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  ٥  االعتداء يف الدعـاء

  املقدِّمـة
إنَّ احلمَد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضلَّ له، ومن ُيضلل فال هادَي له، وأشهد أن 

بُده ورسولُه صلى اهللا عليه ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أنَّ حممَّداً ع
  : أما بعد ..وسلم تسليماً كثرياً

تبـارك   –فإنَّ الدُّعاَء نعمةٌ كربى، ومنحةٌ عظمى، جاد هبـا املـوىل  
وامنتَّ هبا على عباده؛ حيث أمرهم بالدُّعاء، وَوَعـَدهم باإلجابـة    -وتعاىل
  .واإلثابة

الدِّين، فما اسُتجْلبت النَِّعم  فشأن الدُّعاء عظيٌم، ونفُعه عميٌم، ومكانُته عاليةٌ يف
مبثله، وال اسُتدفعت النِّقم مبثله؛ وذلك أنَّه يتضمَّن توحيَد اهللا وإفراَده بالعبادة دون من 

  .سواه، وهذا رأس األمر وأصلُ الدِّين
فما أشدَّ حاجة العباد إىل الدُّعاء؛ بل مـا أعظـم ضـرورهتم إليـه؛     

بأمسِّ احلاجة للدُّعاء؛ ليصلوا  -يعاًبل وَمن يف األرض كلهم مج –فاملسلمون
  .بذلك إىل خريي الدُّنيا واآلخرة

لكنَّ كثرياً من الدَّاعني ال حيسنون الدُّعاء فيقعون يف خطأ االعتـداء يف  
الدُّعاء فترّد دعوُتهم وال ُيستجاب هلم؛ ألنَّهم أصبحوا من املعتدين الذين ال 

كُْم َتَضرًُّعا َوُخفَْيـةً إِنَّـُه لَـا ُيِحـبُّ     اْدُعوا َربَّ: ُيحبُّهم اهللا؛ قال تعاىل
  ].٥٥: األعراف[ الُْمْعَتِديَن

وقد تأمَّلُت كثرياً يف هذا املوضوع وكان َيشغلُ بـايل علـى أعـوام    
َمَضت؛ خصوصاً أنَّين مل أجد مصنَّفات مستقلَّةً تتكلَّم عن هذا املوضـوع  

ت مهَّيت لبحث هـذا املوضـوع،   حتديداً إلَّا أشتاتاً مفرَّقة هنا وهناك؛ فََسَم
  .فاستعنُت باهللا يف مجع مادَّته



  
االعتداء يف الدعـاء ٦  

  : مشكلةُ البحث
مع ابتعاد كثري من الناس عن املنهج الصَّحيح الذي كـان عليـه   

يف عباداهتم بعامَّة ويف الدُّعاء خباصَّـة وقـع كـثري مـن      الرَّسولُ 
الكتـاب   التَّجاُوزات واالعتداء يف الدُّعاء وهجر الدُّعاء املشروع مـن 

عة قد وجدها يف كراريس ال معوَّلَ والسُّنَّة بأدعية مفقرة وكلمات مسّج
؛ وكلُّ هذا َيمنـع مـن   عليها وال أصل هلا، ويترك ما دعا به النَّيبُّ 

  )١(."استجابة الدُّعاء
  : حدوُد البحث

َيقتصر البحثُ على التَّجاُوزات يف الدُّعاء واالعتداء فيه واألخطاء 
كذلك ذكُر األدعية، واليت يكثر الدُّعاُء هبا مع أنَّها مل ترد ال اليت تقع، و

يف الكتاب وال يف السُّنَّة، وكـذلك نتنـاول منـاذَج وصـوَر هـذه      
التَّجاُوزات، مثَّ َنذكر الضَّوابطَ الـيت َتمنـع مـن الوقـوع يف هـذه      

  .التَّجاوزات
  : مصطلحات البحث

 احلدِّ الذي حدَّه الشَّـرُع  هو التَّجاُوُز يف: االعتداء يف الدُّعاء - ١
املطهَّر، فيحصل يف الدُّعاء من اخللل حبسب ما حيصل من التَّجاُوز قوَّةً 

  .)٢(وضعفاً
جمموعةٌ من القواعـد الـيت حتـدُِّد    : ضوابطُ االعتداء يف الدُّعاء -٢

  .جتاوزات الدُّعاء وهبا ُيعرُف ما ُيعدُّ مشروعاً وما ال يشرع
صور وأمثلة على االعتداء واألخطاء يف : الدُّعاءمناذج االعتداء يف  -٣
  .الدُّعاء

                              
  .٢١٨: ص ٧تفسري القرطيب، اجلزء ) ١(
  .١٣، ص٣بدائع الفوائد ج) ٢(



  

  ٧  االعتداء يف الدعـاء

  : أمهيَّةُ البحث
  : قمُت باختيار هذا املوضوع لألسباب التَّالية

أمهيَّةُ موضوع االعتداء يف الدُّعاء؛ خصوصاً مع كثرة األدعية  -١
  .املخالفة للمشروع

ا جتعل الناس انتشاُر كتيِّبات ومطويَّات َتذْكُُر أدعيةً ال أصلَ هل -٢
  .يهجرون املشروع ويأخذون هبا

دراسة األحكام الشَّرعية املرتبطة هبذه التَّجاُوزات وما يترتَّب  -٣
  .عليها من مسائل حتتاج إىل تأصيل شرعيٍّ

ُخلُوُّ موضوع االعتداء يف الدُّعاء فيما اطَّلَعُت عليه من دراسة  -٤
  .علميَّة شاملة للموضوع
  : ةالدِّراساُت السَّابق

بعد االطِّالع والبحث مل أعثر على دراسة علميَّة تتناول هذا املوضوع 
شاملةً لعناصر هذه اخلطَّة، وغالُب الكتب والدِّراسات على الدُّعاء عمومـاً  

  .من جهة فضله، دون التَّركيز على االعتداء والتَّجاُوز يف الدُّعاء
ور متجدِّدة عمَّا كان عليـه  مثَّ إنَّ االعتداَء يف الدُّعاء ال َيزال َيظهر بص

: يف السَّابق، ومن الدِّراسات واألحباث السَّابقة ما تناولته كتُب التَّفسري لقوله
اْدُعوا َربَّكُْم َتَضرًُّعا َوُخفَْيةً إِنَُّه لَا ُيِحبُّ الُْمْعَتِديَن ]٥٥: األعراف.[  

" اإلسالمية الدُّعاء ومنـزلُته يف العقيدة"وقد عثرُت على دراسة بعنوان 
للشَّيخ جيالن العروسي، ومن خالل العنوان يتبيَّن أنَّ البحثَ يقتصر علـى  
اجلانب الَعقَدّي يف الدُّعاء دون غريه، وبعد االطِّالع عليها تبيَّن يل أنَّـه مل  
يتناول موضوع االعتداء يف الدُّعاء إلَّا باقتضاب شديد، وهو ال خيرج عـن  

  .ضرب بعض األمثلة



  
االعتداء يف الدعـاء ٨  

حملمَّد بـن  " األزهيةُ يف أحكام األدعية: "اك كتاٌب بعنوانوكذلك هن
هبادر الزَّركشّي، ذَكََر االعتداَء يف الدُّعاء حتت أخطاء الدُّعاء، وذَكََر بعَض 

  .الصَُّور والنَّماذج وبعض القواعد
، َتَعـرََّض  "الدعاء، مفهومه، أحكامه، أخطاء تقع فيه"وكذلك كتاب 

  .ل خمتصرلالعتدال يف الدُّعاء بشك
حتقيق عمر  لإلمام احلسني إمساعيل احملامدي "الدُّعاء"وهناك كتاٌب اُمسه 

هـ؛ ولكنَّه تكلَّم عن أدعيـة  ١٤١٤عبد املنعم َنَشَرْته مكتبةُ ابن تيمية عام 
  .السَّفَر وآدابه فقط، ومل يتعرَّض ملوضوع االعتداء يف الدُّعاء

للَخطَّايبِّ حتقيق أمحد يوسف الدَّقاق  "شأن الدُّعاء"كذلك هناك كتاٌب آخُر امسُه 
ـ، تكلَّم عمَّا يكـره يف الـدُّعاء؛ كالسَّـجع    ١٤٠٤نشرته دار املأمون للتُّراث، ط ه

  .والتَّكَلُّف يف الكلمات وغرابتها، وكذلك اللَّحن فيه، ولكن بشكل خمتصر جدا
مـد  للطَّرباينِّ، حتقيق وختريج الدُّكتور حم" الدُّعاء"كذلك هناك كتاب 

سعيد حممد البخاري؛ وهو عبارةٌ عن رسالة علميَّة تقدَّم هبا الباحثُ لَنيـل  
وقد طبعْته داُر البشائر  -مكَّة املكرَّمة –درجة الدُّكتوراة من جامعة أمِّ القرى

هـ، تكلَّم يف كراهية السَّجع يف الدُّعاء واالعتداء فيـه، مثَّ ذَكَـَر   ١٤٠٧
اللهمَّ إنِّي أسألك : "مسع ابَنه يدعو ويقول حديثَ سعد بن أيب وقَّاص عندما

  .احلديث..." اجلنَّةَ ونعيَمها وهبجَتها وأهناَرها وقصوَرها
كذلك هناك كتاُب الدُّعاء حملمَّد بن فضل بن غزوان الضَّبِّّي، حتقيـق  
الدكتور عبد العزيز سليمان البعيمي، وهو جيمع األحاديث الواردةَ يف عمل 

  .مل يتعرَّض ملوضوع االعتداء يف الدُّعاءاليوم واللَّيلة، و
للشَّيخ عبد الرَّزَّاق بن " فقه األدعية واألذكار"وهناك كتاب آخر باسم 

هـ تعـرَّض لالعتـداء يف   ١٤٢٥عبد احملسن البدر، نشرْته داُر ابن القَيِّم 
  .الدُّعاء باقتضاب شديد



  

  ٩  االعتداء يف الدعـاء

يباينّ، مكتبة دار املعرفة، لسعيد الشَّ" الدُّعاُء يف اإلسالم"وهناك كتاٌب آخر اُمسه 
  .هـ، مل يتكلم إلَّا عن الدُّعاء الشِّركيِّ فقط، ومل يتجاوزه إىل غريه١٤١٤ط

وهكذا عامَّةُ كتب الدُّعاء من رسائل وحبوث؛ إنَّما تتكلَّم عن فضـله  
واحلثّ عليه وأسباب إجابة الدُّعاء وموانع إجابة الدُّعاء بدون التََّعرُّض بعمق 

  .عتداء يف الدُّعاءملوضوع اال
  : أهداُف البحث

  .التعريف باالعتداء يف الدُّعاء -١
  .توضيح مناذج وصور لالعتداء يف الدعاء -٢
  .إيضاح احلكم الشرعي هلذه التجاوزات واالعتداءات يف الدعاء -٣
  .بيان ضوابط االعتداء -٤
  .ذكر مناذج من الدُّعاء الصَّحيح -٥

  : أسئلة البحث
  االعتداء يف الدعاء؟ ما املراد ب -١
  ما هي صور ومناذج االعتداء يف الدعاء؟  -٢
  ما احلكم الشرعي هلذا االعتداء يف الدعاء؟  -٣
  ما هي ضوابط االعتداء يف الدعاء؟  -٤
  ما هي مناذج الدعاء الصحيح؟  -٥

  : منهج البحث
ا من من مظانِّه" االعتداء يف الدُّعاء"استقراُء املعلومات املتعلِّقة بـ  -١

كتب ودوريَّات ونشرات وغريها، وانتقاء ما يهمُّ البحث ممَّا َتمَّ مجُعه مـن  
  .معلومات، وترتيب أولويَّات األخذ بالنُّصوص اجملموعة



  
االعتداء يف الدعـاء ١٠  

تصنيف املعلومات اجملموعة مبا يتَّفق مع خمطَّط البحـث، وحتليـل    -٢
  .هذه املعلومات املصنَّفة؛ متهيداً للمقارنة والتَّرجيح

  .آيات القرآن الكرمي ببيان اسم السُّورة ورقم اآليةعزُو  -٣
إلَّـا مـا كـان يف     -ما أمكن–ختريج األحاديث، وبيان درجتها -٤

  .الصَّحيحني أو يف أحدمها فأكتفي بتخرجيه
  .توثيُق النُّقوالت واملذاهب واألقوال الواردة يف البحث -٥
ـ   -٦ ب شرح املصطلحات والكلمات الغامضة يف البحث والـيت يغي

  .معناها عن غري املختصِّ من املثقَّفني
بقـول احلنفيَّـة ومـن     -يف الغالب –عند ذكر آراء الفقهاء أبدأ -٧

وافَقَهم، فاملالكيَّة، فالشافعية، فاحلنابلة، مقتصراً عليهم، وقـد أذكـر آراَء   
  .الظَّاهرية وبعض اجملتهدين من الفقهاء

