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 الدعـــاء فـي حيــاة المســلم: أهميتــه والحاجــة إليـــه
 ()د. يوسف إبراهيم محمد أبو سيل

 

َمة:  ُمقَد ِّ

الحمددد ا اليلدديم الحادديم الددرءو  الددرحيم نحمدددل علدد  نيمدده التددي   

دله علي دا  تحص ، وآ ئه التي   تستقص ، ومن أجل ِّها نيمة اإليمدا،، وتضَّل

، خير أمة أخرجت لل اس تأمر بدالميرو ، األنام بأ، جيل ا من أمة خير 

وت ه  عن الم ار، وتدممن بدا ، أمدة وسدت تهتددق بدالقرآ،، وتقدوم بال ايدة 

التي من أجلها خلقت بيد أ، تير  ربها فتيبدل بالخَّدو  وا ستسد م لمدا 

 شرعه لها.

إ، اإلنسا، مهما امتلك من أسباب القوة؛ فهو يقر بَّيضه وحاجته إلد  

القوق اليزيز الذق هو أقرب  إليه من نضسه التي بين ج بيده ووسديلته  خالقه

إل  بارئده الددعاء الدذق هدو سد ؤ المدممن. والسد ؤ إنمدا يادو، بَّداربه، 
وهذا الَّارب   بُددل لده مدن ميرفدة تامدة بهدذا السد ؤ حتد  يبلدي بده ال ايدة 

 الم شددودة، ولهددذا أرد  فددي هددذا البحدد  المتواعدد  أ، أقددف علدد  حقيقددة

الدعاء، ولمن ياو،، وكيف ياو،، والتيدرف  علد  األنم دة واألما دة التدي 

هي مظ ة إجابة الدعوة، وشروط إجابة الدعوة ثم التير  علد  نمدا م مدن 

 الصالحين الذين صدقوا ا فصدقهم وأجاب دعاءهم .

وأرجو بيملي هذا أ، أكو، قد أسهمت في هداية بيد  المدمم ين إلد  

سأله تيال  أ، يتقبله خالصاً لوجهده الادريم وأ، ي ضد  بده توجيه دي هم، كما أ
ويثيددك كددل مددن أسددهم ميددي فددي جمدد  مادتدده وطباعتهددا ونشددرها إلدد  يددوم 

 الدين.كما أرجو ممن قرأل ووجد فيه نقصاً أو عيباً أ، يسي  لتصويبه.

وما توفيقي إ  با  عليه توكلت وإليه أنيك، وآخر دعوانا أ، الحمد   

 .  رب اليالمين

 

 المبح  األول

 حقيقة الدعاء وتيريضه

 

                                                
() . أستا  مساعد بجامية القرآ، الاريم واليلوم اإلس مية ـ فر  األُبي 
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 المطلك األول: الدعاء في اللف ة

 

 كر الراغك األصضهاني: )دعا: الددفعاُء كال لدداء: إ  أ،ل ال دداء قدد يقداُل 

بيا وأيا ونحو  لك من غير أ، يَُّمل إليه ا سُم، والدفعاء   يااد يقداُل إ ل إ ا 
. وقد يستيمل كل واحدد م همدا موعد  ا،خدر، كا، ميه ا سم نحو: يا ف ،ُ 

 قددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال تيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال  

[، ويسددتيمل 171]البقددرة:            

   استيمال التسمية نحو: دعو  اب ي نيداً أق سميته، قال تيدال  

[، َحثلدددداً علدددد  63]ال ددددور:        

ه وإ ا تيظيمده، و لددك مخاطبَددةُ مددن كددا، يقدول: يددا محمددد. ودعوتدده إ ا سددألت

 [ أق َسدلهه وقدال: 68]البقدرة:       است ثته, قال تيال  

              

[ ت بيهدداً أناددم إ ا أصددابتام 41-40]األنيددام:       

شدة لم تضزعوا إ  إليه, والدفعاء إل  الشيء: الح  علد  قصددل. والددلعو : 

عاُء، قال تيدال :  [، 5]األعدرا :         ا د ِّ

 والددددددددددددددددددددددددددددلَعو : الددددددددددددددددددددددددددددفعاء، قدددددددددددددددددددددددددددال تيدددددددددددددددددددددددددددال : 

 .(1)[10]يونس:           

جاء في "لسا، اليدرب": )الددفعاء واحدد األدعيدة، وأصدله دُعداو، ألنلده 

دز  قدال تيدال     من دََعو , إ  إ، الواو لما جاء  بيد األلدف ُهمِّ

[، قددددال أبددددو 23]البقددددرة:          

                                                
الراغك األصضهاني: م جم مضردا  ألضاظ القرآ،، تحقيد  ندديم مرعشدلي، دار الضادر، بيدرو ،  (1)

 .172-171، ص م1972
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اسددح : يقددول: ادعددوا مددن اسددتدعيتم طاعتدده ورجددوتم ميونتدده فددي اإلتيددا، 

 بسددددددددددددددددددددددددددددددورة مثلدددددددددددددددددددددددددددددده وقددددددددددددددددددددددددددددددال الضددددددددددددددددددددددددددددددراء: 

أق اسدددت يثوا بهدددم. وقدددد يادددو، الددددعاء        

]األعددددددرا :           عبددددددادةً 

]األعدددرا :      [، وقولددده بيدددد  لدددك 194

كانوا آلهة كما تقولو،  [، يقول: ادعوهم في ال وانل التي ت زل بام إ،194

 .(1)يجيبوا دعاءكم فإ، دعوتموهم فلم يجيبوكم فأنتم كا بو،(

)مي   الدعاء   عل  ث ثة أوجه: فَّرب م ها توحيدُل، والث اء عليه، 
كقولك: يا ا   إله إ  أنت. وكقولك: ربل ا لك الحمدد. وإ ا قلتده فقدد دعوتده 

   حيد، ومثلده قولده تيدال : بقولك: رب ا، ثم أتيت بالث اء والتو

           

 [. فهذا عرب من الدعاء. 60]غافر:   

ب م ده، كقولدك:  والَّرب الثداني: مسدألة ا اليضدو والرحمدة ومدا يُقدر ِّ

 اللهم اغضر ل ا.

والَّرب الثال : مسألة الحد  مدن الددنيا، كقولدك: اللهدم ارنق دي مدا ً 

يده دعداء أل،ل اإلنسدا، يَُصدد ر فدي هدذل األشدياء وولداً, وإنمدا سدمي هدذا جمي

ي دعاء( بقوله: يا رب يا رحمن، فلذلك ُسم ِّ
(2). 

 

 المطلك الثاني: الدعاء في ا صط ؤ
 

)الدََعوا  بضتح المهملتين جم  الدلعوة بضتح أولده بمي د  الددفعاء، وهدو 

 .(3)طلك األدن  بالقول من األعل  شيئاً عل  جهة ا ستاانة(

                                                
 .4/259لسا، اليرب،  (1)
 .3/359المصدر الساب ،  (2)

 .9/209تحضة ا حو ق بشرؤ جام  الترمذق،  (3)
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شيخ المضسرين ابن جرير الطبرق: )مي   الدعاء مسألة اليبدِّ ربله قال 

 .(1)ما وعد أولياءل عل  طاعتهم بيملهم بطاعته(

و كر صاحك "التضسير الابيدر": )وحقيقدة الددعاء اسدتدعاء اليبدد ربده 

 .(2)جل ج له واستمدادل إيال الميونة(
ال، ورغبدت وجاء في تيريضه: )دعدو  ا ادعدول: ابتهلدت إليده بالسدم

 .(3)فيما ع دل من الخير(

وجاء في "سبل الس م": )اعلم أ،ل الدعاء  كر ا ونيادة، فال حددي  

 فددي فَّددل الددذكر يصدددو عليدده، وقددد أمددر ا عبددادل بدعائدده فقددال تيددال  

[، وهدددددو يتَّدددددمن حقيقدددددة اليبوديدددددة 60]غدددددافر:     

 .(4)وا عترا  ب    الرب وافتقار اليبد(

عاء هو سمال اليبد واست اثته ربه عزل وجلل لجلك الم ضية أو الد أقول:

 دف  عر أو  كر له تيال  م  الخَّو  واستحَّار القلك عظمة الرب.

