص ال ال ال الالاوي :اللي دا يفا ملا جني جن ب س ال ال ال الالرية األنب اء يأابهللا لك اي عر اس دوهللا ذنب اء ،ا نا ملناش ينو،
طب ننرف د ة زماننا سال ال هللا رانا اهللاة ة ص الالابرك ذهنا مس الالتح ل وذعماك ،ذهللهر ذن اإلمال اللهيب هللهر عن الص الالحايب

النعء اان احلضالالرمي ،ودك صالالحايب ،ا أابهللا خرهللاابا ة غزاة وانأمي لر السالبل ،ومل جيدوا سالالار تهر ،ذعزك ب هللار ينامابا

قامابا الصالبا مالأابش ذ البهائر وذ األاأار وذ األغنال ماالت منهر ،ظلابا طابهللا ال ابل يبحثابا عنها لر جيدوا سال هلر ملا

انمابا وقامابا ،ه ة ال ابل التاه هل منور االاليء ،قالابا االالابية ماء ابق ني قاهللا ابض ال وا لا ،مث قاهللا اللهر إان صالالحااة نب ك

ما خرهللانا إذ ااتغاء وهللاهك ،اللهر إن هنا ص ال الالادقني رد عل نا سال ال الار تنا ،قاهللا

لق ب هلر -انفس النص هدك -خلق

ب هلر حبرية ماء علب ة وسط الصحراء ،طلي امل اك من حتت الصحراء ،الم ابر ملا اتار امل ة ات جي والبهائر جاءوا

على املاء ،يأابهللا وب هللااءت هل سار تنا ماسأط خمال من على دااة ،مف ك عصااي وقنت وذ بل را  ،هللااءت هعا
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هي ،هلا هان مسال ال ال ال الالتح ل ة األهللهان إن رهللاي ،ه واذ ،وهلا قدرة ب –هللال وعع ،-نلعنا قدرة ب ة اسال ال ال ال الالتجااة

الدعاء.

الثأة ة قدرة ب ايء هال ة ععقتنا منأ-سبحانأ و ناىل-

د.غريب رمض الالان :ال أني ،ال أني ة طعقة قدرة ب –س الالبحانأ و ناىل -اس هي املا الالولة الوبرية ،املا الالولة الوبرية ة

هللادا إن صا التنبري ينو ،متنار ة
النعقة اني النبد وراأ ،ينو أ إنسان حتس هدك إيأ متنار ة رانا –عز وهللال -يف
رانا –س ال ال الالبحانأ و ناىل -ذنأ ذ خي ب ظنأ ،وذ خي ب رهللااءك قب أبل على ب  -بارك و ناىل -اللك ،لون ذان اأابهللا

طاملا قلت ا انب دك ،ألن ممون انض الناس يفهعها غلط ،ممون جي لأ الة أيس وقنابط اس ال الالبب هللناباأ ومناصال ال ال أ ،ذان

اأابهللا إن رانا –عز وهللال-

ذادا ،ملاهللا؟ ألنأ طاملا مد يديأ إىل ب –عز
نعا يأبل النبد عل أ وإن هان عاصال اليفا ذ يرتهأ يف

صفرا.1
وهللال -ذ يردمها ب ،هعا ة الصح ا إن ب ي هرأ يستحي من عبدك إهللا مد إل أ يديأ ذن يردمها يف

د.عبد الرمحن الصاوي :ايرب ار عنا واعفاب عنا .
إقباهللا الألب على ب من ذهر ذسباب إهللاااة الدعاء

الفرا ،مك
د.غريب رمضال الالان :اللهر آمني وذرزقنا صال الالحبة النيب ة ا نة ارمحتك اي ذر ر الرامحني .عس ال ال لة ذن يردمها صال ال يف

هريهللانابا خايبني خالص ،عا ال ال ال الالان هدك سال ال ال ال ال دان ععر مهعا هان طاملا ر ي إيدك وقاهللا ايرب خعص ،ذ ذمحل هر اإلهللاااة