لََّتهم بذكر الرَّاجح عندي، أعقُِّب عرَض املسألة وأقوالَ الفقهاء وأد -٨
  .وقد أترك املسألةَ من غري ترجيح إذا مل يترجَّح عندي يف املسألة قولٌ

  .أَُترجُم لألعالم الوارد ذكُرهم يف البحث ما عدا املشهورين -٩
  .عند اهلوامش أذكر ترقيماً مستقلًّا هلوامش كلِّ صفحة يف أسفلها - ١٠
ل على فهرس اآليات القرآنية، يف هناية البحث أضع فهارس تشتم -١١

واألحاديث النبوية، واآلثار، باإلضافة إىل فهرس املصادر واملراجع وفهـرس  
  .املوضوعات

  : خطَّةُ البحث
  .االعتداء يف الدُّعاء ضوابط وصور ومناذج من الدُّعاء الصَّحيح: عنوان البحث

ـ : املقدِّمة هجي يف وفيها بيانُ أمهيَّة البحث وأسباب اختياري له، ومن
  .إعداد هذا البحث



  

  ١١  االعتداء يف الدعـاء

  : ويتضمَّن املباحث التَّالية: متهيد
  .تعريُف الدُّعاء: املبحث األول
  .شروطُ الدُّعاء وآداُبه: املبحث الثَّاين
  .إجابةُ الدُّعاء: املبحث الثالث
  : وفيه مطلبان
  .أسباُب إجابة الدُّعاء: املطلب األوَّل
  .جاب فيها الدُّعاءأوقات وأماكن وأوضاع يست: املطلب الثاين
  : حقيقةُ االعتداء يف الدُّعاء: الباب األول
  : وفيه فصالن
  .تعريُف االعتداء يف الدُّعاء: الفصل األول
  : وفيه مبحثان
  .تعريف االعتداء يف الدُّعاء يف اللُّغة: املبحث األول
  .تعريف االعتداء يف الدُّعاء يف االصطالح: املبحث الثاين
  .اُع االعتداء يف الدُّعاءأنو: الفصل الثاين

  : وفيه مخسة مباحث
  .االعتداء يف املعاين: املبحث األول
  .االعتداء يف األلفاظ: املبحث الثاين
  .االعتداء يف اهليئة واألداء: املبحث الثالث
  .االعتداء يف الدعاء املكاين: املبحث الرابع

  .االعتداء يف الدعاء الزماين: املبحث اخلامس



  
االعتداء يف الدعـاء ١٢  

  : االعتداء يف الدُّعاء يف العبادة: الباب الثاين
  : وفيه ثالثة فصول
  .االعتداء يف الدعاء يف الصالة: الفصل األول

  : وفيه مبحثان
  .االعتداء يف الدعاء يف الصالة املكتوبة: املبحث األول

  .االعتداء يف الدعاء يف الصالة النافلة: املبحث الثاين

  .جاالعتداء يف الدعاء يف احل: الفصل الثاين

  : وفيه مبحث واحد

االعتداء يف الدعاء يف اإلحرام والطواف والسعي ويوم : املبحث األول
  .عرفة

  .االعتداء يف الدعاء يف الصيام: الفصل الثالث

  : وفيه مبحث واحد

  .االعتداء يف الدعاء يف اإلفطار والسحور: املبحث األول

  .نةمناذج من الدعاء الصحيح من الكتاب والس: الباب الثالث
  : وفيه

  .نتائج البحث وتوصياته: خامتة

  .الفهارس



  

  ١٣  االعتداء يف الدعـاء

  شكٌر وتقديٌر
على نعمه العظيمة الـيت ال ُتَعـدُّ وال    -سبحانه -هذا وإنِّي أمحد اهللا

ُتْحَصى مث أشكر والديَّ العزيزين وأعترف هلما يف هذا املقام وغريه بالفضل 
لوالـدي الدَّاعيـة    واالمتنان؛ فقد كان هلما األثُر األكُرب يف حيايت، وأدعو

  .حممد بن محود العقيلّي باملغفرة والّرمحة/ الشَّيخ
وكان ألهل بييت الفضل كذلك بعَد اهللا يف اإلعانة والتَّشجيع وتـوفري  

  .اجلوِّ املناسب لالطِّالع والبحث
حممد اجلريبه على توجيهاتـه  . وكذلك أشكر أخي وزميلي الشيخ د

مد البشري، وكذلك أخـي الشَّـيخ   حم/ وإرشاداته يل، وكذلك أخي الشيخ
أن  -سـبحانه  -الدَّاعية مأمون عوض على جهودمها، كما أتضرَّع إىل اهللا

بابكر التُّرايب أفضلَ اجلزاء، وأن جيزل مثوبَتـه  . جيزَي عنِّي فضيلة شيخي د
وحيسن عاقبَته وينفع بعلمه ويبارَك يف جهوده؛ فهو الذي قَبلَ اإلشراف على 

رحب وتاَبَعه؛ وذلك بقراءة فاحصة ونقـد هـادف   هذا املوضوع بصدر 
  .وتوجيه سديد؛ فوجدُت فيه ُخلَُق األب احلاين، فََشكََر اُهللا له وأعظم أجَره

وإنِّي أتقدَّم بالشُّكر اجلزيل والـدُّعاء اخلـالص بـالتَّوفيق والسَّـداد     
للمسؤولني يف جامعة أم درمان ومعهد دراسات العامل اإلسالميِّ على مـا  

  .لَوا التَّعليم العايل من خدمة وعنايةأَْو
وباجلملة أشكر كلَّ َمن أرشدين إىل ما يفيدين وأعانين على إمتام هـذا  
البحث، ويف اخلتام أقدِّم هذا البحثَ وهو جهد املقلّ حماولةً منِّي يف اإلسهام 
يف الدِّراسات العلميَّة الشَّرعيَّة غري ظانٍّ أن عملي هذا بـراٌء مـن العيـب    

.. نَّقص، وال أَدَّعي فيه اجلود واإلتقان؛ لعلمي بقلَّة بضاعيت وفتور الذِّهنوال
  ...واَهللا أسأل أن يكون حظِّي التَّوفيق والسَّداد، واحلمُد هللا ربِّ العاملني



  
االعتداء يف الدعـاء ١٤  



  

  ١٥  االعتداء يف الدعـاء

  

  

  متهيد

  تعريُف االعتداء يف الدُّعاء

  

  : ويتضمَّن املباحث التَّالية
  .تعريُف الدُّعاء: املبحثُ األوَّل

  .شروط الدعاء وآدابه: بحث الثاينامل

  .إجابة الدعاء: املبحث الثالث

  : وحيتوي على مطلبني
  .أسباب إجابة الدعاء: املطلب األول

  .أوقات وأماكن وأوضاع يستجاب فيها الدعاء: املطلب الثاين

    



  
االعتداء يف الدعـاء ١٦  



  

  ١٧  االعتداء يف الدعـاء

  : تعريف الدعاء
  .دعوُت الشيء أدعوه دعاء: مصدر من قولك: أصلُ كلمة الدعاء

مسعـت  : كما تقـول . تقول مسعت دعاء: دَر مقاَم االسمأقاموا املص
وقد يوَضع املصدُر موضع االسـم؛  . اللهمَّ امسع دعاء: وكما تقول. صوتاً

  .)١(رجل عدل: كقوهلم

اليت تدلُّ يف األصل على إمالة الشَّيء إليك ) دعو(وهو مأخوذٌ من مادة 
  .)٢(بصوت وكالم يكون منك

  : )٣(ة معان منهاوقد ورد الدعاء يف اللغة بعدَّ
َولَا َتْدُع ِمْن ُدوِن اللَِّه َما لَا َيْنفَُعـَك  : ومنه قولُه تعاىل: العبادة -١

  ].١٠٦: يونس. [َولَا َيُضرَُّك فَإِنْ فََعلَْت فَإِنََّك إِذًا ِمَن الظَّاِلِمَني

إِنْ َواْدُعوا ُشَهَداَءكُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه : ومنه قوله تعاىل: االستغاثة -٢
  ].٢٣: البقرة. [كُْنُتْم َصاِدِقَني

َوأَنَُّه لَمَّا قَاَم َعْبُد اللَِّه َيْدُعوُه كَاُدوا : ومنه قوله تعاىل: التوحيد -٣
  ].١٩: اجلن. [َيكُوُنونَ َعلَْيِه ِلَبًدا

  .]١٠: القمر. [فََدعَا رَبَّهُ أَنِّي َمغْلُوبٌ فَانَْتِصْر: ومنه قوله تعاىل: النداء - ٤

َدْعَواُهْم ِفيَهـا ُسـْبَحاَنَك اللَُّهـمَّ    : ومنه قوله تعاىل: القول -٥
  ].١٠: يونس. [َوَتِحيَُّتُهْم ِفيَها َسلَاٌم

                              
  .٣٥هـ ص١٤٠٧ ١حممد سعيد البخاري ط/ الدعاء للطرباين، حتقيق د) ١(
  ).٢/٢٧٩(معجم مقاييس اللغة البن فارس، ) ٢(
  .٨ينظر الدعاء للحمد، ص) ٣(



  
االعتداء يف الدعـاء ١٨  

َوإِذَا َسأَلََك ِعَباِدي َعنِّـي  : ومنه قوله تعاىل: السؤال والطلب -٦
  ].١٨٦: البقرة. [فَإِنِّي قَرِيٌب أُجِيُب َدْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا َدَعاِن

قُلِ اْدُعوا اللََّه أَوِ اْدُعوا الرَّْحَمَن أَيا َما : ومنه قوله تعاىل: الثَّناء -٧
  ].١١٠: اإلسراء. [َتْدُعوا فَلَُه الْأَْسَماُء الُْحْسَنى

  : تعريف الدُّعاء يف االصطالح
  .هو الرغبة إىل اهللا عز وجل -١
 -عزَّ وجـلَّ  -د ربَّهاستدعاء العب: ومعىن الدعاء: ")١(قال اخلطايب -٢

  .)٢(العناية واستمداده إيَّاه املعونة
إظهار االفتقار إليه والتربُّؤ من احلول والقوَّة؛ وهـو مسـة   : وحقيقته

 -عـزَّ وجـلَّ   -العبوديَّة واستشعار الذِّلَّة البشريَّة، وفيه من الثَّناء على اهللا
  .)٣(وإضافة اجلود والكرم إليه سبحانه وتعاىل

هو طلب ما ينفع الدَّاعي، وطلب كشف ما : "بقوله )٤(بن القيموعرَّفه ا
  .)٥(يضرُّه، أو دفُعه

                              
هو أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب، كان فقيها أديبا حمدِّثا، له ) ١(

ومعامل السُّنَّة يف شرح سنن أيب داود، وأعالم " غريب احلديث"التَّصانيف البديعة؛ منها 
عراق أبا علي الصغار السنن يف شرح البخاري، وكتاب شأن الدعاء، وغري ذلك، مسع بال

وأبا جعفر الرزاز وغريمها، وروى عنه احلاكم أبو عبد اهللا ابن البيع النيسابوري وعبد 
الغفار بن حممد الفارسي وأبو القاسم عبد الوهاب بن أيب سهل وغريهم، توفِّي ببست يف 

  )..٢/٢١٤(وفيات األعيان . هـ٣٨٨شهر ربيع اآلخر سنة 
  .٤شأن الدعاء للخطايب ص) ٢(
  .٤شأن الدعاء للخطايب ص) ٣(
ابن القيم العالمة حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي مشس الدين ) ٤(

هـ ومسع من ابن تيمية وتأثر به، برع يف ٦٩١املعروف بابن قيم اجلوزية ولد سنة 
مجيع العلوم وفاق األقران واشتهر يف اآلفاق وتبحَّر يف مذاهب السَّلف، تويف يف 

  ).٦/٥٦(األعالم للزركلي (هـ، ٧٥١من شهر رجب سنة  الثالث
مكة املكرمة، –بدائع الفوائد البن القيم، حتقيق هشام عطا، نشر مكتبة الباز ) ٥(

  .٣/٥١٣هـ، ١٤١٦الطبعة األوىل 



  

  ١٩  االعتداء يف الدعـاء

وعرَّفه كذلك بأنَّه االبتهالُ إىل اهللا تعاىل بالسُّؤال والرَّغبة فيها عنده من 
  .)١(اخلري والتَّضرُّع إليه يف حتقيق املطلوب والنَّجاة من املرهوب

  .)٢(وما أشبه ذلك" ا رحيميا اهللا يا رمحن ي: "وهو قول القائل

  : دعاُء املسألة ودعاُء العبادة
كلُّ دعاء ورد يف الكتاب والسُّنَّة فإنَّه يتناول نوعي الدُّعاء ومها دعـاُء  

  .)٣(املسألة ودعاُء العبادة

  .هو أن يطلب الدَّاعي ما ينفعه وما يكشف ُضرَّه: تعريُف دعاء املسألة

ع القربات الظاهرة والباطنة؛ ألنَّ هو شامل جلمي: تعريف دعاء العبادة
املتعبَِّد هللا طالٌب وداع بلسان مقاله ولسان حاله أن يتقبَّلَ اُهللا تلك العبـادة  