إ،ل أهميدة الددعاء بال سدبة للمسدلم   تقدل عدن حاجتده للطيدام والشدراب 
والهواء، فهذل من األسباب لبقاء األبدا، واألرواؤ، وهدي  اتهدا تحتدام إلد  

توفيرهدا، وسدببها األقددو  هدو الددعاء. إ، المسددلم يحتدام إلد  الدددعاء سدبك ل

ليوفقه ربه إل  الهداية والرعاية بل يحتام إل  كدل مدا يسدتقيم بده أمدر دنيدال 

وأخرال, من حامة ا عز وجل فدي خلقده أ، جيدل كونده مب يداً علد  األخدذ 

  باألسباب, فهو بال شيء عليم و عل  كدل شديء قددير قدال تيدال  

[، 6]هدددددود:             

           ومددد  هدددذا فقدددد قدددال: 

 [.15]الملك: 

                                                
 .2/93جام  البيا، عن تأويل آية القرآ،، إلمام المضسرين محمد بن جرير الطبرق،  (1)

 .3/105التضسير الابير، لإلمام فخر الدين الرانق،  (2)

 .1/141مام  الطربجي، مجم  البحرين، لإل (3)
سبل الس م شرؤ بلوغ المرام، لإلمدام محمدد بدن إسدماعيل الصد ياني، دار الحددي ، القداهرة،  (4)

4/698. 
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إ،ل ا تيال  تاضلل بحض  كتابه، وقادر عل  إهد   أعدائده، ولا ده عدز 

 وجددل أمددر نبيدده والمددمم ين بمجاهدددة الاضددار والمشددركين قددال تيدددال : 

              

 [.78]الحج:  

واإلنسا، مأمور باألخذ باألسباب لبلوغ ال ايدا  وأقدو  هدذل األسدباب 

هو الدعاء الذق به ي ال الداعي عو، ا وتوفيقده. والددعاء سد ؤ المدممن, 

وألهمية الددعاء نجدد أ،ل الحد  عدزل وجدلل افتدتح كتابده اليزيدز بالددعاء, بيدد 

   حمدددد  اتددده والث ددداء عليهدددا ـ وتمجيددددها ـ قدددال تيدددال : 

         

[، وخددتم كتابدده المجيددد بالدددعاء فددي 7-6]الضاتحددة:     

 سورتي الضل  وال اس.

إنَّ لجهابذة علماء المسلمين أقوال في الدعاء تبين أهميته، ونذكر 

 هنا على سبيل المثال بعضاً من هذه األقوال:

 قددال الي مددة أبددو حامددد ال زالددي: )الدددعاء أفَّددل اليبددادا ، وأنجددح

 . (1)القربا ، وأسم  الطاعا (

وقال الي مدة القشديرق عدن الددعاء: )هدو حد  ا، فدإ، اسدتجاب فهدو 

له، ولم يصل إل  ح  نضسه، فقد قام بحد  ربده، فدإ،ل  كنيادة، وإ، لم يستج

 الدعاء إظهار فاقة اليبودية(. 
وقد قال أبو حانم األعرم: )أل، أُحرم الدعاء أشدد علديل مدن أ، أُحدرم 

 .(2)جابة، أق أل،ل الدعاء ح  ا تيال  واإلجابة ح  اليبد(اإل

أعلم األمدة بدا  ورسدوله،  قال الي مة ابن القيم: )لما كا، الصحابة 

وأفقههم في دي ه كانوا أقوم بهذا السبك وشروطه وآدابه من غيرهم، وكدا، 

يست صر به عل  عدول، وكدا، أعظدم ج ددل، وكدا، يقدول للصدحابة:  عمر 

تم ت صرو، باثدرة، وإنمدا ت صدرو، مدن السدماء( وكدا، يقدول: ) إندي   لس

                                                
الضتوحا  الربانية عل  األ كار ال ووية، لإلمام محمد بن ع ، الصدي  الشافيي، طبية الماتبة  (1)

 .236-7/234اإلس مية، 

 المصدر الساب  نضسه. (2)
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أحمل هم اإلجابة، بل أحمل هم الدعاء، فإ ا ألهمت الدعاء ميه فإ،ل اإلجابدة 

 ميه(. 

 وأخذ الشاعر هذا المي   ف ظمه فقال:

 لو لدم تدرد نيدل مدا أرجدو وأطلبده
 

مددددن جددددود كضيددددك مددددا علمت ددددي  
 (1)الطلبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا

 

مدداء المسددلمين فددي أهميددة هددذل اليبددادة )الدددعاء(، هددذل بيدد  أقددوال عل

ولاددن قددد يقددول قائددل: مددا فائدددة الدددعاء إ ا كددا، كددل أمددر يطددرأ بقَّدداء ا 

وقدرل؟ يقال له: إ،ل من القَّداء رد الدب ء بالددعاء, والددعاء هدو سدبك مدن 

األسباب لرد القَّاء كالحصن للمجاهد وكدإغ و الددار مدن السدطو عليهدا, 

عائشدة رعدي ا ع هدا مرفوعداً )إ،ل الدب ء لي دزل فيتلقدال روق عن السيدة 
 .(2)الدعاء فييتلجا، إل  يوم القيامة(

سئل اليز بن عبد الس م هل يجون أ، يقال   حاجدة إلد  الددعاء إ    

يدرد قَّدداء و  قدددر؟ فأجدداب مدن نعددم عدددم الحاجددة إلد  الدددعاء فقددد كددذب 

يمدا، والطاعدة، أل، مدا قَّدال وعص  ويلزمه أ، يقول   حاجة ب ا إلد  اإل

ا من الثواب واليقاب حاصل، و  يدرق هذا األحم  أ،ل مصالح الددارين 

قدد رتبهدا ا تيدال  علدد  األسدباب، فدإ، ب دال علدد  أ، مدا سدب  لده   ي يددرل 

الدددعاء لزمدده أ،   يأكددل و  يشددرب إ ا جددا  أو عطدد ، و  يتددداو  إ ا 

ويقول في  لك كله: ما قَّال ا تيال  مرض، وأ، يلق  الاضار ب  س ؤ، 
  يددرد، وهددذا   يقددول بدده مسددلم و  عاقددل. ومددا أجددرأ هددذا الشددخ  علدد  

الجدددرأة بإنادددار الشدددر . وحاصدددله أ،ل اإليمدددا، بالقَّددداء   يقتَّدددي تدددر  

 , (3)األسباب؛ فا  تيال  قدلر األمر وقدلر سببه

الددعاء ي ضد  ممدا وروق عن السيدة عائشة رعي ا ع هدا مرفوعداً: )

 .(4)نزل ومما لم ي زل(

إ،ل الطضل م ذ وعوعه في رحم أمه يبدأ بالدعاء: )اللهم ج ب ا الشيطا، 

 .(5)وج ك الشيطا، ما رنق ا(

                                                
 .16الجواب الاافي لمن سأل عن الدواء الشافي،  بن القيم، ص  (1)

 روال الحاكم في األوست، والبزار والطبراني في األوست. (2)

 .234-7/233الضتوحا  الربانية عل  األ كار ال ووية، محمد بن ع ، الصدي  الشافيي،  (3)

 من الحدي  الساب .روال الحاكم في المستدر ، والطبراني في األوست، وهو جزء  (4)
، ومسدلم فدي كتداب ال اداؤ بدرقم 3031أخرجه الشديخا،: البخدارق فدي كتداب بددء الخلد  بدرقم  (5)