ولوو ذمحل هر الدعاء ،الولعة املاال ال الالهابرة عن س ال ال ال دان ععر ان اخلماب ،واألقابى من هلللك هلأ قابهللا ب –عز وهللال-
"وإِهللا س ال ال ال ال ال لك ِعب ِ
ادي ع ِو ِيِِه ق ِريب ۖ ذ ِهللا ب د ْعابة الد ِاىل إِهللا دع ِ
ان" البأرة ،186:هاب دك الاال ال ال ال الالاهد "ذ ِهللا ب د ْعابة
ِ
الد ِاىل إِهللا دع ِ
ان" ،نعا يدعاب ذي إنسان يدعاب اغض النظر اأى عن هللناباأ ،اس الفورة اأى على ذد إقباهللا الألب على
ب ،طب أابهللا يل طب اللنب ممون يوابن لابلة ،ذ ،ممون جي ب انوس الالار ،انوس الالار ،ال ابلنوس هعان من املعون

ذن يوابن مد ال دين إىل ب –عز وهللال -ابلدعاء حتريك للألب ذنأ يتابب ويرهللاي إىل ب –سبحانأ و ناىل ،-ينو ممون
اسبب اهل ئة دي نفسها ذنأ يتابب ويرهللاي إىل ب.

جيب ذن نتنلر ا تأاران إىل ب ة الدعاء
د.غريب رمضالالان :ألن ضالالر ك لاب ِذهللنت يل اهل ئة نفسالالها هعا وصالالفها اان عباس –رضالالي ب عنهعا -اهل ئة إن ُّ
األهع

وابن ممدودة لفابع هدك ،واإليدين هللانب انضها لاب ذي وا د اص ملنظر نفسأ وهاب عامل هدك ه حس ارقة ة الألب،

هللادا.
ألن عابز وا تأار وعبابدية وهللهللا ومسونة ،مناه عظ عة يف
ه ئتنا ة الدعاء إىل ب

ِ
َّ " 1
خريا" صححه األلباين
فع إليه َ
يديه مث ال ُ
رحيم  ،حيِ ٌّي  ،كرميٌ  ،يستَحي من عبده أن ير َ
إن هللاَ ٌ
يضع فيهما ً
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د.عبد الرمحن الصال الالاوي :ثبت ديث اي دهتابر غريب ذصال ال يفالع ،إن النيب –عل أ الصال الالعة والسال الالعل -قاهللا :ذ س ال ال لابا ب

ضال ال الا ديث ة ص ال الالح ا ا امي قابهللا النيب –عل أ
اظهابر ذيديور وس ال الاللابك ابمابن ذيديور ،ينو هلا الدعاء هدك ،ثبت ذي يف
الصعة والسعل -اذستغفار ذن ر ي إصبنك والدعاء ذن وابن يديك لو منوب ك ينو هدك ،واملناادة ذن متدمها،2
زي ما النيب صل ة يابل ادر.

د.غريب رمضان :يابل ادر واذستسأاء واذستصحاء.
املارك لاب ضرىل إىل ب األب صادع ينج أ ب

اإلنسالالان لاب عاصالالي وس ال هللا ب

هللادا ،ينو
د.عبد الرمحن الصالالاوي :ضالالر ك وقفت على اهللاة ذثرت ا اي دهتابر يف
لاب
لاب عاص الالي،
ومفتأرا ومظ ِه يفرا اض الالمرارك إل أ-س الالبحانأ و ناىل-
الرعا إل أ،
–هللال وعع -األب ص الالادع ومتض ال يف
يف
هان ماال ال ال ال ِريفها ورانا قاهللا انفس النص ة الأرآن للعا ال ال الالرهني" وإِهللا مسال ال ال الور ال ُّ
ضال ال ال ال ُّر ِة الْب ْح ِر ضال ال ال الل من ْدعابن إِذ إِايك"

اإلسراء ،67:ينو مها لاب صدقابا ،ذان ذهللهر ة قصة إسعل عورمة ان ذيب هللاهل ،وهان عورمة من ذاد احملاراني للنيب –
عل أ الص الالعة والس الالعل -هاب وذاابك ذااب هللاهل ،لعا دخل النيب –ص الاللى ب عل أ وس الاللر -إىل موة ذمر النيب –ص الاللى ب

عل أ وسالاللر -ذن يأتل عورمة ،وانض املاالالرهني ،هنبد ب ان سالالند ان ذيب الصالالر  ،وعبد ب ان خمل ،وإمرذ،ن هانتا
هتج ان النيب –عل أ الصعة والسعل.-