  .واإلثابة عليها

  : تالُزُم نوعي الدُّعاء
 -من خالل ما مضى يتبيَّن لنا أنَّ نوعي الدُّعاء متالزمان؛ ذلك أنَّ اَهللا

ودفع الضُّّر دعاَء مسألة، وُيدَعى خوفاً ورجاًء  ُيدَعى جللب النَّفع -عزَّ وجلَّ
دعاَء العبادة؛ فُعلم أنَّ النَّوعني متالزمان؛ فكلُّ دعاء عبادة مستلزٌم لـدعاء  

  .)٤(مسألة، وكلُّ دعاء مسألة متضمٌِّن لدعاء العبادة

                              
  .١٠الدعاء للشيخ اخلضر ص) ١(
  ).١/٥٢٢(املنهاج يف شعب اإلميان للحليمي ) ٢(
  .١/١٦٦ن البن سعدي القواعد احلسان لتفسري القرآ) ٣(
  .٣/٥١٣بدائع الفوائد، ) ٤(



  
االعتداء يف الدعـاء ٢٠  

  املبحث الثاين
  شروطُ الدُّعاء وآداُبه

الدَّاعي من الصِّفات واألحـوال   إنَّ آداَب الدُّعاء وما ينبغي أن يتَّصف به
كثريةٌ جدا، وقد توسََّع العلماء يف ذكر ذلك؛ حيث ذكروا اآلداَب اليت َينبغـي  
للدَّاعي أن َيلتزم هبا وبيَّنوا ما يف ذلك من األسرار واحلكم؛ كما بيَّنوا كلَّ خصلة 

سَّلَف، كمـا  من خصال تلك اآلداب، وبيَّنوا دليلَها من الكتاب والسُّنَّة وآثار ال
بيَّنوا أوقات الدُّعاء اليت ُترجى فيها اإلجابة واألماكن الفاضلة اليت هي أرجى من 
غريها، وبيَّنوا األحوال واألوصاف اليت هي أرجى من غريها، كما بيَّنوا ألفـاظ  
األدعية الواردة املطلَقة منها واملقيَّدة وابتهاالت وعرب ودروس وتنـزيه وتقديس 

  .)١(كذلك َبيَّنوا ما يتعلَّق باإلجابة، وما َيلزم هلا وموانعهااهللا تعاىل، و
  : فكلُّ ما عدَّه العلماءُ من الشُّروط هو يف احلقيقة آداب وليس شروطاً؛ وذلك ألمور

أنَّه ال ينطبق عليها حدُّ الشَّرط املصطلَح عليه؛ وهو ما يَلزم من َعَدمه العدُم،  - ١
  .عدمَ هذه الشُّروط ال يَلزم منه بطالنُ الدُّعاء وال يَلزم من وجوده وجود؛ ألنَّ

أنَّ العلماء مل يتَّفقوا على تسميتها شروطاً؛ فسمَّاها بعُضهم آدابـاً   -٢
  .)٢(وسنناً وبعضهم مسَّاها أركاناً
  : وهذه الّشروط هي

شرطُ الدَّاعي أن يكونَ عاملاً بأنَّه ال قادَر على حاجته إلَّا : التَّوحيد -١
نَّ األمَر بيده، وأن يكون موحًِّدا هللا يف ربوبيَّته وأمسائه وصفاته؛ قال اهللا، وأ
، ]٦٢: النمل. [أَمَّْن ُيجِيُب الُْمْضطَرَّ إِذَا َدَعاُه َوَيكِْشُف السُّوَء: تعاىل

وأن ال يدعو إلَّا اهللا؛ فال جيوز له أن َيسألَ غَري اهللا، أو أن يدعَو غَريه معـه؛  
  ].١٨: اجلن. [الَْمَساجَِد ِللَِّه فَلَا َتْدُعوا َمَع اللَِّه أََحًدا َوأَنَّ: قال تعاىل

                              
  ).١/١٦٣(الدعاء للعروسي ) ١(
  ).١/١٦٥(املرجع السابق ) ٢(



  

  ٢١  االعتداء يف الدعـاء

وهو من أهمِّ هذه اآلداب وأوكـدها؛ ألنَّ  : اإلخالص يف الدعاء -٢
عدَم إخالص الدُّعاء هللا تعاىل تارةً يكون شركاً صرحياً خمرجاً عن امللة، وقد 

  .قبوله واستجابته يكون شركاً أصغر؛ فيكون الدُّعاء حمبطاً ال ميكن

فَـاْدُعوا اللَّـَه   : باإلخالص يف الدُّعاء فقـال  -تعاىل -وقد أمر اهللا
  ].١٤: غافر[ ُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن َولَْو كَرَِه الْكَاِفُرونَ

ُهَو الَْحيُّ لَا إِلََه إِلَّا ُهَو فَاْدُعوُه ُمْخِلِصَني لَـُه الـدِّيَن   : وقال تعاىل
  ].٦٥: غافر[ َربِّ الَْعالَِمَني الَْحْمُد ِللَِّه

َواْدُعوُه ُمْخِلِصَني لَُه الـدِّيَن كََمـا َبـَدأَكُْم    : َعزَّ من قائل -وقال
  ].٢٩: األعراف[ َتُعوُدونَ

يعين هبا قولـه   -وقد دلَّت اآلية: رمحه اهللا -)١(وقال احلافظُ ابن حجر
: غـافر [ ُد ِللَِّه َربِّ الَْعـالَِمنيَ فَاْدُعوُه ُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن الَْحْم: تعاىل
  .)٢(أنَّ اإلجابة مشتَرطةٌ باإلخالص -]٦٥

إنَّ اهللا ال يقبل مـن مسـمع، وال   : "رضي اهللا عنه -وقال ابُن مسعود
  .)٣("مراء، وال العب، وال داع إلَّا داعياً دعاء ثبتاً من قلبه

                              
شيخ اإلسالم، احلافظ أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن حجر العسقالينّ، ولد يف ) ١(

لم مصر يف اليوم الثاين عشر من شعبان عام ثالث وسبعني وسبعمائة، َرَحلَ يف طلب الع
مائة ومخسني َجَمَعت من السََّعة ) ١٥٠(إىل بالد كثرية، وله مؤلَّفات كثرية بلغت حنو 

والتَّحقيق ما مل يكن لغريها، ومن أعظمها فتح الباري يف شرح صحيح البخاري، توفِّي يف 
  .١/٢٦٨هـ، انظر الضَّوء اللَّامع ٨٥٢ذي احلجة من عام  ٢٨مصر يف 

  ).١١/٩٥(فتح الباري ) ٢(
وأمحد يف الزُّهد والبخارّي يف األدب  ٨٣رقم  ٢٠أخرجه ابن املبارك يف الزُّهد ص )٣(

وهو حمفوظ من كالم : وإسناده صحيح، قال الدَّارقطينُّ ٦٠٦رقم  ٢/٦٥املفرد 
  ).٢/٨٤٠العلل املتناهية . (ابن مسعود



  
االعتداء يف الدعـاء ٢٢  

بادة توقيفيَّة؛ فََينبغـي  فإنَّ الدُّعاَء ع: يف دعائه املتاَبعةُ للرَّسول  -٣
للدَّاعي أن يدعَو ربَّه باألدعية املشروعة الواردة يف الكتاب والسُّنَّة، أو على 

  .األقل ألَّا يصادم األدعية املشروعة باألدعية البديعة

إِنََّمـا  : وهو من شروط إجابة الدُّعاء؛ قال تعاىل: إطابة املطعم -٤
: ، وكما يف احلديث الذي رواه مسلم]٢٧: التوبة[ ِقَنيَيَتقَبَّلُ اللَُّه ِمَن الُْمتَّ

، مثَّ ذَكََر الرَّجلَ ُيطيل السَّفََر أشعث أغـرب  »ًإنَّ اَهللا طَيٌِّب ال َيقبل إلَّا طَيِّبا«
ومطعُمه حـرام، ومشـرُبه حـرام،    . يا رب، يا رب: ميدُّ يديه إىل السَّماء

فقد رّدت دعوة هذا . »ب لذلكوملبسه حرام، وغُذَِّي باحلرام؛ فأنَّى ُيستجا
الرجل مع أنَّه قد توفَّرت فيه أسباب اإلجابة من التَّبذُّل ورفـع األيـدي،   
وطولُ السَّفَر هو مظنَّةُ انكسار النَّفس بطول الغربة عن األوطـان وحتمُّـل   

  .املشاّق

اْدُعوا َربَّكُـْم َتَضـرًُّعا   : قال تعاىل: عدُم االعتداء يف الدُّعاء -٥
، وسيأيت تفصيل ذلك يف ]٥٥: األعراف. [َيةً إِنَُّه لَا ُيِحبُّ الُْمْعَتِديَنَوُخفْ

  .الباب األول إن شاء اهللا تعاىل

كأن يشـتغل  : ألَّا يشغل الدُّعاء عن أمر واجب أو فريضة حاضرة -٦
بالدعاء عن صالة حاضرة أو أن يترك القيام حبق الضيف أو أن يدع خدمة 

  .الوالدين

  : ئطُ الدُّعاء أربعةشرا: وقد قيل
  .حفظ القلب عند الوحدة* 

  .حفظ اللِّسان مع اخللق* 



  

  ٢٣  االعتداء يف الدعـاء

  .حفظ العني عن النَّظر إىل ما ال حيل* 

  .)١(وحفظ البطن عن احلرام* 

فالبدَّ للدَّاعي أن يكون حاضَر القلب : حضور القلب عند الدُّعاء -٧
بالعبـد الـذَّليل أن   متفهِّماً ملا يقول مستشعراً عظمة َمن يدعوه؛ إذ ال يليق 

خياطَب ربَّه ومواله بكالم ال يعيه هذا الدَّاعي، وجبمل قد اعتاد تكراره دون 
فهم لفحواها، أو جتري على لسانه هكذا على سبيل العادة واالسترسـال؛  

، قال اإلمام )٢(»واعلموا أنَّ اَهللا ال َيستجيب دعاًء من قلب اله«: قال 
قصوَد الدُّعاء هو حضوُر القلب كما سبق بيانـه،  وأعلم أنَّ م: ")٣(ّالنََّووي

  .)٤("والدَّالئلُ عليه أكثُر من أن ُتحَصر، والعلم به أوضح من أن يذكر

                              
  .رسالة ماجستري. ١٣٩الدعاء وأحكامه الفقهية، ص) ١(
هذا حديث مستقيم : ، وقال٤٩٤عوات، واحلاكم ، الدَّ)٣٤٧٩(الترمذي ) ٢(

: اإلسناد تفرَّد به صاحل املّرّي؛ وهو أحد زهَّاد البصرة، ومل خيرِّجاه، وقال اهليثمّي
  ).١٠/١٤٨. (إسناُده حسن

هو حيىي بن شرف بن مري بن حسن بن حسني أبو زكريا النووي الدمشقي ) ٣(
هـ يف نوى وتوىل والده ٦٣١ونوى من أرض حران من أعمال دمشق ولد سنة 

تربيته ونشأ على العلم وحضه عليه مسع عن أيب إبراهيم ابن إسحاق املغريب وعبد 
اخلطيب صدر الدين اجلعفري  : الرمحن بن أمحد بن قدامة املقدسي ومن تالميذه

وشهاب الدين أمحد حبوان، وكتاب الدين االربدي وحدث عنه ابن أيب الفتح 
  .١/٢املنهل العذب الروي واملزي وابن العطار، 

  .٣٩١األذكار ص) ٤(



  
االعتداء يف الدعـاء ٢٤  

  : آداُب الدُّعاء
كما أنَّ للدعاء شروطاً فكذلك له آداب حيسن توافرها كـي يكـون   

  .الدعاء على الوجه املطلوب، فريجى قبوله
أنَّ للدعاء آداباً مشروعة  -شدكم اهللاأر -اعلموا: ")١(قال الطرطوشي

وشروطاً مفروضة؛ فمن وفَّى وفِّي له، وَمن لزم تلك السِّرية على شـروط  
املقت : األدب أو َشكَّ نيل ما سأل، وَمن أخلَّ باآلداب استحقَّ ثالثة خالل

  : )٢("والبعد واحلرمان
عن فضالة بن عبيد ف: الثَّناء على اهللا قبل الدُّعاء والصَّالة على النيب  - ١

اللـهم اغفـر يل،   : قاعد إذ دخل رجل فصلى فقال بينما رسول اهللا : قال
عجلت أيها املصلي، إذا صليت فقعـدت  «: فقال رسول اهللا . وارمحين

مثَّ صلَّى رجلٌ آخر بعد ذلـك،  . »فامحد اهللا مبا هو أهله، وصل علي مث ادعه
أيهـا املصـلي ادع   «: يب ، فقال له الـن فحمد اهللا، وصلَّى على النيب 