2591. 
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وهو ي تقل من طور إل  طور في الرحم تصداحبه وت حقده الددعوا , 

ة وكذلك األم تلهج ألس ة المحبين لها بالدعاء, وع د خدروم الطضدل أول وهلد

إلدد  الحيدداة يخاطددك بالدددعاء: )أعيددذ  بالمددا  ا التامددة مددن كددل شدديطا، 

، والطضل ي تقل من حال إل  حال ومن مرحلة (1)وهامة ومن كل عين ألمة(

إل  مرحلة يحتام إل  الدعاء في حالة اليقظة وال وم وفي الحركة والساو، 

ارقتدده , وع ددد مض هوهددو يشدد  طريقددة وياابددد سددبل الحيدداة ليددمدق مسددموليات
للحياة يودعه أهله بالدعاء: )اللهم إ، كا، محس اً فزد في إحسانه، وإ، كدا، 

مسيئاً فتجاون عن سيئاته، اللهم   تحرم ا أجرل، و  تضت ا بيدل، اللهم أكدرم 

نزله، ووس  مدخله.....( وهو في حياة البرنخ حاجته للدعاء كحاجة الحدي 

: )إ ا مدا  ابدن آدم ل رسدول ا للماء والهواء. والدعاء هو الذق ي ضيه قدا

انقط  عمله إ  من ث ثة: صدقة جارية أو علم ي تض  به أو ولد صالح يدعو 

 .(2)له(
عدن مالددك عددن يحيد  بددن سددييد أ، سددييد بدن المسدديك كددا، يقددول: )إ، 

وبيدد  (3)الرجل ليرف  بدعاء ولدل من بيددل وقدال بيددل نحدو السدماء فرفيهدا(

وحتد  يأخدذ موقيده السدرمدق فدي دار القدرار ال شور وع د فصل الخطاب 

        يحتام إل  الدعاء قال تيال : 

 [.10]يونس:          

جدداء اإلسدد م لهدايددة البشددرية وسدديادة اإلنسددانية وتحريددر ال دداس مددن 

األوهام والخرافا  ومن التشب  بما   يملك لهم عدراً   نضيداً, فيلدم ال داس 

يطلبو، حاجتهم وكيف يطلبونها. إ،ل واقد  ال داس اليملدي  من يدعو، وممن

 اليوم يبي ِّن لهم حاجتهم إل  دعاء خالقهم الحايم اليليم القوق اليزيز.
إ،ل الشدداب والشددابة المقددب ، علدد  الحيدداة الزوجيددة التددي يتم يددا، فيهددا 

سدديادتهما ويجهددل كددل م همددا الاثيددر عددن الطددر  ا،خددر، وكيددف تبدددأ هددذل 

سددتمر واألب يتقددم إليدده الُخطلداب  ب تدده، ولدمم وهددي تتم د  حيدداة الحيداة وت

سييدة  ب تها، و  تير  من ياو،  ا  الذق يحق  رغبتها, والطالك وهو 

                                                
 .1986س ن الترمذق، كتاب الطك، برقم  (1)

 .3084صحيح مسلم، كتاب الوصية، برقم  (2)
ي،  طبيدة دار ت وير الحوالك عل  شرؤ موطأ مالك، لإلمام ج ل الدين عبدد الدرحمن السديوط (3)

 .1/219الاتك اليلمية، 



د. يوسف إبرراهيم محمرد  أبرو                                                                   

 سيل
 

هـ 1427مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية                           العــــدد الثــاني عشـــر  

 م2006ـــ 

 

210 

يختدار تخصصدده ويقدددم لجاميددة أو كليددة متخصصددة, والتدداجر وهددو يتأهددك 

للسضر لجلك البَّاعة أو اختيار نو  م ها، ومدير المصلحة وهو يتردد في 

ار مددن يصدلح للموقدد  الميدين, والقائددد اليسدارق وهددو يتأهدك لخددوض اختيد

الميركة، وإمام المسلمين وهو ييدي ِّن حاومتده، ويقلدد مدن يظ ده م اسدباً ألق 
موقدد  مددن المواقدد , بددل كددل أصدد ا  المجتمدد  المسددلم بمختلددف مددواقيهم 

وأحددوالهم يحتدداجو، إلدد  الدددعاء, إلدد  هددم ء جمييدداً و إلدد  غيددرهم ييلمهددم 

دعاء ا ستخارة )عدن جدابر بدن عبدد ا رعدي ا ع همدا قدال:   الرسول

ييلم ا ا ستخارة في األمور كلها كمدا ييلم دا السدورة مدن  كا، رسول ا 

القرآ، يقول: "إ ا َهمل أحدكم بداألمر فليركد  ركيتدين مدن غيدر الضريَّدة ثدم 

لك ليقل: )اللهدم إندي أسدتخير  بيلمدك وأسدتقدر  بقددرتك وأسدألك مدن فَّد

اليظيم فإندك تقددر و  أقددر وتيلدم و  أعلدم وأندت عد م ال يدوب، اللهدم إ، 

ك ت تيلم أ، هذا األمر خيٌر لي في دي ي ومياشدي وعاقبدة أمدرق ـ أو قدال 

فاقدرل لي ويسرل لي ثم بار  لي فيه, وإ، ك ت تيلدم  –عاجل أمرق وآجله 

قددال عاجددل  أو –أ،ل هددذا األمددر شددٌر لددي فددي دي ددي ومياشددي وعاقبددة أمددر  

فأصرفه ع ي واصرف ي ع ه، وأقدر لي الخير حي  كا، ثم  –أمرق وآجله 
 . (1)قال: ويسمي حاجته أرع ي به(

إ،ل األدعيددة تت ددو  لتشددمل كددل احتياجددا  اإلنسددا، مددن صددحة وغ دد  

وقَّاء دين وأمن من عدو ونجاؤ ....الخ فاألدعية كالدواء الذق ييدالج كدل 

)ما مدن مسدلم يددعو  :قال: قال رسول ا  األدواء. عن أبي سييد الخدرق

بدعوة ليس فيها إثم و  قطيية رحم إ  أعطال ا بهدا إحدد  ثد إ: إمدا أ، 
ل له دعوته، وإما أ، يدخرها له في ا،خرة، وإما أ، يصدر  ع ده مدن  تُيجل

، كما أ، الدعاء هو الس ؤ (2)السوء مثلها( قالوا: إ ، نُاثِّر؟ قال : ا أكثر(

قوق للمممن وللجماعة الممم ة ولممدة المسدلمة إ ا مدا ادلهمدت الخطدوب ال

 واشتد األمر وقل ال صير وتاالك األعداء.

إ،ل األمة المسلمة اليوم في موقف   تحسد عليه وقوتها   تَّاهي و  

تقارب قوة أعدائها المادية. والحلديم مدن األمدة أصدبح حدائراً وال يدور علد  

اددن المخددرم القريددك بيددد األخددذ باألسددباب وتزكيددة دي دده صددار متهمدداً، ول

                                                
 .7/162، 5903صحيح البخارق، كتاب الدعوا ، برقم  (1)

 .3/18، 11149مس د اإلمام أحمد، مس د الماثرين من الصحابة، برقم  (2)
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: )الددعاء سد ؤ ال ضوس هو الدعاء , الدعاء وف  شرطه قدال: رسدول ا 