دعاء املارهني ب و دك ل نج هر وهر ة البحر

الاال الالاهد قتل عبد ب ان خمل وهاب على ذسال الالتار الونبة ،ماسال الالك ة ابب الونبة ،نورمة عرف الوعل دك هرب طلي

على البحر ،رهب سال الالف نة وهللارى الصال الالحااة مل يدرهابك ،هاب ة السال الالف نة اال الالاف اأى ععليفا ،اغتلب البحر وعلت ذماباهللاأ
وذوا ال الالوابا على الغرع ،يأابهللا عورمة :رذيت رهاب الس ال الالف نة يلأابن ذص ال الالنامهر ة البحر مث يأابلابن :ايرب ذغثنا ،ألت

هلر :ذ لأابن ذصنامور وذنتر ا ن ة ذمس احلاهللاة إل ها ،إنت ينو املفرو

أابهللا اي هبل دلابق  ،الابا د ملا ا جي يتزنق

من اللي مها عباد الأبابر دوهللا يأابهللا مدد اي عدوي ،وذ يأابهللا لك اي سالالني ،نو وقت اذضالالمرار املاالالرهني منعلابش

زي ما الالرهي زماننا ،رمابا األص الالنال ة البحر وقالابا ايرب اس ،قاهللا هلر:ذنتر لأابن ذص الالنامور وذنتر ا ن ة ذمس احلاهللاة

إل ها ،قالابا :اي عورمة هل رهبت البحر مثلنا؟ إنت رهبت زينا؟ عندك خبة ة البحر زينا؟ قاهللا:ذ ،قالابا :يان قد هللارانا

قاهللا:عجبا لور إن اللي فنلابن هلاب اللي دعاان إل أ حمعد ،اللي انتابا
ذن هلا وقت ذ ينفي أ إذ دعاء ب و دك،
يف

اتنعلابك دك هاب دك اللي سال ال ال دان حمعد ،ذو حمعد اللي عندان اللي ا نا هفران اأ وانحاراأ ،هللاي يأابهللا لنا قابلابا ايرب اس،
وب ِإلن سلعو ب ألومنن اأ.
املارهابن لاب صدقابا مي ب ة حلظأ س ستج ب ب هلر

" 2املسألةُ  :أن ترفع ي َديك ح ْذو مْن ِكب يك أو ََنومها ،واالستغفار  :أن تُ ِشري أبُصب ٍع و ٍ
مجيعا"صححه األلباين
احدة ،و
ُ
االبتهال  :أن تََُّد يَ َديْ َ
ك ً
َ ُْ
ُ
َ َ ْ َ َ َ َ َْ َ َْ
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ض ال ال ال ال المر إِهللا دعاك"
د.عبد الرمحن الصال ال ال ال الالاوي :دعابا املاال ال ال ال الالرهني ة البحر اس دعابا ب لصال ال ال ال الالني ا ن " ذمن ِجي ب الْع ْ
ِ
ْب والْب ْح ِر ۖ ٰ إِهللا هنتر ِة الْفل ِ
ْك وهللاريْن لِِر اِ ِريا طِِبة و ِر ابا ِلا هللااء ْهتا ِريا
ْ
النعل " ،62:هاب اللي يس الِِريه ْر ِة ال ِِ
صال الع وهللااءهر الْعاب ِمن ه ِل موان وظنُّابا ذهنر ذ ِ ط لِِر ۖ دعابا اَّلل ْلِ ِ
عا ِ
صال الني لأ ال ِِدين" يابنس ،22:اس رانا اس،
ْ
ْ
ْ
ِ
رانا ذهرمهر وجناهر ،وهدذ البحر ،ورهللاي عورمة واس الالت منت لأ إمرذ أ ،ودخل وقص على النيب الأص الالة وقاهللا ذا الالهد ذن
فنع املا ال ال الالرهابن لاب صال ال ال الدقابا مي ب
ذ إلأ إذ ب وذنك رسال ال ال الابهللا ب ،ذان عر ت الدين ععليفا ،يف
هللارمهر س ستج ب ب هلر .راِنا استجاب إلال س اي دهتابر غريب.

ة حلظة مهعا هان

ماباقع النابز واذ ت ا قد وابن سبب ة اهلداية
هللادا ،ينو وا د ملا احتط ة مابقع
الدهتابر غريب رمضان :اابف مابقع عورمة دك -سبحان ب -من املاباقع امل ثرة يف
إنأ حمتا

اهللاة من رانا -سبحانأ و ناىل ،-وس هللا ب -سبحانأ و ناىل -ة مابقع النابز هان سبب هلدايتأ وسبب

لنجا أ من الارك إىل اإل ان واإلسعل.