وهكذا . )٤(»كل دعاء حمجوب، حىت يصلى على النيب«: وقال . )٣(»جتب
  دعوة أخي ذي النـون مـا  «: دعاء ذي النون عليه السَّالم قال فيه النيب 

                              
هو أبو بكر حممد بن الوليد بن خلف الطرطوشي املشهور بابن أيب نوقة ولد سنة ) ١(

حدث عن أيب الوليد الباجي وأيب بكر . هـ يف مدينة طرطوشة وإليها ينسب٤٥٠
هدي بن الشاشي وحممد التميمي احلنبلي وحدث عنه أبو علي الصفدي وابن العريب وامل

سراج امللوك، احلوادث : تومرت كان عاملا فاضال زاهدا قويا يف احلق من مصنفاته
  .٧/١٣٣ينظر يف ترمجة األعالم  ٥٢٠والبدع، الدعاء املأثور، تويف سنة 

  .٤٤الدعاء املأثور ص) ٢(
وقال ) ٣٤٧٦(برقم ) ٥/٥١٦) (أيها املصلي، ادع جتب(رواه الترمذي يف باب ) ٣(

  .حسن أبو عيسى حديث
، )٢/٢١٦(، والبيهقي يف شعب اإلميان )١/٢٢٠(أخرجه الطرباين يف األوسط ) ٤(

  .رجاله ثقات موقوفا على علي) ١٠/١٦٠(وقال اهليثمي 



  

  ٢٥  االعتداء يف الدعـاء

ال إله إال أنت، سبحانك إين كنـت  : دعا هبا مكروب إال فرج اهللا كربته
ذي النون إذ دعا وهو يف بطن دعوة أخي «: ويف الترمذي. »من الظاملني

؛ فإنَّه مل َيْدُع هبا )ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني: (احلوت
  .)١(»مسلٌم قطُّ إلَّا استجاب له

وهكذا عامَّة األدعية النَّبوية على قائلها أفضل الصالة والسالم؛ فالدُّعاء 
من الدُّعاء اجملرَّد؛ فـإن   الذي تقدَّمه الذِّكر والثناء أفضل وأقرب إىل اإلجابة

انضاف إىل ذلك إخباُر العبد حباله ومسكنته وافتقاره واعترافه كان أبلغَ يف 
  .)٢(اإلجابة وأفضل

وهذا واضـٌح بـيٌِّن يف سـيِّد    : اإلقراُر بالذَّنب واالعتراُف باخلطيئة - ٢
ـ  : ")٣(االستغفار؛ قال شيخ اإلسالم ة العارف يسري إىل اهللا بني مشـاهدة املنَّ
: يف احلـديث الصـحيح   وهذا معىن قوله ". ومطالعة عيب النَّفس والعمل

اللهم أنت ريب ال إله إال أنت، خلقتين وأنا : سيُِّد االستغفار أن يقول العبد«
عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، 

  الـذنوب إال  أبوء لك بنعمتك علّي وأبوء بذنيب، فاغفر يل، إنه ال يغفـر  

                              
 ١٠٤٩١، النسائي باب ذكر دعوة ذي النون رقم ٣٥٠٥الترمذي رقم ) ١(

  .٤/٣٢٥، ١٧٤٤وصححه األلباين يف السلسلة برقم ) ٦/١٦٨(
  .١٢٢-١٢٠الصيب صينظر الوابل ) ٢(
هو أمحد تقي الدين أبو العباس بن الشيخ شهاب الدين عبد احلليم بن الشيخ أيب ) ٣(

ستني وستمائة للهجرة، متيز  ٦٦٠بركات، ولد يف العاشر من ربيع األول سنة 
بقوة احلفظ واجلد واالجتهاد من صغره وكان قويا يف احلجة صادعا باحلق وله 

من تالميذه اإلمام ابن القيم، وابن كثري، واإلمام . املقامات املشهورة يف ذلك
الدرر . الذهيب وغريهم، تويف يف سجن القلعة بدمشق سنة سبعمائة ومثان وعشرين

  .١/١٤٦الكامنة يف أعيان املئة الثامنة 



  
االعتداء يف الدعـاء ٢٦  

 .»أبوء بنعمتك علـيَّ، وأبـوء بـذنيب   «: فجمع يف قوله ". )١(»أنت
  اهـ.مشاهدة املنَّة ومطالعة عيب النفس والعمل

فمشاهدةُ املنَّة توجب له احملبة واحلمد والشكر لويل النعم واإلحسان، 
ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل واالنكسار واالفتقار والتوبة يف 

وقت، وأن ال يرى نفسه إال مفلسا، وأقرب باب دخل منه العبد على كل 
اهللا تعاىل هو اإلفالس فال يرى لنفسه حاال وال مقاما وال سببا يتعلق به وال 
وسيلة منه مين هبا؛ بل يدخل على اهللا تعاىل من باب االفتقـار الصـرف،   

لـك  واإلفالس احملض، دخول من كسر الفقر واملسكنة قلبه حىت وصلت ت
الكسرة إىل سويدائه فانصدع، ومشلته الكسرة من كل جهاتـه، وشـهد   

؛ فإنَّ كلَّ داع هـذا  )٢(ضرورته إىل ربه عز وجل، وكمال فاقته وفقره إليه
  .حاله لََحريٌّ أن يستجاب له

فَإِذَا فََرغَْت فَاْنَصْب : قال تعاىل: تقدمي العمل الصاحل قبل الدعاء -٣
  ].٨-٧: الشرح[ ْبَوإِلَى َربَِّك فَاْرغَ* 

  .)٣("إذا فرغَت من صالتك فاجهد نفَسك بالدُّعاء وسله حاجَتك: أي

إذا أردت أن تدعو فقدِّم صدقة أو صالة : "وقال عبد اهللا بن عمر
وهذا من اآلداب؛ أن يقدِّم بني يدي جنـواه  ". أو خري مث ادع مبا شئت

  .)١(صدقة

                              
  .٥/٢٣٢٣  ٥٩٧٤البخاري باب فضل االستغفار برقم ) ١(
  .١٥-١٤ينظر الوابل الصيب البن القيم ص) ٢(
  ).١٢/٦٢٨(مع البيان للطربي جا) ٣(
  .١٢النووي يف األذكار ص) ١(



  

  ٢٧  االعتداء يف الدعـاء

وحيصل اإلحلاح بتكـرار   :اإلحلاح والّتكرار وعدم الضَّجر وامللل -٤
 الدعاء مرتني وثالثا وأكثر للحديث؛ حيث ورد ما يدلُّ على تكريـره  

أنَّ رسولَ اهللا  -رضي اهللا عنه -للدُّعاء ثالث مرات؛ فقد َرَوى ابُن مسعود
 ١(كان يعجبه أن يدعو ثالثا ويستغفر ثالثا(.  

فدعا «: يف قصَّة سحره  -رضي اهللا عنها -َوَوقََع يف حديث عائشة
  .)٢(»مث دعا مث دعا

إنَّ من شـأن  : الدعاء يف الرخاء واإلكثار منه يف وقت اليسر والسَّعة - ٥
العبد الصَّاحل أن ُيالزَم الدُّعاَء يف حاليت الرَّخاء والشِّدَّة، وأما غري الصاحل فإنَّه ال 

لنَّاس إلَّا من يلتجئ إىل اهللا تعاىل إلَّا يف وقت الشِّدَّة مث ينساه؛ وهذا شأن أكثر ا
عصمه اهللا؛ فقد ذكر اهللا تعاىل هذه الطَّبيعة البشريَّة يف عدَّة آيات من كتابـه  

َوإِذَا َمسَّ الْإِْنَسانَ الضُّرُّ َدَعاَنا ِلَجْنبِِه أَْو قَاِعًدا أَْو قَاِئًمـا  : العزيز؛ قال تعاىل
  ].١٢: يونس[ ا إِلَى ُضرٍّ َمسَُّهفَلَمَّا كََشفَْنا َعْنُه ُضرَُّه َمرَّ كَأَنْ لَْم َيْدُعَن

َوإِذَا َمسَّ الْإِْنَسانَ ُضرٌّ َدَعا َربَُّه ُمنِيًبا إِلَْيِه ثُمَّ إِذَا : وقال عزَّ من قائل
َخوَّلَُه نِْعَمةً ِمْنُه َنِسَي َما كَانَ َيْدُعو إِلَْيِه ِمْن قَْبلُ َوَجَعلَ ِللَِّه أَْنَداًدا ِلُيِضـلَّ  

  ].٨: الزمر[ َعْن َسبِيِلِه
َوإِذَا أَْنَعْمَنا َعلَى الْإِْنَساِن أَْعَرَض َوَنأَى بَِجانِبِـِه  : وقال جل جالله

  ].٥١: فصلت[ َوإِذَا َمسَُّه الشَّرُّ فَذُو ُدَعاٍء َعرِيضٍ
                              

، والنسائي باب االقتصار على ١٥٢٤، رقم ١/٤٧٧أبو داود، باب يف االستغفار ) ١(
: ، وقال شعيب األرناؤوط يف تعليقه على صحيح ابن حبان١١٩/ ٦ثالث مرات 

  .إسناده صحيح على شرط الشيخني
، صحيح مسلم، باب ٢١٧٤/ ٥٥٤٣٠صحيح البخاري باب السحر رقم ) ٢(

  .٤/١٧١٩  ٢١٨٩السحر رقم 



  
االعتداء يف الدعـاء ٢٨  

فقد َبيََّن اهللا يف هذه اآليات وأمثاهلا طبيعةَ ابن آدم يف االلتجـاء إىل اهللا  
يف الرَّخاء، كما بيَّن يف آيات أخر مثاالً واقعيا من تلك  يف الشَّدائد ونسيانه

الطَّبيعة البشريَّة فذكر حالة الذين تضطرب هبم السُّفُن وتتالطم هبم األمواج، 
َوإِذَا َمسَّكُُم الضُّرُّ ِفي الَْبْحـرِ  : وأنَّهم خيلصون يف هذه احلالة؛ قال تعاىل

لَمَّا َنجَّاكُْم إِلَى الَْبرِّ أَْعَرْضُتْم َوكَـانَ الْإِْنَسـانُ   َضلَّ َمْن َتْدُعونَ إِلَّا إِيَّاُه فَ
َوإِذَا غَِشَيُهْم َمْوٌج كَالظُّلَلِ َدَعُوا : ، وقال تعاىل]٦٧: اإلسراء[ كَفُوًرا

 اللََّه ُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن فَلَمَّا َنجَّاُهْم إِلَى الَْبرِّ فَِمْنُهْم ُمقَْتِصٌد َوَما َيْجَحـدُ 
  ].٣٢: لقمان[ بَِآَياِتَنا إِلَّا كُلُّ َختَّارٍ كَفُورٍ

والذي ينبغي أن يكون عليه املسلم أن ُيالزَم الدُّعاَء يف الرَّخاء والشِّدَّة؛ 
: وذلك أسرُع يف إجابة دعائه، كما ورد يف حديث ابن عبَّـاس املشـهور  

  .)١(»تعرَّف إىل اهللا يف الرَّخاء يعرفك يف الشِّدَّة«

املعرفة اخلاصَّة الـيت  "راُد باملعرفة املطلوبة من العبد يف احلديث هي وامل
تقتضي ميل القلب إىل اهللا بالكلِّيَّة واالنقطاع إليه واألنس بـه والطّمأنينـة   

، ومن املعرفة اخلاصَّة اليت تقتضي حمبَّته لعبده )٢("بذكره واحلياء منه واهليبة له
 ه من الشَّدائد؛ وهي املشار إليها بقوله وتقريبه إليه وإجابته لدعائه وإجناء

وال يزال عبدي يتقرَّب إيلَّ بالنوافل حىت أحبَّه، فإذا «: فيما حيكي عن ربِّه
  أحببته كنت مسعه الذي يسمع به وبصـره الـذي يبصـر بـه ويـده      

                              
، )١/٣٠٧( ٢٨٠٤أخرجه اإلمام أمحد باب مسند عبد اهللا بن العباس برقم ) ١(

  .وقال حديث حسن صحيح ٢٥١٦برقم  ٤/٦٦٧: والترمذي
  ).١/١٨٩(جامع العلوم واحلكم ) ٢(



  

  ٢٩  االعتداء يف الدعـاء

اليت يبطش هبا ورجله اليت ميشي هبا، ولئن سألين ألعطينه، ولئن استعاذين 
  .)١(»ولئن دعاين ألجيبنَّه«: ايةويف رو. »ألعيذنه

ويف اجلملة فَمن عامل اهللا بالتَّقوى والطَّاعة يف حال رخائه عاملـه اُهللا  
  .باللُّطف واإلعانة يف حال شدَّته

ومن األحاديث الدَّالَّة على سرعة إجابة دعاء َمن يـالزم الـدُّعاء يف   
ن َسرَّه أن يستجيب َم«: مرفوعاً -رضي اهللا عنه -الرَّخاء ما رواه أبو هريرة