 .(1)المممن، وعماد الدين، ونور السموا  واألرض(

: )  ي ض  حذر من وعن عائشة رعي ا ع ها قالت: قال رسول ا 

ي زل، وإ،ل الدعاء ليصاد  الب ء قدر، ولان الدعاء ي ض  مما نزل ومما لم 

 .(2)فييتلجا، إل  يوم القيامة(

ألهمية الدعاء نجد أ، علماء اإلس م قد أفردوا له مملضا  م ذ عصور 

التدوين األولي لليلوم الشرعية، وعبر اليصور وإل  يوم ا هدذا، وقدد أفدرد 

نمراج  لمرا  علماء الس ة في كتبهم أبوابا أو كتباً للدعاء نذكر في هذا البحد 

كتب عن الدعاء على سبيل المثرال   الحررر لنثبره اهتمرام العلمراء بهرذا 

 الموضوع المهم في حياة كل مسلم ومن جلك:
[ الدددعاء ألبددي عبددد الددرحمن محمددد عددزوا، الَّددبي المتددوف  سدد ة 1]

 هـ.195

[ مجدددابو الددددعوة ألبدددي بادددر عبدددد ا محمدددد بدددن عبيدددد بدددن سدددضيا، 2]

 هـ.208يا المتوف  س ة المشهور بابن أبي الدن

[ كتداب الددعاء ألبددي داود السيسدتاني صداحك السدد ن المتدوف  سدد ة 3]

 هـ.275

[ كتداب الددعاء ألبدي عبدد ا محمدد بدن قطديس األندلسدي األلبيددرق 4]
 هـ(.316)  

[ دعدداء أنددوا  ا سددتيا ا  مددن سددائر ا فددأل  والياهددا  ألحمددد بددن 5]

 جيضر ابن محمد أبو الحسين بن الم ادق.

[ كتدداب الدددعاء فددي مجلددد كبيددر ألبددي القاسددم الطبرانددي سددليما، بددن 6]

 هـ.360أحمد بن أيوب المتوف  س ة 

[ كتاب الدعاء ألبي  ر الهدروق شديخ الحدرم عبدد ا بدن أحمدد بدن 7]

 هـ.434محمد األنصارق المتوف  س ة 
[ حليددة األبددرار وشدديار األخيددار فددي تلخددي  الدددعوا  واأل كددار 8]

كار ال وويدة لإلمدام ال دووق يحيد  بدن شدر  الددين الشدافيي المشهور باأل 

 هـ(.676)  

                                                
 روال الحاكم في مستدركه. (1)
وفددي ، 2/32شددرؤ الزوقدداني علدد  موطددأ مالددك ، لإلمددام محمددد الزوقدداني، طبيددة دار الضاددر،  (2)

 بلض : )  ي  ي حذر...(. 1/669، 1813المستدر ، برقم 
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[ ف  الوعاء في أحادي  رفد  اليددين فدي الددعاء وكتداب إ صدابة 9]

 هـ.911في الدعوا  المستجابة لإلمام ج ل الدين السيوطي المتوف  س ة 

 [ كتاب الدعاء للدكتور محمد السيد  ط طاوق.10]

 ار ليبد الرناو بن عبد المحسن اليدر.[ فقه األدعية واأل ك11]
 المبح  الثاني

 فَّل الدعاء ومقامه

 

  إ،ل ال اية من خل  اإلنسا، هي عبدادة ربده وخالقده قدال تيدال : 

               

[، واليبدددد 58-56]الدددذاريا :           

    المممن في كل ركية من ص ته يياهد ربه عز وجل بقوله

 [.5]الضاتحة:     

واليبدددادة هدددي التدددذلل والخَّدددو    جدددل ج لددده ومدددن أبدددرن أندددوا  

الخَّو  والتذلل هو شيور اإلنسا، بَّيضه وافتقارل إل  خالقه وا سدتيانة 

به في كل أحواله لهذا فإ،ل م زلدة الددعاء فدي اإلسد م عظيمدة جدداً وماانتده 
قربا  وقدد جداء  ال صدوص تمكدد عالية ألنه من أجل  الطاعا  وأفَّل ال

       هذا المي   فتارة تدرد بلضد  األمدر 

 [.60]غافر: 

قددال اإلمددام الضخددر الددرانق فددي هددذل ا،يددة: "لمددا كددا، أشددر  أنددوا  

 الطاعا  الدعاء والتَّر    جرم أمر ا تيال  به في هذل ا،ية فقدال: 

 [.60]غافر:       

فيمدا يرويده عددن ربده فدي حدددي :  ال بددي  وألبدي ييلد  عددن أندس عدن
)وأمددا الددذق بي ددي وبي ددك فم ددك الدددعاء وعلدديل اإلجابددة(
. قددد ورد الوعيددد (1)

                                                
 .2/32شرؤ الزوقاني عل  موطأ ا مام مالك، لإلمام محمد الزرقاني،  طبية دار الضار،  (1)
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      الشددديد علدد  تددر  الدددعاء قددال تيددال  

 [.60]غافر:      

فدي مي د  هدذل ا،يدة أق يسدتابرو،  عن ال يما، بن بشير عن ال بدي 

نس: يدا أبدا حمدزة أبل دك أ،ل الددعاء نصدف عن دعائي عن ثابت قال قلت أل

 .(1)اليبادة, قال:   بل هو اليبادة كلها(
 كددر صدداحك "عددو، الميبددود شددرؤ سدد ن أبددي داود" عددن ال يمددا، بددن 

قدال: "الددعاء هدو اليبدادة" أق هدو اليبدادة الحقيقيدة التدي  بشير عدن ال بدي 

إلعراض عما سدوال تستح  أ، تسمل  عبادة لد لته عل  اإلقبال عل  ا وا

بحيدد    يرجددو و  يخددا  إ  إيددال قائمدداً بموجددك اليبوديددة، ميترفدداً بحدد  

الربوبية, عالماً ب يمة اإليجاد وطالباً لمدد اإلمداد عل  وف  المدراد وتوفيد  

 اإلسياد كذا في المرقاة. 
وقال الشيخ في "اللميا ": الحصدر للمبال دة وقدراءة ا،يدة تيليدل بأنده 

   اددو، عبددادة أقلدده أ، ياددو، مسددتحبه وآخددر ا،يددة مددأمور بدده في

والمراد بيبدادتي         

هو الدعاء, لخو  الوعيد ي ظر إل  الوجوب, لان التحقي  أ، الددعاء لديس 

 بواجك والوعيد إنما هو عل  ا ستابار. ا هـ. 

قيددل: اسددتدل با،يددة علدد  أ،        

والمدأمور بده عبدادة, وقدال القاعدي: استشدهد الدعاء عبادة ألنه مدأمور بده، 

با،يدة لدد لتها علد  أ، المقصدود يترتدك عليده ترتدك الجدزاء علد  الشدرط 

والمسددبك علدد  السددبك وياددو، أتددم اليبددادا . ويقددرب مددن هددذا قولدده: )مددخ 
 اليبادة( أق خالصها. 

وقال الطيبي ـ رحمه ا ـ يمان أ، تحمل اليبادة عل  المي د  الل دوق 

هار غاية التذلل وا فتقار إل  ا تيال  وا ستاانة له. وما شدرعت وهو إظ

اليبادة إ  للخَّو  للبارئ وإظهدار ا فتقدار إليده. وي صدر هدذا التأويدل مدا 

                                                
 .12/79جام  البيا، عن تأويل آق القرآ،،  بن جرير الطبرق، طبية دار الضار،  (1)
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        بيددددد ا،يددددة المتلددددوة 

حي  عبر عن عدم التذلل والخَّو  با ستابار, ووع     

 .(1)الهوا، والص ار رستاباعبادتي موع  دعائي, وجيل جزاء  لك ا 

إ، الدددعاء مددن فَّددله األكبددر واألعظددم ياددو، نسددبياً فددي نجدداة الددداعي 

   ع دما ت قط  به األسباب حت  ولو لم يان موحدداً قدال تيدال : 

                

[. هددذل ا،يددة تصددور مشددهداً فددي البحددر واألمدددوام 67]اإلسددراء:   

مبحددرين فيددداخل نضوسددهم الخددو  والضددز  ع دددها   يجددد تددت طم بجددانبي ال
هم ء مااناً لدعاء آلهتهم المزعومة مدن المخلوقدا ، وإنمدا يرجد  اإلنسدا، 