د.عبد الرمحن الص ال ال ال ال الالاوي :هل وا د لأ اهللاات زي هدك ،ذان ا ته يل لاب تحنا الباب للنِاس تعقي هل وا د عندك
ماباقع زي دي.
احلرال من ماباني إستجااة الدعاء
الدهتابر غريب رمضان :عارف ،ذان اس هان نفسي ذقابهللا اهللاة ،قبل ما خنلص اللأاء دك ،ديث النيب –عل أ الصعة

هللادا ألنأ ا نلعنا ذدا ات مهعة ذوي للدعاء واستجااة الدعاء عاان يوابن مستجاب،
والسعل ،-احلديث دك ذان حببأ يف

اللي هاب ديث ،وإن ب ذمر امل منني مبا ذمر اأ املرسلني، 3ة آخر احلديث عاان اس يوابن الوعل مباار ،مث هللهر،
الرهللال يم ل السفر ،دي رقر وا د ،ذانث ذغب.
د.عبد الرمحن الصاوي :دي وا دة وذ اثنني؟
د.غريب رمضان :ذ ذانث ذغب وا دة ،د يديأ إىل السعاء؛ ايرب اي رب ،دي اثنني اي رب اي رب
د.عبد الرمحن الصاوي :دك ها سر دي اي دهتابر؟
د.غريب رمضان :اي رب اي رب ،وممنعأ رال وماراأ رال ،وملبسأ رال ،دي ماباني اأى ،وغ ِلي ابحلرال ىن
يستجاب لللك ،هاب س اع احلديث على احلتة دي.

ِ
ِ
ِ
ات و ْاعمُوا ِ ِ ِ
ِ
ب ال يقبل إال طيِبًا َّ ،
َّ " 3
املرس ني ف فقال  َ :أَيَ َها الَر ُس ُل ُكُوا م َن الطَّيِبَ َ َ َ
ص اًًا ،إِين مبَا تَ ْع َمُو َن َع ٌيم  ،ولال َ :
أمر به َ
إن هللاَ طي ٌ
وإن هللاَ أمر املؤمنني مبا َ
ات ما رزلْ نا ُكم  .مث ذكر الرجل يطيل الس فر أع ع أَ ُّ َد يديه إا الس ِ
َّ ِ
ِ ِ ِ
بس ه
ما : :ر ِ ر ِ م
َ
ومش ربُه حرا ٌ َ ،
ومطعمه حرا ٌ َ ،
ُ
ين َآمنُوا ُكُوا م ْن طَيبَ َ َ َ َ ْ
أَيَ َها الذ َ
َ َ
َُ ُ َ
وم ُ
ِ
فأَّن يُستجا ُ لذلك م ؟" حسنه األلباين
ي ابًراِ َّ ،
حرا ٌ  ،و َُذ َ
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الدعاء ة السفر من ذوقات اإلهللاااة
عبد الرمحن الصاوي :ينو ا ن نأابهللا للناس ه ع يستجاب لور.
د.غريب رمضان :من ذهر آداب ذو من ذهر اروط استجااة الدعاء ذو آداب استجااة الدعاء ،لوي يوابن الدعاء
طبنا الاروط ها اهللاات ،ن ة ،ذوهللا اهللاة :يم ل السفر ،مك منناك إن اإلنسان ينايء سفر
ذ رى لإلهللاااة إمنا يف
مثع ذسا ر من املنصابرة لإلسوندرية عاان آك ذان عايز ذدعي سا ر ،ذ دك ملا جي سا ر
عاان يدعاب ،ينو ماهللا ك يف
طابيع زي جة وععرة راِنا يرزقنا اي رب ا وابن ادعى  ،يم ل السفر وهلعا
هلعا هان السفر يف
دي غن عة إن إنت دعي ،و ِ
طاهللا السفر ملاهللا إطالة السفر؟ ألن أ هلللة ومسونة وعبابدية.
التللل إىل ب والنابز من ذسباب إهللاااة الدعاء
د.غريب رمضان :احلاهللاة الثان ة :ذانث ذغب ها إيأ؟ ها هلللة ومسونة وعابز ،زي يابل عر ة دك ذهب مثاهللا يابل عر ة
ول لة مزدلفة واحلاهللاات ديِ ،د يديأ إىل السعاء ،اللي هي علأت عل ها من اابية إيل هي مس لة ر ي اإليد وهي ة
ر ي اإليد هدك ة املس لة وهدك ة اذستغفار ابلسبااة ال عىن  ،ة اذستغفار وذثناء دعاء اخلم ب على املنب .ة دعاء
املس لة ينو مس لة وعلى املنب ينعل هدك ما ينعلك هدك ،تأابهللا يل اس دك مك ا س هللا يبأى ينعل هدك ،ذقابلك ذ