  .)٢(»اهللا له عند الشَّدائد والكرب فلُيكثر الدُّعاء يف الرَّخاء

وذلك ألنَّ القبلةَ هي اجلهة الفاضلة اليت ينبغي أن : استقبالُ القبلة -٦
ُيتََّجَه إليها يف العبادات، وهي أيضاً قبلةٌ للدُّعاء كما أنَّها قبلةٌ للصَّلوات، وقد 

 -رضي اهللا عنه -ة أحاديث؛ من ذلك حديث ابن مسعودَوَرَد يف ذلك عدَّ
استقبل «: وهو يصلِّي؛ وفيه يف إلقاء قريش األذى على ظهر رسول اهللا 

  .)٣(»الكعبة فدعا على نفر من قريش النيب 

إن «: يف االستسقاء؛ قـال  -رضي اهللا عنه -وحديث عبد اهللا بن زيد
ا دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة خرج إىل املصلَّى يصلِّي، وإنَّه مل النيب 

  .)٤(»وحوَّل رداءه
                              

  .٥/٢٣٨٤( ٦١٣٧أخرجه البخاري، باب التواضع برقم ) ١(
واحلاكم كتاب ) ٣٣٨٢باب أن دعوة املسلم مستجابة برقم : الترمذي رواه) ٢(

  ).١/٧٢٩( ١٩٩٧الدعاء والتكبري والتهليل والتسبيح برقم 
، مسلم باب ما لقي النيب )٤/١٤٥٧( ٣٧٤٣برقم  البخاري باب دعاء النيب ) ٣(

  ٣/١٤١٨( ١٧٩٤من أذى املشركني واملنافقني برقم.(  
، مسلم كتاب )١/٣٤٨( ٩٨٢ل القبلة يف االستسقاء برقم البخاري باب استقبا) ٤(

  ).٢/٦١١( ٨٩٤صالة االستسقاء برقم 



  
االعتداء يف الدعـاء ٣٠  

وهذا من اآلداب اليت َينبغي للدَّاعي أن يتَّصـف هبـا؛   : الطهارة -٧
فالالئق مبن يريد خطاب اهللا ومناجاته أن يكون على أحسن األحوال؛ ومن 

حـىت   ذلك الطَّهارة الظَّاهرة بالوضوء والطَّهارة الباطنة بالتَّوبة واالستغفار؛
  .يكون مؤهَّالً خلطاب اهللا تعاىل ومناجاته

وقد ورد ما يدلُّ على استحباب الوضوء للدُّعاء يف حديث أيب موسى 
االستغفاَر؛ فلمَّـا   األشعرّي يف قّصة استشهاد أيب عامر وطلبه من النَّيبِّ 

  .)١(وفاته وطلبه منه االستغفار دعا مباء فتوضَّأ مث دعا له وصل إىل النَّيبِّ 
ووجه ذلك أنَّ الدُّعاء عبادة باللِّسان؛ فتنظيف الفم عند : الّسواك -٨

ذلك أدب حسن، وهلذا جاءت السُّنَّةُ املتواترة مبشروعيَّة السِّواك للصَّـالة،  
  .)٢(والعلَّةُ يف ذلك تنظيُف احمللِّ الذي يكون الذِّكُر به يف الصَّالة

دعا النيب : (ي اهللا عنهرض -قال أبو موسى األشعرّي: رفع اليدين -٩
 ٣()مث رفع يديه، ورأيت بياَض إبطيه(.  

اللهمَّ إنِّي «: يديه وقال رفع النَّيبُّ : (رضي اهللا عنه -وقال ابُن عمر
  .)٤(»أبرأ إليك ممَّا َصَنَع خالد

إنَّ «: قـال  وعن سلمان الفارسّي رضي اهللا عنه أنَّ رسـول اهللا  
 يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن حيّي كرمي -تبارك وتعاىل –ربَّكم

  .)٥(»يردَّها صفراً خائبتني
                              

  ).٥/٢٣٤٥( ٦٠٢٠البخاري باب الدعاء عند الوضوء برقم ) ١(
  .٤٤انظر حتفة الذاكرين ص) ٢(
، مسلم باب فضائل أيب موسى برقم ٤/١٥٧١البخاري باب غزوة أوطاس ) ٣(

٤/١٩٤٣( ٢٤٩٨.(  
  ).٥/٢٣٣٥( ٤٠٦٨خاري، باب رفع األيدي يف الدعاء برقم رواه الب) ٤(
، باب )٣٥٥٦(، الصالة، باب الدعاء، والترمذي )١٤٨٨(رواه أبو داود ) ٥(

صحيح على شرط : ، وقال١٨٣٠كتاب الدعاء برقم : الدَّعوات، واحلاكم
  .صحيح: الشَّيخني، وقال الذَّهيبُّ يف التَّلخيص



  

  ٣١  االعتداء يف الدعـاء

فمن اآلداب اليت حيسن بالدَّاعي أن يتحلَّى : الطُّموح وُعلُوُّ اهلمَّة -١٠
هبا أن يكون طموحاً، ذا نفس كبرية ومهَّة عالية راغباً فيما عنـد اهللا مـن   

م الرغبـة فـإن اهللا ال   ليعزم املسألة وليعظ«: ؛ لقوله )١(عظيم الثَّواب
  .)٢(»يتعاظمه شيء أعطاه

                              
  .٤٣الدعاء للحمد ) ١(
  ).٤/٢٠٦٣( ٢٦٧٩ه مسلم، باب العزم بالدعاء وال يقل إن شئت برقم أخرج) ٢(



  
االعتداء يف الدعـاء ٣٢  

  املبحث الثالث
  إجابةُ الدُّعاء

املصدر اإلجابة واالسم اإلجابة؛ كالطَّاعـة،  : أجاب اهللا دعاءه إجابةً
. قَالَ َربُّكُُم اْدُعونِي أَْسَتجِْب لَكُـمْ : اجمليب؛ قال تعاىل: واسم الفاعل
ُهْم أَنِّي لَا أُِضيُع َعَملَ َعاِملٍ ِمـْنكُْم ِمـْن   فَاْسَتَجاَب لَُهْم َربُّ: وقال تعاىل

  .)١(]١٩٥: آل عمران. [ذَكَرٍ أَْو أُْنثَى َبْعُضكُْم ِمْن َبْعضٍ
  : أنواع اإلجابة

دعاء عبادة، ودعـاء مسـألة،   : قد ذكرنا أنَّ الدُّعاَء َينقسم إىل نوعني
عاء نوٌع من االستجابة فلكلِّ نوع من الدُّ: وكذا االستجابة تتنوَّع إىل نوعني

يناسبه؛ فاستجابةُ دعاء العبادة بإعطاء الثَّواب واألجر، واسـتجابة دعـاء   
  .املسألة بإعطاء املسؤول

استجابةُ دعاء الطَّالب بإعطائه سؤالَه : االستجابة أيضاً نوعان: (قال ابن القيم
أُجِيُب : قولُه تعاىل واستجابة دعاء املثّين بالثَّواب، وبكلِّ واحد من النَّوعني فُسَِّر

  .)٢(، والصَّحيح أنَّه يعمُّ النَّوعني]١٨٦: البقرة[ َدْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا َدَعاِن
واالعتقاُد بعدم خلف اهللا لوعده هو عقيدةُ املؤمن الصَّادق، وإن اهللا إذا 

  .وعد فإنَّه ال خيلف امليعاد؛ فهو أكرُم األكرمني وأجوُد األجودين
  ملاذا ال َيستجيب اُهللا لكلِّ أحد دعاه؟ : سؤالٌ كبٌري وهو لكن يثوُر هنا

  أنَّ الــدُّعاَء: فــاجلواُب مــا ذهــب إليــه مجهــوُر أهــل العلــم
  إذا اســتجمع شــروطَه وآداَبــه ال ُيــَرّد؛ ولكــن اإلجابــة تتنــوَّع؛ 
  فإمَّا أن ُيعطَى السَّائلُ عَني ما سأل، وإمَّا أن يعوَِّضـه مبـا هـو أوىل لـه      

                              
  ).١/٢٢١(الدعاء للعروسي ) ١(
  .١/٢٣٥زاد املعاد ) ٢(



  

  ٣٣  االعتداء يف الدعـاء

أو آجالً؛ بأن يرفع عنه من السُّوء مثلَها، أو يدَّخَر له يف اآلخرة خرياً عاجالً 
ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها «: ممَّا سأل؛ حلديث أيب سعيد اخلدرّي

إمث وال قطيعة رحم إال أعطاه اهللا هبا إحدى ثالث، إمـا أن يعجـل لـه    
الشـر  دعوته وإما أن يؤخرها له يف اآلخرة، وإما أن يكف عنـه مـن   

  .)١(»اهللا أكثر«: قال. إذاً ُنكْثر: قالوا. »مثلها
  أسباب إجابة الدعاء: املطلُب األوَّلُ

فهو السَّـبُب األعظـُم   : حالَ الدُّعاء -عزَّ وجلَّ –اإلخالص هللا -١
  .إلجابة الدُّعاء؛ فكلَّما اشتدَّ اإلخالُص وقوي كانت اإلجابةُ أوىل وأحرى

ال ُيستجاب الدُّعاء بسـرعة إلَّـا   : يقال(: رمحه اهللا -)٢(قال ابُن عقيل
  .)٣()ملخلص أو مظلوم

فكلَّما قوي الرَّجـاء  : قوَّةُ الرَّجاء، وشدَّةُ التَّحرِّي يف انتظار الفرج -٢
واشتدَّت احلاجة، وتطلَّعت النُّفوس لإلجابة، وبلغ هبا انتظار الفرج ذُْروَتـه  

   .كلَّما جاء الفرُج

                              
: ، وقال)٥/٥٦٦( ٣٥٧٣أخرجه التِّرمذيُّ باب انتظار الفرج وغري ذلك برقم ) ١(

، وأمحد )٢٩١٧٠(برقم ) ٦/٢٢(حديث حسن صحيح، وأخرجه ابُن أيب شيبة 
كتاب الدعاء والتكبري والتهليل والتسبيح : واحلاكم) ١١١٤٩(قم بر) ٣/١٨(
  .صحيح اإلسناد: وقال) ١٨١٦(برقم ) ١/٦٧٠(

ابن عقيل عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عقيل بن عبد اهللا احلنبلي نزيل القاهرة ولد سنة ) ٢(
الزم ابن حيان حىت  ٦٩٤وقرأت خبطب الشيخ بدر الدين الزركشي ولد سنة  ٧٠٠
من أجل تالميذه وحىت صار يشهد له باملهارة يف العربية، ومسع عن أيب املهدي  كان

أمحد بن حممد، ومن حسن بن عمر الكردي وابن الصاعد، والزم القونوّي والقزويّين، 
  ).١/٢٧٦(الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة ). هـ٧٦٩(مات سنة 

  .٨٥الدعاء للحمد ص) ٣(



  
االعتداء يف الدعـاء ٣٤  

، )١(»اهللا وأنتم موقنون باإلجابـة  اادعو«: المقال عليه الصَّالة والسَّ
؛ فاليقني بإجابة اهللا )٢(»أنا عند ظنِّ عبدي يب«: وقال عليه الصَّالةُ والسَّالُم

  .لدعائه وحسن الظَّنِّ به من أسباب اإلجابة

  : قال الشَّاعُر
 )٣(أرى جبميل الظَّنِّ ما اهللا صانع   وإنِّي ألرجو اهللا حـىت كـأنَّين  

فَقُلُْت اْسَتْغِفُروا َربَّكُْم إِنَُّه : تعاىل –كما قال: وبة وردُّ املظاملالتَّ -٣
َوُيْمِدْدكُْم بِـأَْمَوالٍ َوَبـنَِني   * ُيْرِسلِ السََّماَء َعلَْيكُْم ِمْدَراًرا * كَانَ غَفَّاًرا 

عوا ؛ أي ارج]١٢ -١٠: نوح[ َوَيْجَعلْ لَكُْم َجنَّاٍت َوَيْجَعلْ لَكُْم أَْنَهاًرا
إليه وارجعوا عمَّا أنتم فيه وتوبوا إليه من قريب؛ فإنَّه َمن تاب إليـه تـاب   

  .)٤(عليه، ولو كانت ذنوبه مهما كانت يف الكفر والشِّرك
وذلك بتحرِّي أوقات اإلجابة، واملبادرة الغتنـام  : اغتنام الفرص -٤

  .األحوال واألوضاع واألماكن اليت هي مظانُّ إجابة الدُّعاء
والدَّليل يف : بر الوالدين والبعد عن الفواحش وردُّ األمانة: ٧ -٦ -٥

أنَّ  -رضـي اهللا عنـهما   -ذلك قصَّة أصحاب الغار؛ فعن عبد اهللا بن عمر
بينما ثالثة نفر ممَّن كان قبلكم إذ أصاهبم مطر، فأووا «: قال رسولَ اهللا 