إل  فطرته التي فطر عليها فيير  خالقه، ويلجأ إليه بالدعاء، فيستجيك ا 

       است اثته وهو عز وجل ييلدم كضدرل بيدد نجاتده 

 [، فأق فَّل أعظم من هذا؟ 65 ]الي ابو :   

ومن فَّل الدعاء أنه ياو، سبباً في قَّاء حاجة اإلنسا، المستيصدية 

والملحة فهذا نبي ا نكريا بيد أ، بلي من اليمر ما بلي هو ونوجه وق طدا 

مددن الولددد حسددك اليددادة والمددألو  فددي عددر  ال دداس لجددأ إلدد  ا تيددال  

     بقولده تيدال  بالدعاء، عبلر عن  لك القرآ، الاريم 

              

            

              

                                                
 .353-4/352ة أبو الطيك محمد شمس الدين، عو، الميبود شرؤ س ن أبو داود، للي م (1)
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[، فاددا، الددرد مددن ا 6-2]مددريم:        

             تيال : 

 [.7]مريم:    

ين ع ددد إ،ل فدي القددرآ، الادريم الاثيددر جددداً مدن أدعيددة األنبيداء والمرسددل

الشددائد والاددروب، وفددي مواقدف مدد  أقددوامهم األشدداء األلددداء، فياددو، بيددد 

 الدعاء ا ستجابة واألمن والرخاء.

إ،ل السف لة ال بوية أورد  ل ا عدداً ليس باليسير من األحادي  فدي فَّدل 

قدال: )لديس  الدعاء نورد م ها كأمثلة ونما م: عن أبدي هريدرة عدن ال بدي 

 مددن الددددعاء( قولددده: )لدديس شددديء( أق مدددن األ كدددار شدديء أكدددرم علددد  ا

واليبادا  أل، فيه إظهار الضقر واليجز والتذلل وا عترا  بقدوة ا تيدال  

 . (1)وقدرته

 يشددبه الدددعاء بأندده لددك اليبددادة وخالصددها قددال  وفددي حدددي  أنددس 

)الدددعاء مددخ اليبددادة( قددال ع دده الي مددة ابددن اليربددي: )بددالمخ تاددو، قددوة 

فاددذا الدددعاء مددخ اليبددادة بدده تتقددو  عبددادة اليابدددين فإندده روؤ األعَّدداء 

 .(2)اليبادة(

إ،ل فَّددل الدددعاء   ي اددرل إ  ماددابر، ومددن لددم يددتي  بددالقرآ، فليددتي  

بحوادإ الزما،، فاثير من الحا   التي تمر بمجموعة من ال اس وحسدك 

ولان  الير  واليادة وم ط  اليلم التجريبي ياو، المصير اله   والدمار

تتواتر األخبار بأ،ل الدعاء هو الذق غير مجرق الحدإ، فاا، ما هو خارو 
لليدادة، فتتددخل ع ايددة ا بيدد أ، ت سدد كددل ا حتمدا  ، وت قلدك المددوانين 

 وتاو، ال جاة.

إ،ل الطك م  تقدمه وتطورل عجز عن ع م كثير من األمدراض. مدنه 

عن إيجاد دواء لدائه فلجأ إل  من م ا لم يسم  بإنسا، ثقة عجز أطباء اليالم 

يظن استجابة دعائه، وبيدد فتدرة وجيدزة نال الدداء وعجدز عدن تضسدير هدذل 

                                                
تحضة األحو ق بشرؤ جام  الترمذق، لإلمام محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبداركضورق،  (1)

 .9/310طبية دار الضار، 

 .311المصدر الساب  نضسه، ص (2)
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الظاهرة األطباء إ  أ، يقول المممن م هم هدي مدن ا هدذا كلده يرجد  إلد  

 فَّل الدعاء.
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 المبح  الثال 

 ح  اإلس م عل  الدعاء

 

يه   ت قطد  والددعاء لده لما كا، الدعاء بتلك األهمية وحاجة المممن إل

من الضَّل ما يجيل اليبد مرتبطاً به وهو مخ اليبادة وجاء اإلس م  لسيادة 

اإلنسا، وا رتقاء به في تضايرل وتيلقه بيالم ال يك والشهادة القوق اليزيدز 
وجاء القرآ، ونبي اإلسد م ليحدرر اإلنسدا، مدن الخرافدة والددجل والتشدب  

ذا كله جاء  نصوص القرآ، الاريم وس ة خداتم وا فتقار إل  المخلوقين له

األنبيددداء والمرسدددلين تحددد  وترشدددد وتوجددده ال ددداس إلددد  الددددعاء بيبدددارا  

   وبأسدداليك شددتي, جدداء  بصددي ة األمددر فددي قولدده تيددال  

          

 [.60]غافر:    

 كر في تضسير هذل ا،ية )حاي قتادة عن كيدك األحبدار قدال: أعطيدت 

مة: ث ثاً لم تيطهدن أمدة قدبلهم ا ث دين: كدا، إ ا أرسدل نبدي قيدل لده: هذل األ

     أنت شاهد عل  أمتك وقال تيال  لهدذل األمدة: 

[، وكا، يقال لل بي: ليس عليك فدي الددين مدن حدرم وقدال 143]البقرة:  

[، وكا، يقال 78]الحج:          لهذل األمة: 

     قددال لهددذل األمدددة: لل بددي: ادع ددي أسددتجك لددك، و

 [.60]غافر: 

  رو  خالددد الربيددي يقددول: "عجبددت لهددذل األمددة قيددل لهددا : 

أمرهم بالدعاء ووعدهم باإلجابة وليس بي همدا شدرط, قدال لده    

     قائدددل: مثدددل مدددا ا؟ قدددال مثدددل قولددده تيدددال  
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 [، فها ه ا شرط, وكانت األمة تضز  إلد  أنبيائهدا25]البقرة:   

 .(1)في حوائجها حت  تسأل لهم األنبياء  لك"

قد ياو، الح  عل  الدعاء بأسلوب م طقي وحجة عقليدة تضهدم السدام  

      بأ،ل المستح  للدعاء وحدل هدو ا قدال تيدال  

 [.62]ال مل:       

 كر الحاف  ابن كثير في تضسيرل عن عبيد ا بن أبي صالح قال: دخل 
وس فقلت له: اد  ا لي يا أبا عبد الرحمن، فقال: اد  ل ضسك فإنده عليل طا

 يجيك المَّطر إ ا دعال. 

و كر الحاف  ابن عساكر في ترجمة رجدل حاد  ع ده أبدو بادر محمدد 

بن داود الدي ورق قال هذا الرجل: ك ت أكارق عل  ب ل لي من دمش  إل  

  الطريد  مدن بلد الزبداني، فركك ميي  ا  مرة رجل فمررنا علد  بيد

طري  غير مسلوكة فقال لي: خذ في هدذل فإنهدا أقدرب، فقلدت:   خبدرة لدي 

فيهدا, فقدال: بدل هدي أقدرب، فسددلا اها فانتهي دا إلد  مادا، وعدر وواد عميدد  

ر  وفيدده قتلدد  كثيددرة، فقددال لددي: أمسددك رأس الب ددل حتدد  أنددزل ف ددزل وتشددمل
ديده، وتبي دي وجم  عليه ثيابه، وسل ساي اً ميه وقصددني فضدر  مدن بدين ي

ف اشدته ا وقلت: خذ الب ل بما عليه فقال هدو لدي: إنمدا أريدد قتلدك فخوفتده 

ا واليقوبة فلم يقبل، فاستسلمت بين يديه وقلت: إ، رأيت أ، تترك ي حت  

ل، فقمت أصلي فأرتج علي  القرآ، فلدم يحَّدرني  أصلي ركيتين فقال: عج ِّ

يقول: هيه أفرغ فأجر  ا عل  م ه حر  واحد، فبقيت واقضاً متحيراً وهو 

فإ ا أندا          لساني قوله تيال : 