يستثىن من هلللك اإلمال على املنب وهلا ذدلة.
ب –عز وهللال -حيب اإلحلا ة الدعاء

الرهبة ،دعاء الرهبة اللي هاب زي ة اذستسأاء اذستصحاء ،احلروب احلاهللاات
دغريب رمضان :اهل ئة الثان ة ة دعاء ِ
دي نس هللا ب السعمة ،يبأى هدك إيأ ِد يديأ إىل السعاء ،اي رب اي رب ،اي رب اي رب دي ها اهللاتني املادة نفسها

الراابا ة مهر التابسل إىل ب ابلراابا ة ،املنىن الثاه اإلحلا  ،إن ذان مدع ك
ودي ون ادذان احللأة ا ها ،املادة نفسها إن ِ

دعاء واسوت ،ذ ،إن رانا -عز وهللال -حيب اإلحلا ة ال ِدعاء ،وهان النيب-عل أ الصعة والسعل -إهللا س هللا س هللا
ثعث ،ب ت اس ذؤهد على اخلعس اهللاات دوهللا.
يف

د.عبد الرمحن الصاوي :إنت اهر اي دهتابر غريب نألت هلا املابقع ،اهر ملِا ر نا هللانابب السلابل،
د.غريب رمضان :آك
مثع وذ اهللاة؟
د.عبد الرمحن الصاوي :من هر سنة دي؟ عار سنني يف
د.غريب رمضان :ر لة اال ِر آك
د.عبد الرمحن الصاوي :واتنا ة صحراء اهرها اي دهتابر غريب؟ ينو ر نا ذان والدهتابر غريب.
د.غريب رمضان :ر لة ار عاان الناس فهر ،ر لة ار
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د.عبد الرمحن الصاوي :ينو ذان ذوهللا مرة ة اِت ذعرف ينو إيأ هللهب إىل اخلعء ،عندان النِاس عار ة هللهب إىل اخلعء

ينو إيأ ،تا الباب ودخل احلعال وخر .
ضل صعة اذستسأاء

نع ،متاي ة الصحراء هدك حمدش يااب ك ،عقي الداياة اأى أضي
ذ إ نا ذوهللا مرة ناابف هللهب إىل اخلعء ينو يف

اهللاتك وذ هترب من الداياة؟ ذوهللا مرة ناابف هلا ينو ،هنت ذان والدهتابر غريب ومناان الا خ اريا والا خ سامل

من ماايخ السلابل وهان مناان عبد الرمحن غريب رمضان ،وذمحد عبد الرمحن الصاوي وانض النِاس ور نا ة هللانابب

السلِابل دخلنا ة الصحراء ألوهللا مرة ناابف انس للك الفمرة ،اأابهللا لابا د راعي غنر ،ه لنبابا هابرة ا أابيل ينو إيأ
هابرة؟ ما ينر ك ينو إيأ هابرة ،مك اأابلابا اأى م سي وروانلدو ما ينر ك ينو إيأ هابرة؟ خالص ،انس على الفمرة
خالص دخلنا ة يابل قالابا يل ادعاب رانا إن راِنا يرزقنا املمر ألننا دي ا نا واملمر ما نزلك عندان من سنتني ونص ،قلت
هلر صلابا استسأاء ،قالابا ينو إيأ استسأاء؟ قلت هلر نعلابا هلا هلا الصبا ،قاهللا ذ أند مناان ،وا تنا ة الصحراء