ء ال ينجيكم إنَّه واهللا يا هؤال: إىل غار فانطبق عليهم، فقال بعُضهم لبعض
  .إلَّا الصِّدق؛ فليدُع كلُّ رجل منكم مبا يعلم أنَّه قد َصَدَق فيه

                              
  .١٩سبق خترجيه ص) ١(
، )٦/٢٦٩٤( ٦٩٧٠برقم ) وحيذركم اهللا نفسه: (البخاري، باب قول اهللا تعاىل) ٢(

  ).٤/٢٠٩٩( ٢٦٧٥(مسلم باب يف احلض على التوبة برقم 
  .١/٩٣عيون األخبار البن قتيبة ) ٣(
  .هـ١٣٨٨دار املعارف . ط) ٤/٤٢٥(تفسري ابن كثري ) ٤(



  

  ٣٥  االعتداء يف الدعـاء

يل على  لَِماللهمَّ إن كنَت تعلم أنَّه كان يل أجري َع: فقال واحد منهم
ُت إىل ذلك الفـرق فزرعتـه،   ْدَممن أرّز فذهب وتركه، وأنِّي َع )١(فََرقٍ

: أنَّه أتاين يطلب أجَره، فقلت لـه فصار من أمره أنِّي اشتريُت منه بقراً، و
فقلـت  . إنَّما يل عندك فرق من أرز: اعمد إىل تلك البقر فُسقها، فقال يل

اعمد إىل تلك البقر؛ فإهنا من ذلك الفرق، فساقها؛ فإن كنت تعلم أنِّي : له
  .عنهم الصخرة )٢(فانساخت. فعلُت ذلك من خشيتك ففرِّج عنَّا

لم أنه كان يل أبوان شيخان كـبريان،  اللهم إن كنت تع: فقال اآلخر
وكنت آتيهما كل ليلة بلنب غنم يل، فأبطأت عنهما ليلة، فجئت وقد رقدا، 

من اجلوع، وكنت ال أسقيهم حـىت يشـرب    )٣(وأهلي وعيايل يتضاغون
لشـربتهما،   )٤(انَِّكَتْسَيأبواي، فكرهت أن أوقظهما، وكرهت أن أدعهما فَ

فإن كنت تعلم أنِّي قد فعلت ذلك مـن   فلم أزل أنتظر حىت طلع الفجر؛
  .فانساخت عنهم الصَّخرة حىت نظروا إىل السماء. خشيتك ففرِّج عنا
اللهم إن كنَت تعلم أنَّه كان يل ابنة عّم مـن أحـّب   : فقال اآلخر

  الناس إيلّ، وإّني راودهتا عن نفسها فأبت إلّا أن آتيهـا مبائـة دينـار،   
  فدفعتها إليها، فأمكنتين مـن نفسـها،  فطلبتها حىت قدرت، فأتيتها هبا، 
  اخلـامت إال   )٥(اتـق اهللا، وال تفـض  : فلما قعدت بني رجليها فقالـت 
                              

ء، وهو مكيال يسع ثالثة بفتح الفاء، والراء بعدها قاف، وقد تسكن الرا: فرق) ١(
، حملمد بن أيب نصري احلميدي، )١/٤٩تفسري غريب ما يف الصَّحيحني، ص. (آصع

  .هـ١٤١٥زبيدة حممد سعيد، دار مكتبة السنة، مصر . حتقيق د
  ).٢/١٠٢٨) (النهاية يف غرير األثر(أي غاصت يف األرض : انساخت) ٢(
  .ما يف الصحيحني للحميدي ، تفسري غريب)١/٦٩(يصرخون ويبكون : يتضاغون) ٣(
أي بضعفا؛ ألنه عشاؤمها، ويستكنا من االستكانة، وقوله : فيستكنا لشربتهما) ٤(

  .أي لعدم شربتهما، فيصريا ضعيفني مسكينني: لشربتهما
كناية عن عذريتها، وكأهنا كانت : ال تكسر، واخلامت: ال تفض: ال تفض اخلامت) ٥(

  .وعن الفرج باخلامتبكرا وكنَّْت من اإلفضاء بالكسر، 



  
االعتداء يف الدعـاء ٣٦  

حبقِّه، فقمت وتركُت املائة دينار؛ فإن كنت تعلم أنِّي فعلت ذلـك مـن   
  .)١(»ففرََّج اُهللا عنهم فخرجوا. خشيتك ففرِّج عنَّا

ن أعظم أسباب إجابـة  فهذا م: األمر باملعروف والنَّهي عن املنكر -٨
الدُّعاء؛ ألنَّه من أعظم األعمال الصَّاحلة، وألنَّ َتْركَه موجٌب لـردِّ الـدُّعاء   

: قـال  عن النَّيبِّ  -رضي اهللا عنه -وعدم اإلجابة؛ فعن حذيفة بن اليمان
والذي نفسي بيده لََتأَُمُرنَّ باملعروف َولََتْنَهُونَّ عن املنكر، أو ليوشكنَّ اُهللا «

  .)٢(»يبعثَ عليكم عقاباًً منه، فتدعونه فال ُيْسَتجاب لكمأن 
: أنَّه قال عن النَّيبِّ  -رضي اهللا عنه -وجاء يف احلديث عن أيب هريرة

لتأمرنَّ باملعروف ولََتْنَهُونَّ عن املنكر، أو لُيَسلِّطَنَّ اهللا عليكم شـراَركم  «
  .)٣(»فيدعو خياُركم، فال ُيستجاُب هلم

فهو سبب لرفع الدُّعاء وَتقَبُّله؛ فالدُّعاُء من الكلـم  : حلالعمل الصا -٩
الطَّيِّب، والكلُم الطَّيُِّب َيصعد إىل اهللا، وحيتاج إىل عمل صاحل يرفعه؛ قـال  

  ].١٠: فاطر. [إِلَْيِه َيْصَعُد الْكَِلُم الطَّيُِّب َوالَْعَملُ الصَّاِلُح َيْرفَُعُه: تعاىل
  مثل الذي يدعو بغري عمل كمثل الذي يرمي بغري : (هللارمحه ا - )٤(قال وهب بن منبه

                              
) ٢٧٤٣(أحاديث األنبياء، باب حديث الغار، ومسلم ) ٣٤٦٥(رواه البخاري ) ١(

  .الذكر والدعاء باب قصة أصحاب الغار
باب ما جاء يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر  -كتاب الفنت–رواه الترمذي ) ٢(

البغوي و) ٢٣٣٤٩(وأخرجه أمحد برقم . وقال هذا حديث حسن) ٢١٦٩(رقم 
  ).٧/٢٧٦(يف شرح السنة وقال إسناده حسن 

وفيه حبان بن علي وهو متروك وقد وثقه ابن ) ١/١٣٥(رواه البزار يف مسنده ) ٣(
  ).٧/٢٦٦(معني يف رواية وضعفه يف غريها، اجملمع 

زل ذمار على ) ٤( وهب بن منبه بن كامل بن سحار من أبناء فارس كنيته أبو عبد اهللا، كان يـن
من صنعاء، لقي الصحابة وشافههم، وكان صاحب عبادة وصالة، وكان شديد  مرحلتني

العناية بكتب األولني وأخبار األمم وقصصهم؛ حبيث أّنه كان يشبه بكعب األحبار يف زمانه، 
ـ، العرب يف خرب من غرب ١١٤، وقيل ١١٣مات يف احملرَّم سنة    ).١/٢٦(ه



  

  ٣٧  االعتداء يف الدعـاء

  .)١(مث تال هذه اآلية. العمل الصاحل يبلغ الدعاء: وعنه قال). وتر

واألدعيةُ والتََّعوُّذات مبنـزلة السِّالح، والسِّالُح : (رمحه اهللا - قال ابُن القيِّم
آفةَ به والساعد ساعداً  بضاربه؛ ال حبدِّه فقط؛ فمىت كان السِّالُح سالحاً تاما ال

قويا، واملانع مفقوداً، حصلت النِّكايةُ يف العدوِّ، ومىت ختلَّف واحٌد من هذه الثَّالثة 
ختلَّف التَّأثري؛ فإن كان يف نفسه غري صاحل أو الدَّاعي مل جيمع بني قلبه ولسانه يف 

  .)٢()الدُّعاء، أو كان مثَّ مانع من اإلجابة، مل َيْحُصل األثُر

  :)٣(أوقات وأماكن وأوضاع ُيستجاب فيها الدُّعاء: املطلب الثَّاين
يف وصف  -تعاىل -قال: الدُّعاء يف جوف اللَّيل ووقت السََّحر -١

  ].١٨: الذَّاريات[ َوبِالْأَْسَحارِ ُهْم َيْسَتْغِفُرونَ: عباده املؤمنني
 –ل ربُّنا َينـز«: قال أنَّ رسولَ اهللا  - رضي اهللا عنه - وعن أيب هريرة

: كلَّ ليلة إىل السَّماء الدُّنيا حني يبقى ثلثُ اللَّيل اآلخر يقول - تبارك وتعاىل
  .)٤(»َمن يدعوين فأستجيب له، من يسألين فأعطيه، من يستغفرين فأغفر له

 -رضي اهللا عنه -عن أيب أُمامة الباهلّي: ُدُبر الصَّلوات املكتوبات -٢
جوُف اللَّيل اآلخر، وُدُبر «: لدُّعاء أمسع؟ قاليا رسول اهللا، أيُّ ا: قيل: قال

  .)٥(»الصَّلوات املكتوبات
                              

) ٤/٥٣(يقه أبو نعيم يف احللية ومن طر) ٣٢٢(رواه ابن املبارك يف الزهد ) ١(
  ).٦/٣٤(ومصنف ابن أيب شيبة 

  .١٤اجلواب الكايف ص) ٢(
  .٥٣ينظر الدعاء للحمد ص) ٣(
زاد املعاد ) ٤(التهجد باب الدعاء والصالة آخر الليل  ١١٤٥أخرجه البخاري ) ٤(

  .صالة املسافرين باب الترغيب يف الدعاء والذكر يف آخر الليل ٧٥٨، مسلم ١/٣٠٥
الدعوات وقال حديث حسن، والنسائي يف عمل اليوم والليلة  ٣٤٩٩الترمذي ) ٥(

  .باب ما يستحب من الدعاء والصلوات املكتوبات ١٠٨



  
االعتداء يف الدعـاء ٣٨  

ُدُبُر الصَّالة ُيحَتَملُ قبل السَّـالم وبعـده،   : (رمحه اهللا -قال ابُن القَيِّم
يرجُِّح أن يكون قبل السَّالم، فراجعُته فيـه   -يعين ابن تيمية –وكان شيُخنا

  .)١()حليوانُدُبُر كلِّ شيء منه كُدُبر ا: فقال

قال : قال -رضي اهللا عنه -عن أنس بن مالك: بني األذان واإلقامة -٣
  .)٢(»الدُّعاُء ال ُيَردُّ بني األذان واإلقامة فادعوا«: رسول اهللا 

قـال  : قـال  )٣(عن سهل بن سعد: عند النِّداء للصَّلوات املكتوبة -٤
 ...الدُّعاء عند النِّـداء  -أو قَلَّما ُتَردَّان -ثنتان ال تردَّان«: رسول اهللا 
  .)٤(»احلديث

قال : قال -رضي اهللا عنه -فعن سهل بن سعد: عند نزول الغيث -٥
  .)٥(»الدعاء عند النداء، وحتت املطر: اثنتان ما تردَّان«: رسول اهللا 

                              
  .١/٣٠٥زاد املعاد ) ١(
حديث حسن، : باب الدعاء بني األذان واإلقامة، وقال) ١(رواه أبو داوود ) ٢(

  .٣/١٠٥إلقامة، وأمحد ، الصالة، باب الدعاء بني األذان وا)٢١٢(الترمذي 
سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن اخلزرج بن كعب بن اخلزرج ) ٣(

األنصاري الساعدي؛ وُيكنَّى أبا العباس، وقيل أبا حيىي، وشهد قضاَء رسول اهللا 
  يف املتالعنني، وأنَّه فرَّق بينهما، وكان اُمسه حزناً فسمَّاه الرَّسولُ سهالً، وكان

سنة مخسة عشر، وعاش سهل وطال عمره وبلغ املائة،  ١٥ توفِّي النَّيبُّ له يوَم 
 ٨٨روى عنه أبو هريرة وسعيد بن املسيَّب والّزهرّي وغريهم، توفِّي سهل سنة 

سنة، ويقال أنَّه آخر َمن بقي  ١٠٠وقد بلغ  ٩١توفِّي سنة : ، وقيل٩٦وهو ابن 
  ).١/٢٥(مشاهري علماء األمصار  من أصحاب رسول اهللا 

اجلهاد، باب الدُّعاء عند اللِّقاء، وأخرجه احلاكم برقم  ٢٥٤٠رواه أبو داوود ) ٤(
  .هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرِّجاه: ، وقال٢٤٨٨

، اجلهاد، باب الدعاء عند اللقاء، وأخرجه ٣٥٤٠، وأبو داود ٢/١١٤أخرجه احلاكم ) ٥(
  .ومل خيرجاه ووافقه الذهيب وقال صحيح اإلسناد) ٢/١٢٤(احلاكم كتاب اجلهاد 