بضارس قد أقبل مدن فدم الدوادق وبيددل حربدة فرمدي بهدا الرجدل فمدا أخطدأ  

فمادل فخر صريياً فتيلقت بالضارس وقلت: با   من أنت ؟ فقال: أنا رسدول 
ل والحمددل الددذق يجيددك المَّددطر إ ا دعددال وياشددف السددوء, فأخددذ  الب دد

 .(2)ورجيت سالماً"

                                                
 .8/327الجام  ألحاام القرآ، ألبي عبد ا محمد بن أحمد القرطبي،  (1)
-3/351القرآ، اليظيم،  بي الضداء إسماعيل بن كثير، طبية دار الضتح لإلع م اليربي، تضسير  (2)

352. 
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ألهمية الدعاء وفَّله وحاجدة المدمم ين إليده يت دو  األسدلوب القرآندي 

في توجيه اليباد إليه عل  طريقة القدرآ، الب غيدة فهدا هدي ا،يدا  تخاطدك 

    فيقددول لدده الددرب عددز وجددل  المسددلم األول محمددد 

[، فددي ا،يددا  186]البقددرة:          

     بصددي ة يسددألونك  كمددا فددي قولدده تيددال : التددي ورد

    [، جاء الرد بقوله تيدال  219]البقرة:    

[، وفدددددي 219]البقدددددرة:         

[، وقدال: 219]البقدرة:        قوله تيال  

[ الخ وفي ا،ية جاء 222]البقرة:         

        التيبيدددددددر مخالضددددددداً للمدددددددألو  

[، و لك من وجدول  كرهدا صداحك التضسدير الابيدر فقدال: )لدم 186]البقرة: 

 يقل: فقل إني قريك فتدل عل  تيظيم حال الدعاء من وجول:
كأنه سبحانه و تيال  يقول عبدق أنت تحتام إل  واسطة في  األول:

 غير وقت الدعاء أما في مقام الدعاء ف  واسطة بي ي وبي ك.

يدل عل  إ، اليبدد لده       إ، قوله  الثاني:

 ( يدل عل  أ، الرب لليبد.إنني قريبقوله )

لم يقل: فاليبد م ي قريدك، بدل قدال: أندا م ده قريدك وفيده سدر  ثالثهما:

نضيس فإ، اليبد ممان الوجود فهو من حي  هو في مركز اليدم وحَّدي  

أ، يقرب الض اء, ف  يما ه القرب من الرب أما الح  سبحانه فهو القادر من 

بضَّله وبرحمته من اليبد والقرب إل  اليبد   من اليبد إل  الح  فلهذا قال 

    . 

إ، الداعي ما دام يبقي خاطرل مش و ً ب ير ا فانه   ياو،  والرابع:

داعياً له فإ ا ف ي عن الال صدار مسدت رقاً فدي ميرفدة األحدد الحد , فدامت   
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 ً  لحقدده وطالبدداً ل صدديبه فلمددا ارتضيددت مددن أ، يبقددي فددي هددذا المقددام م حظددا

الوسائت بالالية, ف  جرم حصل القرب فانه ما دام اليبد ملتضتاً إلد  غدرض 

نضسه لم يان قريباً من ا تيال ، أل،ل  لك ال رض يلهيده عدن ا. فثبدت أ،ل 

 .(1)الدعاء يضيد القرب من ا فاا، الدعاء أفَّل من اليبادا (

التي توعدح   لة ال بوية يجد كثيراً من أحادي  الرسول إ،ل المتتب  للسف 

ح  ال داس وتدوجيهم إلد  دعداء ربهدم عدز وجدل ومدن  لدك مدا روال اإلمدام 

فيما يرويه عن ربه عز وجدل أنده  عن ال بي  مسلم عن أبي  ر ال ضارق 
قدال: "يددا عبدادق إنددي حرمدت الظلددم علدد  نضسدي وجيلتدده بيد ام محرمدداً فدد  

ادق كلادم عدال إ  مدن هديتده فاسدتهدوني أهددكم. يدا عبدادق تظالموا. يا عب

كلام جائ  إ  من أطيمته فاستطيموني أطيمادم . يدا عبدادق كلادم عدار  إ  

من كسوته فاستاسوني أكسام. يا عبادق إنام تخطئو، بالليل وال هدار, وأندا 

أغضر الذنوب جميياً فاست ضروني أغضر لام. يا عبادق إنام لن تبل وا عرق 

تَّددروني، ولددن تبل ددوا نضيددي فت ضيددوني. يددا عبددادق لددو أ، أولاددم وآخددركم ف

وإنسام وج ام كانوا عل  اتق  قلك رجل واحد م ام ما ناد  لك فدي ملادي 

شيئاً. يا عبادق لو أ، أولام وآخركم وإنسدام وجد ام كدانوا علد  أفجدر قلدك 
رجددل واحددد مدد ام مددا نقدد   لددك مددن ملاددي شدديئاً. يددا عبددادق لددو أ، أولاددم 

آخددركم وإنسددام وجدد ام قدداموا فددي صددييد واحددد فسددألوني. فأعطيددت كددل و

وإنسا، مسدألته مدا نقد   لدك ممدا ع ددق إ  كمدا يد ق  المخديت إ ا أُدخدل 

البحر. يا عبادق إنما هدي أعمدالام أحصديها لادم ثدم أوفديام إياهدا فمدن وجدد 

 .(2)خيراً فليحمد ا، ومن وجد غير  لك ف  يلومن إ  نضسه"

ويبدين ويقتَّدي أ، جميد  الخلد  مضتقدرو، إلد  ا فدي جلدك  هذا يددلف 

م افيهم ودف  مَّارهم الدنيوية واألخروية ومن لدم يتضَّدل ا عليده بدذلك 
فإنده سدديحرم و  أحددد مهمددا بلددي مدن القددوة والددو ء لدده واإليثددار يسددتطي  أ، 

 يبل ه مرادل .

قدرآ، عل  هذا األمدر وسدجل لده ال وقد استدل خليل الرحمن إبراهيم 

      الاريم خطابده لقومده بدذلك فدي قولده تيدال : 

                                                
 .13/107انظر: التضسير الابير، فخر الدين الوانق، طبية دار الضار،  (1)

 .4674صحيح مسلم، كتاب البر والصلة وا،داب، برقم  (2)
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-75]الشددددددددددديراء:          

83.] 

وفي الحدي  دليل عل  أ، ا تيدال  الادريم المتضَّدل يجدك أ، يسدأله 

قدددال: يدددا رب إنددده  اإلسدددرائليا  أ، موسددد  خلقددده جميددد  حاجددداتهم وفدددي 
لييددرض لددي الحاجددة مددن الدددنيا فاسددتحي أ، أسددألك قددال: سددل ي حتدد  ملددح 

 .(1)عجي ك وعلف حمار 

وفي بي  ا سرائيليا  يقول ا عز وجل: أيممل غيرق في الشددائد 

والشدددائد بيدددق، وأنددا الحددي القيددوم ويرجدد  غيددرق ويطددرو بابدده بددالبُارا  

الخزائن وبابي مضتوؤ لمدن دعداني, مدن  ا الدذق أمل دي ل ائبدة وبيدق مضاتيح 

فقطيت به دونها. أو من  ا الذق رجداني ليظديم جرمده فقطيدت رجداءل. أو 

من  ا الذق طرو بابي فلدم أفتحده لده, أندا غايدة ا،مدال فايدف تقطد  ا،مدال 
دوني، أبخيل أنا فيبخل ي عبدق؟ أليس الدنيا وا،خدرة والادرم والضَّدل كلده 