وقعنا صل نا صعة استسأاء ودعابان ب -هللال وعل -وهللهران النِاس ابل -سبحانأ و ناىل ،-و نلأت الألابب ابل
هللااء ذن يألب ب احلاهللا ،وب اي إخاباان املمر نزهللا وا نا مابهللاابدين ة نفس املوان ،من سنتني
ضرعنا وقلبت الث اب ر يف
و ِ

ونص ما نزلك ،هللحبابا لنا خروف واابيناك وهلناك ،افضل ب قلت هلر ينو هلا هاب رانا ،هولا يستج ب ب ،ما هانابا

يتصابرون.
وب اي إخاباان هلا هاب رانا ،يستج ب الدعاء وب ،ذان ذهللهر اي دهتابر غريب هنت ة مابقع ينو الأصص دي ات ثر ة

قلابب النِاس ،ينو هنت ذان وذمي وخال  ،هنا هللاايني من ر لة ععرة ة ابخرة وما ننر ك ينو إيأ أته د جز وينو إيأ

ماننر ك ،ور نا ورهللانابان قاهللا ما ينفنك تسا روا اند يابمني ،طب والانط والوعل ومك عارف ،هنا يابل مجنة ة

ساعة اإلهللاااة ،وب اي دهتابر غريب ر ت ،قاهللا يل مف ك سفر قايل خعص الباخرة قفلابا ،يابل مجنة ،يابل مجنة ة ساعة

اإلهللاااة ،الباخرة تملي الساعة مخسة.

د.غريب رمضان :اللي ذان ذعر أ ذن احلاهللاة ذل عبد الرمحن الصاوي يابل ا عنة من النصر للعغرب ذ ولر لابقيفا.
مابقع عظ ر ة إستجااة الدعاء
د.عبد الرمحن الصاوي :وب اي دهتابر غريب ذان ذهللهر هلا املابقع ألمي وخال رمحها ب ،واندين ذان ر ت دخلت
ذدور على ذي سبب ،قالابا خعص رهبت النرا ات اللي ا احنت ،وعرا ات النأل آخر اهللاة واري نابا الباخرة خعص،

عص ذان ينو مك عاوز ذقابهللا يئست اس خعص انأمنت األسباب .ذان ما ت خعص عاان اأى نلر احلاهللاة،

راهللاي ألمي وخال لأ تهر ،ذ ذنسى هلا املاهد ،ساندين على ائط هدك ورا نني إيدهر وا ن مابا ،ذان ما وصلتلهعك،

ينو ا و وا نهر ابايل  15مرت افت املاهد دك ،اص ت للسعاء قلت اي رب ظو ك ذذ رد ه ذء ،اي رب ذان ينو
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اعش ذان دك مها لاب ذان افتهر هدك ذان ذرمحهر ومك ردهر ،ظو ك ذذ رد ه ذء وذان واقع لسأ ة الصعة ما

خرهللاتك ،لأ ت وا د سنابدي ذاس غرتة وثابب هدك يأابيل ل ك واقع هنا؟ ألت لأ وب هنت عاوز ذسا ر وقالابا

مف ك سفر ،قاهللا يل مصري؟ قلت لأ آك ،قاهللا لاب دك؟ قلت لأ ذ منااي ذمي وخال  ،قاهللا يل خعص سا ر ،قلت لأ

الباخرة اللي تملي دي ،قايل سا ر ناىل ،وذان واقع هدك ،دخلت املوتب دخلو موتب

ر ة وسط امل نا ،لأ ت

على املوتب مدير امل ناء ذو رئ س امل ناء ،ودخلت ،ابلتل فابن ،قاهللا يل عندي ابلتلفابن هدك قالابا عندي ثعث عاوز

نسونهر ،آك ة هلك الباخرة ،ني انمك؟ قلت لأ انمي ما عر ك ني؟ قاهللا يل رو هاهتا ،قلت لأ الباخرة ،قاهللا يل
نابقفها ،وب النظ ر هللابت الانط وادخلابان اي دهتابر غريب من وسط الس ارات ودخلابان ة هب نة ثعث ة لاب دان،

نع.
لاب دان لغاية ملِا وصلنا قلت -سبحان ب ،-يف
د.غريب رمضان :ينو هان هاب قاعد ة موتبأ؟

د.عبد الرمحن الصاوي :هاب اا و ة الصالة ،خر  ،ذخرهللاأ ب ،آك -سبحان ب ،-وذنمأأ ب اللي ذنمق هل ايء،