  

  ٣٩  االعتداء يف الدعـاء

إنَّ يف اللَّيل ساعة «: عليه الصَّالةُ والسَّالم -قال: ساعة من الليل -٦
ٌم يسأل اهللا خرياً من أمر الدُّنيا واآلخرة إلَّا أعطـاه  ال يوافقها رجلٌ مسل
  .)١(»إيَّاه؛ وذلك كلّ ليلة

أنَّ  -رضي اهللا عنـه  -عن أيب هريرة: الّساعة اليت يف يوم اجلمعة -٧
فيه ساعةٌ ال يوافقها عبٌد مسـلٌم  «: ذكر يوم اجلمعة فقال رسولَ اهللا 

. )٢(وأشار بيده يقلِّلُها. »أعطاه إيَّاهشيئاً إلَّا  -تعاىل -قائٌم يصلِّي يسأل اهللا
  .وأرَجُح األقوال أنَّها بعَد العصر

 عن الـنَّيبِّ   -رضي اهللا عنه -عن جابر: عند شرب ماء زمزم -٨
  .)٣(»ماُء زمزم ملا ُشرَب له«: قال

أقرُب ما يكون العبُد من ربِّه «: قال رسول اهللا : يف السُّجود -٩
  .)٤(»اءوهو ساجد، فأكثروا الدُّع

خـُري الـدُّعاء   «: عليه الصَّالةُ والسَّالم -قال: الدُّعاُء يوم عرفة -١٠
  .)٥(»دعاُء يوم عرفة

رضي  -عن أيب الدَّرداء: يف حال دعاء املسلم ألخيه بظهر الغيب -١١
ما من مسلم يدعو ألخيه بظهر الغيب «: قال رسول اهللا : قال -اهللا عنه

  .)١(»ولك مبثل: إال قال امللك
                              

  .٣/٢١٣صالة املسافرين باب يف الليل ساعة مستجابة فيها الدعاء، وأمحد  ٧٥٧رواه مسلم ) ١(
) ٨٥٢(اجلمعة، باب الساعة اليت يف يوم اجلمعة، ومسلم  ٩٣٥رواه البخاري ) ٢(

  .باب الساعة اليت يف يوم اجلمعة
اب الشُّرب من زمزم، ورواه احلاكم ، املناسك، ب٣٠٦٢، ابن ماجه ٣/٣٥٧أمحد ) ٣(

صحيُح اإلسناد إن َسلم من : وقال...) فإنْ َشربَته َتْسَتْشفي به شفاك اهللا: (وزاد
  .١/١٤٦اجلارودي، ومل خيرِّجاه 

الصالة  ٨٧٥، باب ما يقال يف الركوع والسجود، وأبو داود ٤٨٢رواه مسلم ) ٤(
  .باب الدعاء يف الركوع والسجود

  .الدعوات، باب دعاء يوم عرفة، وقال حديث حسن غريب ٣٥٨٥مذي رواه التر) ٥(
الذكر والعبادة، باب فضل الدعاء للمسلمني بظهر الغيب،  ٢٧٣٢رواه مسلم ) ١(

  .الصالة باب الدعاء بظهر الغيب ١٥٣٤وأبو داود 



  
االعتداء يف الدعـاء ٤٠  

ُيجيب املضطرَّ إذا دعـاه؛   -تبارك وتعاىل –فاهللا: دعاء املضطر -١٢
: النمـل [ أَمَّْن ُيجِيُب الُْمْضطَرَّ إِذَا َدَعاُه َوَيكِْشُف السُّـوءَ : قال تعاىل

٦٢.[  

عندما َبَعثَه  -رضي اهللا عنه -ملعاذ كما يف قوله : دعاء املظلوم -١٣
  .)١(»ه ليس بينها وبني اهللا حجابواتَّق دعوة املظلوم؛ فإنَّ«: إىل اليمن

دعـوة  : ثالث دعوات مستجابات«: لقوله : دعاء املسافر -١٤
  .)٢(»املظلوم، ودعوة املسافر، ودعوة الوالد على ولده

وذَكَـَر  . ثالث دعوات ال ُتـَردّ «: قال : دعاء الوالد لولده -١٥
  .)٣(»دعوةَ الوالد لولده: منها

                              
اإلميان،  ١٩الزكاة باب أخذ الصدقة من األغنياء، ومسلم  ١٤٦٩رواه البخاري ) ١(

  .اء، الشهادتني وشرائع اإلسالمباب الدع
 ١٥٣٥باب دعوة الوالدين، وأبو داود  ٤٨١رواه البخاري يف األدب املفرد ) ٢(

، ٢٧٥٤الصالة، باب الدعاء بظهر الغيب، وأخرجه ابن حبان يف صحيحه برقم 
  .وقال هذا حديث حسن ٣٤٨٨، والترمذي برقم ٧٧٢١وأمحد يف مسنده برقم 

وحسَّنه األلباينّ يف صحيح  ١/٣٩٤والطّرباينّ يف الّدعاء ، ٣/٣٤٥رواه البيهقي ) ٣(
  .٢٠٣٢اجلامع 



  

  ٤١  االعتداء يف الدعـاء

  

  

  

  الباب األول

  تداء يف الدُّعاءحقيقة االع

  
  : وفيه فصالن
  .تعريف االعتداء يف الدعاء: الفصل األول
  .أنواع االعتداء يف الدعاء: الفصل الثاين



  
االعتداء يف الدعـاء ٤٢  



  

  ٤٣  االعتداء يف الدعـاء

  

  

  

  الفصل األول

  تعريف االعتداء يف الدُّعاء

  
  : وفيه مبحثان
  .تعريف االعتداء يف الدُّعاء لغةً: املبحث األوَّل
  .عاء يف االصطالحتعريُف االعتداء يف الدُّ: املبحث الثاين



  
االعتداء يف الدعـاء ٤٤  



  

  ٤٥  االعتداء يف الدعـاء

  املبحث األول
  تعريف االعتداء يف الدُّعاء يف اللُّغة

  .أصل الَعدو التَّجاُوُز: قال الراغب
  .ظلمه ظلماً جاَوَز فيه القدَر: وعدوى: وعن ابن سيِّده

: ومنه قولُه تعاىل. العدوان أسوأ االعتداء يف قوة أو فعل أو حال: وقيل
َواًنا َوظُلًْما فََسْوَف ُنْصِليِه َنـاًرا َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك ُعْد ] ٣٠: النسـاء[ ،

لتعـدى واعتـدى   . (أي معتـدون . َبلْ أَْنُتْم قَْوٌم َعاُدونَ: وقوله تعاىل
  .كما يف الصِّحاح. أي ُجْرَت: أعديَت يف منطقك: ، ومن األخري)وأعدى
بتـداء؛  االعتداُء جماَوَزةُ احلّق؛ قد يكون على سـبيل اال : قال الرَّاغُب 

اْدُعوا َربَّكُْم َتَضرًُّعا َوُخفَْيةً إِنَُّه لَا ُيِحبُّ : وهو النهي عنه، ومنه قولُه تعاىل
  .جاوزه وتركه: وعدا. )١(]٥٥: األعراف[ الُْمْعَتِديَن

. أي ظَلََم ظلماً جاوز فيـه القـدرَ  : عدا فالن عدواً وعدوا وعدواناً
أي ال جتاوزوها إىل : فال تعتدوها: ولُهوق. جتاوز: أي: عديته فتعدَّى: ويقال
وأصلُ . اجملاوزون ما ُحدَّ هلم وأمروا به: أي. هم العادون: ومنه قوله. غريها

تعـدَّيَت احلـقَّ واعتديتـه    : جماَوَزة احلّد والقدر واحلق؛ يقال: هذا كلمة
هو . »سيكون قوم يعتدون يف الدعاء«: أي جاوزَته، ويف احلديث: وعدوته

. إنَّه ال حيبُّ املعتدين: ه عن الوضع الشَّرعيِّ والسُّنَّة املأثورة، وقولهاخلروج في
  .)٢(اجملاوزون ما أمروا به: املعتدون

  .)٣(أي جتاوز: عداه تعدية فتعدَّى: يقال. جماَوزةُ الشَّيء إىل غريه: والتََّعدِّي
                              

  .، دار اهلداية٧١٦، ص٣٩تاج العروس ) ١(
  ).٣١/١٥بريوت،  -لسان العرب، دار صادر) ٢(
  .هـ١٤١٥، مكتبة لبنان، ناشرون بريوت، سنة ١/١٧٦خمتار الصحاح ) ٣(



  
االعتداء يف الدعـاء ٤٦  

ن قوم سيكو«: الظُّلُم وجتاُوُز احلّد، ومنه حديث: بالفتح واملّد -العداء
، وهو اخلروُج فيه عـن الوضـع الشَّـرعيِّ والسُّـنَّة     »يعتدون يف الدعاء

  .)١(املأثورة

  .خنلص مما سبق أنَّ تعريَف االعتداء يف الدُّعاء لغةً هو جماَوزةُ احلّد فيه

                              
  .هـ١٣٩٩مية، بريوت، سنة ، املكتبة العل٣/١٩٣النهاية يف غريب احلديث ) ١(



  

  ٤٧  االعتداء يف الدعـاء

  املبحث الثَّاين

  تعريُف االعتداء يف الدُّعاء يف االصطالح

ء هو كلُّ سؤال ينـاقض حكمـةَ اهللا،   االعتداُء يف الدُّعا: قال ابُن القيِّم* 
ويتضمَّن مناقََضة شرعه وأمره، أو يتضمَّن خالف ما أخرب به؛ فهو اعتداٌء ال حيبُّه 
: اهللا وال حيبُّ سائلَه، وفُسَِّر االعتداُء برفع الصَّوت أيضاً يف الدُّعاء؛ قال ابُن جرير

  .)١(عاء والصِّياحمن االعتداء رفُع الصَّوت يف الدُّعاء، والنِّداء يف الدُّ

إنَّ االعتـداَء يف  : (قال ابُن اجلوزّي يف زاد املسري يف علم الّتفسـري * 
  : الدُّعاء فيه ثالثة أقوال

  .أن يدعو على املؤمنني بالشَّرِّ؛ كاخلزي واللَّعنة -١
  .أن يسأل ما ال يستحقُّه من منازل األنبياء -٢
  .إنَّه اجلهر يف الدُّعاء -٣
  .)٢(يبُّ وابن جريح بأنَّه رفُع الصَّوت بالدُّعاء والصِّياحوعرَّفه الكل* 
  .وقيل هو اختراع دعوة ال أصل هلا يف الشَّرع* 
  .وقيل االعتداء هو أن يسأل اهللا ما مل جتر سنَُّته بإعطائه أو إجياده أو تغيريه* 
  .)٣(ههو جتاُوُز احلدِّ الذي حدَّه اهللا لعبده يف دعائه ومسألته ربَّ: واالعتداء* 

                              
نشر مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة املكرمة . ٥٢٤، ص٣بدائع الفوائد ج) ١(

  .، حتقيق هشام عطا١هـ، ط١٤١٦
  .٣/٢١٥زاد املسري ) ٢(
  .٢٠٧، ص٨، ج٥/٥١٥انظر جامع البيان، ) ٣(



  
االعتداء يف الدعـاء ٤٨  

االعتداُء هو جتاُوُز احلدِّ الذي حدَّه اهللا لعباده إىل غريه، وكـلُّ مـا   * 
  .)١(َتجاَوَز حدَّ شيء إىل غريه فقد تعدَّاه إىل ما جاَوَزه إليه

: َنْخلُُص ممَّا َسَبَق إىل أنَّ تعريَف االعتداء يف الدُّعاء اصـطالحاً هـو  
  . أو لفظاً أو أداًء وهيئةًَتَجاُوُز احلّد الشَّرعّي يف الدُّعاء معىن

                              
: هـ، حتقيق١٤٢٠مؤسسة الرسالة للنشر، الطبعة األوىل،  ٢/١٤٢تفسري الطربي ) ١(

  .محد حممد شاكرأ



  

  ٤٩  االعتداء يف الدعـاء

  

  

  الفصل الثاين

  أنواع االعتداء يف الدُّعاء

  
  : وفيه مخسة مباحث

  .االعتداء يف املعاين: املبحث األول
  .االعتداء يف األلفاظ: املبحث الثاين
  .االعتداء يف اهليئة واألداء: املبحث الثالث
  .االعتداء يف الدعاء املكاين: املبحث الرابع
  .االعتداء يف الدعاء الزماين: امساملبحث اخل



  
االعتداء يف الدعـاء ٥٠  



  

  ٥١  االعتداء يف الدعـاء

قبل الدخول يف هذا املوضوع َيحسن أن أشَري إىل أنَّ االعتداَء يف الدُّعاء 
تتفاوت مراتُبه؛ فهو ليس على مرتبة واحدة؛ فمنه ما َيـْدُخلُ يف الشِّـرك   