فما يم   الممملين أ، يمملوني, لو جميدت أهدل السدموا  واألرض ثدم  لي,

أعطيت كل واحد م هم ما أعطيت الجميد  و بل دت كدل واحدد مد يم أملده لدم 

يدد ق   لددك مددن ملاددي عَّددو  رة كيددف يدد ق  ملددك أنددا قيمدده, فيددا بمسدداً 

 .(2)للقانطين من رحمتي, ويا بمساً لمن عصاني وتوثك عل  محارمي

 وقال القائل:

   تخَّددين لمخلددوو علدد  طمدد 

 واسدددترنو ا ممدددا فدددي خزائ ددده
 

 إ،  ا  مَّدددر م دددك بالددددينفددد 

 فإنمددا هددي بددين الاددا  وال ددو،
 

في أمرل لل اس وإرشادهم إل  الدعاء مدا روال اإلمدام  ومما جاء ع ه 

قال: )لن  عن رسول ا  أحمد ابن ح بل ـ رحمه ا ـ عن ميا  بن جبل 

                                                
  الحدي  من جوام  الالدم، لإلمدام نيدن جام  اليلوم والحام في شرؤ خمسين حديثاً من جوام (1)

 .201-197الدين أبي فرم عبد الرحمن بن أحمد الح بلي الب دادق،  طبية دار الضار، ص 

 .201-197المصدر الساب  نضسه، ص  (2)
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 الدعاء ي ض  مما نزل ومما لم ي دزل فيلديام بالددعاء  ي ض  حذر من قدر ولان

 .(1)عباد ا(

كما أ،ل مما يح  اإلنسا، ويدفيده إلد  الددعاء ثقتده فدي ربده عدز وجدل 

واطمئ انه با ستجابة إ ا خ  الدعاء من الميصية. عن أبدي سدييد الخددرق 

رحدم إ  قال: )ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم و  قطيية  أ، ال بي 

أعطال ا بها إحد  ث إ: إما أ، تيجل له دعوته، وإما أ، يدخرها لده فدي 

ا،خددرة, وإمددا أ، يصددر  ع دده مددن السددوء مثلهددا قددالوا: إ اً ناثددر. قددال: ا 

 .(2)أكثر(

ر لدي شدرب  واإلثم كأ، يقول الداعي: اللهم أع ي عل  قتل ف ، أو يس ِّ
ولا ها خصت بالذكر لماانتها فهو الخمر، وأما قطيية الرحم فهي من اإلثم 

من  كر الخاص بيد اليام كأ، يدعو الداعي أ، يباعدد بي ده وبدين أقاربده أو 

 يطلك إحداإ فت ة بي ه وبين أقاربه ورحمه.

ه الددك أحاديدد  تبددين شدددة وعيددد ا تيددال  علدد  التدداركين لدعائدده أل، 

قدال: قدال رسدول فاعل  لك ييد مست  ياً عن ا أو متابراً, عن أبي هريرة 

)(3): )إنه من لم يسأل ا ي َّك عليه. 
إ،ل تر  ما ي َّك الح  عدز وجدل يُيَددف مدن أوجدك الواجبدا  ويقدوق 

        هددذا الحددددي  قولددده تيدددال  

[، 60]غددددددددافر:         

قدال  أ، ال بدي  ع د من فسلر اليبدادة ه دا بالددعاء كمدا مدر آنضداً عدن أندس 

. (4) عز وجل "أنا ع د حسدن ظدن عبددق بدي وأندا ميده إ ا دعداني"يقول ا

 في هذا المي   يقول القائل الحايم:
   تسدددددددألن ب دددددددي آدم حاجدددددددة

 ا ي َّددددك إ، تركددددت سددددماله
 

 وسدددل الدددذق أبوابددده   تحجدددك 

 وبُ دددي آدم حدددين يسدددأل ي َّدددك
 

                                                
 .21033مس د اإلمام أحمد، مس د األنصار، برقم  (1)

 .10709مس د اإلمام أحمد، مس د الماثرين من الصحابة برقم  (2)
 .9/313تحضة األحو ق بشرؤ جام  الترمذق، لإلمام  المباركضورق، طبية دار الضار،  (3)

 .14/268الضتح الرباني لترتيك مس د اإلمام أحمد بن ح بل،  (4)
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بيد هذل ال صوص القرآنية واألحادي  ال بوية   ي ب ي ألحد أ، ي ضل 

 الدعاء بل يجيله م نماً لحياته مصاحباً لحركاته وسا اته. عن

 

 المبح  الراب 

 الدعاء ح    تيال 

 

  تبدديلن مددن األدلددة القاطيددة أ،ل الدددعاء هددو اليبددادة قددال تيددال  

           

[، وقد مَّي قريباً بيا، مي اها.في الس ن )عن 60]غافر:    

  قال:"الدعاء هدو اليبدادة ثدم قدرأ  رسول ا أ،  ال يما، بن بشير 

           

  "(1). 

فاليبدادة حد  خدال   لما كا، الدعاء هدو اليبدادة بم طدوو الميصدوم 

للخدال  سدبحانه و تيدال   بدل هدي ال ايددة التدي مدن أجلهدا خلد  الثقلدين فقددال 

              تيدددددال : 

]الددددددددددذاريا :              

56-58.] 
إ،ل الجن واإلنس خلقهم ا لميرفته وعبادته وحددل واليبدادة هدي غايدة 

الذل والخَّو  وهذا المي   هو الذق يتمثله الداعي. ولما كا، األمر كذلك 

فدد  يجددك شددرعاً و  عقدد ً أ، تخَّدد  الجددوارؤ وتددذل ل يددر خالقهددا ال  ددي 

و، بالتوجه والدعاء إل  رب اليالمين قال الحميد، بل الخل  بأسرهم مأمور

                                                
 .3247س ن الترمذق رقم  (1)
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              تيدددددددددال : 

 [.65]غافر:    

إ،ل ا تيال  متضرد بالحياة واإللوهيدة، واإللده الحد  هدو الجددير وحددل 

با لتجاء إليه، لذلك جاء األمر بدعائه وحدل ودعاؤل يضتقر إلد  إخد ص لده 

م  ا كائ اً من كا، في دعائده، كيدف    عز وجل فيجك أ  يشر  الداعي
وأعظم سورة في القرآ، وفاتحة الاتاب التي يتلوها المسلم صباؤ مساء بدل 

تتارر قراءتها في اليوم الواحد وقد تصل إلد  عشدرا  المدرا ، وفدي كدل 

       مدرة يياهدد اليبدد ربده بقولده: 

لدم اللف دة اليربيدة ـ تضيدد [، وهذل اليبدارة ـ كمدا هدو مقدرر فدي ع5]الضاتحة: 

الحصدددر وا ختصددداص أق نخصدددك أندددت وحدددد  يدددا ا باليبدددادة و كدددذلك 

 با ستيانة. 

ر ال داس مدن الخرافدة  إ،ل القرآ، الاريم هو دسدتور اإلسد م جداء ليحدر ِّ

واستيباد الط اة للمخلوقين مهما ت وعت أساليبهم ومهما قويت قدراتهم فهدم 

    أو دفد  الَّدر إ  بدإ ، ا قدال تيدال    يملاو، لإلنسا، جلك ال ضد

            

]سددددددددددبأ:                

22.] 