ودخلو ة املوتب وابلتلفابن رِب هل دك ،عن طلِي الانط و عن طلِننا من السلر اتاىل الأبمان- ،سبحان ب.-
جيب ذن نتنلر التنلق ابل –سبحانأ و ناىل-

الااهد إن دي ماباقع ذان عاوز النِاس تنلق ابل اي دهتابر غريب ،دك اتاىل عرا ة النأل ها ب على النرا ة اي عر قابهللا اي
رب ،عاوزين ننلر النِاس أابهللا اي رب من قلابلا اي دهتابر غريب ،من ذ ضل اللحظات ملا اتدعاب ان من وراك اي دهتابر
غريب.

د.غريب رمضان :ندعي؟
صل على حمعد وآهللا حمعد ،هعا صل ت على إاراه ر وآهللا إاراه ر ،إنك مح د جم د .اللهر اهدان عن هديت،
اللهر ِِ
وعا نا عن عا ت ،و ابلنا عن ابل ت ،وابرك لنا عا ذعم ت ،وقنا واصرف عنا ار ما قض ت ،اللهر ِ
ااع مرضاان

خريا من
خريا من عصبهر،
ومرضى املسلعني ،اللهر ذادهلر يف
يف
خريا من دمهر ،يف
وعظعا يف
خريا من حلعهر ،وعصبيفا يف
وحلعا يف
دما يف

سأعا ،اي من إهللا ذراد ا ئيفا ذن يأابهللا لأ هن وابن،
افاء ذ يغادر يف
عظعهر ،اللهر اافهر اافائك وداوهر ادوائك ،يف

اللهر إان نس لك رضاك وا نِة ،وننابهلل اك من س مك والنِار ،اللهر الغنا رمضان وارزقنا ص امأ وق امأ إ يفاان وا تسااب،
اللهر الغنا ل لة الأدر ،اللهر ذ حترمنا من ا تك احلرال ،اللهر ،اي لنا اني احلج والنعرة ،اللهر ارزقنا ِج ا تك احلرال،
اللهر ارزقنا ذ سن خامتة ة مدينة ب بك رسابهللا ب ،اللهر ا اران حتت لابائأ ،وامجننا ة ا نة ة صحبتأ ،اي ذر ر

الرامحني ،اي ذهرل من سئل وذهللاابد من ذعمى ،نس لك ابذك األعظر ،نس لك ذن متتننا ابلنظر إىل وهللاهك الورأ ،وذن
رزقنا الاابع إىل لأائك ،اللهر ارزقنا الاابع إىل لأائك ،ة غري ضراء مضرة وذ تنة مضلة ،اللهر ِإان ننابهلل اك من

هللاهد البعء ،ودرك الاأاء ،وسابء الأضاء ،ومشا ة األعداء .اللهر إان ننابهلل اك من زواهللا ننعتك ،وحتابهللا عا تك ،و جاءة
نأعتك ،ومج ي س مك ،اللهر ِإان ننابهلل اك من عني ذ دمي ،ننابهلل اك من عني ذ دمي ،وقلب ذ خياي ،ونفس ذ
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ِ
رب الناملني- ،
اول ال ِلنابب ،اللهر ب عل نا اباةيف رض ك ،وآخر دعاباان ذن احلعد ل ِِ
ابي ،اللهر ارزقنا مغفرة حت ط ِ
صل اللهر وسلر وابرك على نب نا حمعد وعلى آلأ وصحبأ وسلر.-
و ِِ

احلعد ل رب الناملني ذن ذهرمنا ب -هللال عع -ة هلك ا لسة ار أة ذخ نا احلب ب الدهتابر غريب رمضان اللي نتنلر
منأ واألدب والرقة واحلنان –ذ سبأ هللك وب س بأ وذ نزهي على ب ذ يفدا.-

هللازاهر ب خريا سبحانك اللهر وحبعدك ،ذاهد ذن ذ إلأ إذ ذنت ذستغفرك وذ ابب إل ك .و ِ
صل اللهر وابرك على النيب

حمعد وعلى آلأ وذصحااأ ذمجنني .واحلعد ل رب الناملني والسعل عل ور رمحة ب ارها أ.
مت حبعد ب

ااهدوا الدرس للنار على النت ة قسر فريغ الدروس ة منتدايت المريق إىل ب و فضلابا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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