قال اإلمام القرطبي: )هذا خطاب توبيخ وفيه إعدمار أق ادعدوا الدذين 

نعمتم أنهم آلهة لام من دو، ا لت ضيام أو لتدف  ع ام ما قَّدال ا تبدار  

       يملاددو،  لددك  علدديام فددإنهم  

أق مدددددددددا                
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لواحد من هم ء مدن ميدين علد  خلد  شديء. بدل ا المتضدرد باإليجداد فهدو 

 .(1)الذق يُيبد وعبادة غيرل محال(

إ،ل بي  ال اس في حالة الشدة والَّي  والخطوب المدلهمة يتذكر ا 

تزول هذل الشددائد أو تقدل يشدر  مد  ا ويضرد له  سبحانه بالدعاء وع دما 

أحداً من المخلوقين وهذا هو عين الظلم والجهل وعدم اإلنصدا    الواحدد 

           الخددددال  قددددال تيددددال : 

[، هدذل ا،يدة وأمثالهدا 65]الي ابو :         

اتهم نزلت ابتداًء في المشركين ولا ها تجر بذيلها وتددخل مدن اتصدف بصدض
وإ، نطدد  بالشددهادتين ومددن نددو  اإلشددرا  بددا  فددي هددذل الحالددة أ، يقددول 

اإلنسا، لو  ا والربا، أو السائ  الحا و ل رق ا أو انقلبت اليربة فيشدر  

 م  ا السائ  الماهر ميتقداً تأثيرل وإشراكه م  ا.

ألنهدا إ،ل ا،يا  القرآنية في هذا السدياو كثيدرة جدداً وميانيهدا واعدحة 

من أمور اليقيدة ولان م  هذا يوجد كثير من عامة المسدلمين يددعو، غيدر 

ا من األنبياء والصالحين ويست يثو، بهم وهذا ما  يقبله الشر  و  اليقل 

و عل  اليلمداء الربدانيين أ، يبي دوا حقيقدة  لدك وخطدرل علد  الددين و علد  
 عوام المسلمين. 

ذا األمددر مددا نصدده أ، ال صددار   كددر شدديخ اإلسدد م ابددن تيميددة فددي هدد

يصورو، في الا ائس صور من ييظمونه من اإلنس غير عيس  وأمه مثل 

وغيدددرل مدددن القدددداديس, وييبددددو، تلدددك الصدددور ويسدددألونها  سمدددار جدددرج

ويدعونها ويقربو، لها القرابين, وي ذرو، لها ال دذور ويقولدو، هدذل تدذكرنا 

ل المشدركين تدارة بدأ، بأولئك الصالحين. والشياطين تَّلهم كما كانت تَّد

يتمثل الشيطا، في صورة  لك الشخ  الذق يدعي وييبد فيظن داعيده أنده 

قد أت  أو يظدن أنده ا قدد صدور ملاداً علد  صدورته. فدإ،ل ال صدراني مدث ً 
أو غيرل فيرال قد أتال في الهواء وكذلك  سيدعو في األسر وغيرل مار جرج

ا كيف يوجد في هذل األمداكن آخر غيرل. وقد سألوا بي  بطارقتهم عن هذ

فقددال: هددذل م ئاددة يخلقهددم ا علدد  صددورته ت يدد  مددن يدددعول. وإنمددا تلددك 

 .(2)شياطين أعلت المشركين

                                                
 الجام  ألحاام القرآ،، للقرطبي. (1)

 .17/455ابن تيمية: مجمو  الضتاو ،  (2)
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وهاذا يحسك كثير مدن أهدل البدد  والَّد ل والشدر  الم تسدبين إلد  

هدذل األمددة فددإ، أحددهم يدددعو ويسددت ي  بشدديخه الدذق ييظمدده وهددو ميددت أو 

أله, وقددد ي ددذر لدده نددذراً ونحددو  لددك ويددر   لددك يسددت ي  بدده ع ددد قيددرل ويسدد

الشخ  قد أتال في الهواء ودف  ع ه بي  ما يارل أو كلمه ببي  ما سأله 
ع ه ونحو  لك فيظ ده الشديخ نضسده أتد  إ، كدا، حيداً حتد  إندي أعدر  مدن 

هم ء جماعا  يأتو، إل  هذا الشيخ نضسه الذق است اثوا به وقد رأول أتاهم 

 لك له هم ء يأتو، إل  هذا الشيخ وهدم ء يدأتو، إلد   في الهواء فيذكرو،

هذا الشديخ، فتدارة يادو، الشديخ نضسده لدم يادن ييلدم بتلدك القَّدية، فدإ، كدا، 

يحك الرياسة سات وأوهمهم أنه نضسده أتداهم وأغداثهم وإ، كدا، فيده صددو 

م  جهل وع ل قال: هذا ملك صورل ا علد  صدورتي, وجيدل هدذا مدن 

وجيله عمدة لمن يست ي  بالصالحين, ويتخدذهم أربابداً كراما  الصالحين, 
وإنهددم إ ا اسددت اثوا بهددم بيدد  ا م ئاددة علدد  صددورهم ت يدد  المسددت ي  

 .(1)بهم

ولهذا أعر  غير واحد من الشديوخ األكدابر الدذين فديهم صددو ونهدد 

وعبادة لما ظ وا هذا مدن كرامدا  الصدالحين صدار أحددهم يوصدي مريديده 

حدددكم حاجددة فليسددت   بددي وليسددت جدني  وليستوصدد ي, يقددول: إ ا كانددت أل

ويقول: أنا أفيل بيد موتي ما ك ت أفيل فدي حيداتي وهدو   ييدر  أ، تلدك 

ن لهم اإلشرا   شياطين تصور  عل  صورته لتَّله وتَّل أتباعه، فتحس ِّ

با , ودعاء غير ا وا ست اثة ب ير ا, وأنها قد تلقدي فدي قلبده: إندا نضيدل 
بأصحابك ما ك ا نضيل بهم في حياتك. فيظن هذا من خطاب إلهي بيد موتك 

القي في قلبه, فيأمر أصحابه بذلك, وأعر  من هم ء من كا، لده شدياطين 

تخدمه في حياته بأنوا  الخدم مثل خطاب أصحابه المست يثين بده وإعدانتهم 

وغير  لك. فلما ما  صداروا يدأتو، أحددهم فدي صدورة الشديخ, ويشديرونه 

 .(2)يمت ويرسلو، إل  أصحابه رسائل بخطابأنه لم 

وقد كا، يجتم  بي بيد  أتبدا  هدذا الشديخ, وكدا، فيده نهدد وعبدادة , 

وكا، يحب ي ويحك هذا الشيخ ويظن أ، هدذا مدن الارامدا , وأ، الشديخ لدم 

يمددت, و كددر لددي الادد م الددذق أرسددله إليدده بيددد موتدده فقددرأل فددإ ا هددو كدد م 
 الشياطين بيي ه. 

                                                
 .457-17/456المرج  نضسه،  (1)

 .17/457المرج  نضسه،  (2)
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يدر واحدد ممدن أعدرفهم أنهدم اسدت اثوا بدي فرأوندي فدي وقد  كدر لدي غ

الهواء وقد أتيتهم وخلصتهم من تلدك الشددائد, مثدل مدن أحداط بده ال صدار  

األرمن ليأخذول. وآخر قد أحاط به اليدو وميه كتك ملطضا  من م اصحين 

لو اطليوا عل  مدا ميده لقتلدول ونحدو  لدك, فدذكر  لهدم إندي مدا دريدت بمدا 

لهم عل   لك حت    يظ وا إني كتمت  لدك كمدا تادتم  جرق أص ً. وحلضت

الاراما  وأنا قد علمت أ، الذق فيلول ليس بمشرو . بل هو شر  وبدعدة 
ثددم تبددين لددي فيمددا بيددد وبيل ددت لهددم أ،ل هددذل شددياطين تتصددور علدد  صددورة 

 .(1)المست اإ به

من هذا جميياً ومن غير مدا  كدر يتبديلن أ،ل الددعاء هدو حد  خدال    

زل وجلل واليقل السليم يدأب  علد  صداحبه أ، يصدر  دعداؤل ل يدر خالقده ع

 الذق بيدل ملاو  السموا  واألرض.

                                                
تضسير سورة اإلخد ص، لشديخ اإلسد م تقدي الددين أحمدد بدن عبدد الحلديم بدن تيميدة، طبيدة دار  (1)

 .236-235السلضية، ص 