  .األكرب، ومنه ما هو حمرَّم، ومنه ما هو مكروه

األلفاظ أو املعاين أو اهليئة واألداء أو واالعتداُء يف الدُّعاء قد يكون يف 
  .الزمان أو املكان على ما سيأيت بياُنه إن شاء اهللا

وَيحسن يب أن أقَف عند نقطة مهمَّة؛ وهي أنَّ بعَض الناس ال َيقبلـون  
معىن االعتداء يف الدُّعاء حبجَّة أنَّ اَهللا على كلِّ شيء قدير، وأنَّه مهما دعـا  

  .ادٌر على أن ُيجيَب دعوَتهاإلنسان فإنَّ اَهللا ق

واجلواب أنَّ اَهللا قد َوَضَع لنا سنناً وقوانني كونيَّة وشرعيَّة ال جيوز لنـا  
مثل عيسى عليـه  (أن نتعدَّاها؛ فاُهللا قادٌر على أن يأيت بالولد من غري وطء؛ 

 ؛ لكنها سنَّةُ اهللا يف االستيالد؛ أنَّه البدَّ من وطء، وكذلك اُهللا قادٌر)السَّالم
على أن َيرزق اإلنسانَ وهو يف قعر بيته مل يكتسـب؛ لكـن سـنَّة اهللا يف    

لذلك فال يطلب أحد من ذوي األلباب وقـوع  (االسترزاق هي الكسب؛ 
  .)١()املسبَّب من غري سبب؛ ملا فيه من سوء األدب

                              
  .٣٥األزهية يف أحكام األدعية، ص) ١(



  
االعتداء يف الدعـاء ٥٢  

  املبحث األول
  االعتداُء يف املعاين

  : أو مكروهةًأن تتضمَّن هذه األدعية معاين حمرَّمةً : وضابطُه

وحنو ذلك؛ وهذه . الدُّعاء بلفظ اللَّهمَّ أُمَّين بكذا أو صلِّ علّي - ١
األلفاظُ وإن كان يف ظاهرها ال بأس هبا لكنَّها حتمل معـىن سـيِّئًا ال   

وال ُيَسوَّغُ وال َيحسن يف الدُّعاء أن : (يسوَّغُ الدُّعاء به؛ قال ابُن القَيِّم
بل هذه مستكره يف اللفظ واملعىن؛ فإنَّه ال . بكذا اللهمَّ أُمَّين: يقول العبد

: اقصدين بكذا إلَّا ملن كان يعرض له الغلط والنِّسـيان فيقـول  : يقال
: وأمَّا َمن ال يفعل إلَّا بإرادته وال يضلُّ وال ينسى فـال يقـال  . اقصدين

  .)١(اقصدين بكذا

ـ  -٢ وتى أن يكون املسؤول ممتنعاً عقالً وعادة وله صور؛ كإحياء امل
ورؤية اهللا يف الدُّنيا أو يسأل منازل األنبيـاء يف اآلخـرة أو معجـزاهتم يف    

  .)٢(الدُّنيا

  : وكذلك من صوره
ومبلك سـليمان؛ وذلـك ألنَّ    -عليه السَّالم -الدُّعاء جبمال يوسف

  .)٣(يوسف أعطي شطر احلسن كما قال عليه الصَّالة والسَّالم

                              
  .هـ حتقيق األرناؤوط١٤٠٧، دار العروبة، الكويت، ١/١٤٥جالء اإلفهام ) ١(
  .٧٥األزهية يف أحكام األدعية ص) ٢(
  .١/١٤٦صحيح مسلم باب اإلسراء ) ٣(



  

  ٥٣  االعتداء يف الدعـاء

اغِْفْر ِلي َوَهْب ِلي ُملْكًا لَا َيْنَبِغي ِلأََحٍد  قَالَ َربِّوأمَّا سليمان فألنَّه 
قيـل سـأل   : يف تفسريه )٢(قال البغوي. )١(ِمْن َبْعِدي إِنََّك أَْنَت الَْوهَّاُب

  .ذلك ليكون آية لنبوَّته وداللة على رسالته ومعجزة
وكذلك الدُّعاء بتغيري لون البشرة أو الطُّول أو القصر، وأن تسأل املرأة 

هو أنَّه : وهنا قيد( بلغت سن اليأس ولداً، وكذلك اليت اسُتئصل رُمحها، اليت
جيوز أن يسأل العبد ربَّه يف مقام االضطرار والشِّدَّة سؤاالً مطلقاً أن يكشف 
عنه ضرورة وقعت به فينقض اهللا له عادة؛ كما إذا حدث له يف بادية عطش 

كان ذلك جائزاً وإن كان يف  فدعا اهللا أن يكشف ما أصابه من الضُّرِّ مطلقاً
  .)٣()إجابته إيَّاه نقُض العادة

؛ فيصلِّي )موسم نزول األمطار(وكذلك صالة االستسقاء يف غري وقتها 
ويدعو دعاء االستسقاء يف وقت الصَّيف مع أنَّ عادةَ هذا البلد أن ال َينـزل 

  .املطر إلَّا يف الشِّتاء
كسؤال اخلمر وغريه مـن   أن يكون على السَّائل حرٌج مما سأل؛ -٣

يسـتجاب  «: احملرَّمات؛ ملا تضمََّنه سؤالُه من إتاحة احلـرام، ولقولـه   
  .)٤(»ألحدكم ما مل يدع بإمث أو قطيعة رحم

أن يكون على السائل حرٌج مما سأل؛ كسؤال املال واجلاه والولد والعافية  - ٤
  .ما حرَّم اهللا من الشَّهوات وطول العمر؛ للتَّفاخر والتَّكاثر واالستعانة هبا على قضاء

                              
  .٤/٦٤تفسري البغوي ) ١(
الفراء البغوي الشافعي، ولد  هو أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد: البغوي) ٢(

هـ وكان عاملاً بالتفسري ديِّناً ورعاً على معتقد السَّلَف، تويف سنة ٤٣٣سنة 
  .١/٤٧ينظر طبقات الشافعية، . هـ٥١٦

  .٥٨األزهية يف أحكام األدعية، للزركشي، ص) ٣(
رواه مسلم، باب بيان أنه يستجاب للداعي ما مل يعجل فيقول دعوت فلم ) ٤(

  ).٤/٢٠٩٥( ٢٥برقم  يستجب يل



  
االعتداء يف الدعـاء ٥٤  

سؤال مستعظم هلـا يف   -تعاىل -إنَّ حاجَته إذا عظمت يسأهلا اهللا -٥
ذات اهللا؛ بل يسأله الصَّغرية والكبرية سؤاالً واحداً؛ للحديث الـذي رواه  

إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة فإنـه ال  «: مسلم وابُن حبَّان عن أيب هريرة
  .)١(»يتعاظم على اهللا شيء

أن يدعو السَّائل من باب االسترسال يف الدُّعاء والعادة فقط دون  -٦
  .العزم والنِّيَّة؛ كأن يدعو أن خيلَِّصه اهللا من معصية وهو مصرٌّ عليها ويواقعها

كالدُّعاء للكفـرة بـاملغفرة   : طلب نفي ما دلَّ الشَّرع على ثبوته -٧
  .ملوحِّد باخللود يف النَّارونفي ختليدهم يف النار، أو الدُّعاء على املسلم ا

اللهم اجعلين أوَّلَ : (طلُب ثبوت أمر دلَّ الشَّرع على نفيه؛ كقوهلم -٨
أو يسأل اهللا العصمة من اخلطأ والذُّنوب ). من تنشقُّ عنه األرض يوم القيامة

  .)٢(»كلُّ ابن آدم خطَّاء«مطلقاً حلديث 
  : ا املسلم، وله صورأن يتعدَّى يف الدُّعاء على َمن ظلمه؛ السيَّم -٩
أن يدعو عليه مبالَبسة معصية من املعاصي أو الكفر أو اخلتم بالكفر أو الرِّدَّة؛ * 

  .اللهم أَمْته على غري ملَّة حممد : أو. اللهم اهتك عرضه: كأن يقول مثال
بل املندوب إليه هو الصَّفُح والعفُو، وإن دعا عليه فليدع عليه بقضيَّة * 

اللهمَّ افعل : هنا؛ حىت ال يكون ظاملاً يف الزِّيادة؛ كأن يقولمثل قضية أو دو
لَا ُيِحبُّ اللَُّه الَْجْهَر بِالسُّوِء ِمـَن  : قال اهللا تعاىل. أو حنوه. به ما فعل يب

  .الْقَْولِ إِلَّا َمْن ظُِلَم َوكَانَ اللَُّه َسِميًعا َعِليًما
                              

  .١٩سبق خترجيه ص) ١(
: ، وقال ابن حجر يف البلوغ٤/٦٥٩، والترمذي ٣/١٩٨أخرجه أمحد يف مسنده ) ٢(

  .ومل خيرجاه. صحيح اإلسناد: ، وقال٤/٢٧٢، وأخرجه احلاكم ٣٠٢إسناده قوي، ص



  

  ٥٥  االعتداء يف الدعـاء

على أحد إلَّـا أن يكـون   ال حيبُّ اهللا أن يدعو أحد : قال ابُن عبَّاس
إال مـن  «: مظلوماً؛ فإنَّه قد أرخص له أن يدعو على َمن ظلمه وذلك قوله

  .)١(اهـ. »وإن صرب فهو خري له.. ظلم

رضي  -ويف السُّنَّة بيان للصِّيغة اليت يدعو هبا على َمن ظلمه؛ فعن جابر
صري اللهمَّ أصلح يل مسعي وب«: يقول كان رسولُ اهللا : قال -اهللا عنه

أمَّا . )٢(»واجعلهما الوارثني مين وانصرين على َمن ظلمين وأرين منه ثأري
اْدُعوا َربَّكُْم : الدُّعاء بالضَّاللة والغواية فكما ذكرنا ال جيوز؛ لقوله تعاىل

  .َتَضرًُّعا َوُخفَْيةً إِنَُّه لَا ُيِحبُّ الُْمْعَتِديَن

ذين َيْدعون على املـؤمنني  هم ال: (قال بعُض السَّلَف يف معىن املعتدين
  )٣(هـا).اللهمَّ العنهماللهمَّ اخزهم، : فيما ال حيلُّ فيقولون

. اللهمَّ اخزه والعنه: ال تدعو على املؤمنني بالشَّرِّ: (وقال سعيد بن جبري
  .)٤(اهـ.)وحنو ذلك؛ فإنَّ ذلك عدوان

قد أرخص له أن يدعو على َمن ظلمه من غري : (وقال احلسُن البصريُّ
  .)٥()أن يتعدَّى عليه

  : الدُّعاء على الظَّامل له أحوال: يقول اإلماُم القرايفُّ

                              
  .١/٥٧٢تفسري ابن كثري ) ١(
حجر يف نتائج األفكار  ، وحسنه ابن١/١٢٦رواه البخاري يف األدب املفرد ) ٢(

  ).١/٢٤٥( ٢٥٢وصححه األلباين يف األدب املفرد برقم ) ٣/٨٧
  .٣/٤٧٥الدر املنثور ) ٣(
  .١/٥٧٢تفسري ابن كثري ) ٤(
  .٣/٢٣٧تفسري البغوي ) ٥(



  
االعتداء يف الدعـاء ٥٦  

  .إمَّا بعزله لزوال ظلمه فقط؛ وهذا حسن* 

بذهاب أوالده وهالك أهله وحنوهم ممَّن تعلَّق به ومل حيصل : وثانيهما* 
  .منه جناية عليه، وهذا منهيٌّ عنه ألذيَّته َمن مل ميّن عليه

الدُّعاء بالوقوع يف معصية؛ كابتالئه بالشُّرب أو الغيبـة أو  : وثالثهما* 
  .القذف؛ فينهى عنه أيضاً؛ ألنَّ إرادةَ املعصية للغري معصية

الدُّعاء عليه حبصول مؤملات أعظم ممَّا يستحقُّه يف عقوبته؛ : ورابعهما* 
ِلَك لَِمْن َعـْزمِ  َولََمْن َصَبَر َوغَفََر إِنَّ ذَ: فهذا ال يتَّجه أيضاً؛ لقوله تعاىل

  .)١(ففعلُه جائز وتركُه أحسن. الْأُُمورِ

قد يشتبه على بعض الناس دليالن يف ظاهرمها الداللة على جواز الدُّعاء 
  : على الظامل باإلمث واملعصية

عـن   -عزَّ وجـلَّ  -من القرآن الكرمي؛ وذلك يف حكاية اهللا: أحُدمها
َوقَالَ ُموَسى َربََّنا : وقومه، وفيهدعاءه على فرعون  -عليه السَّالم -موسى

إِنََّك َآَتْيَت ِفْرَعْونَ َوَملَأَُه زِيَنةً َوأَْمَوالًا ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َربََّنا ِلُيِضلُّوا َعـْن  
َسبِيِلَك َربََّنا اطِْمْس َعلَى أَْمَواِلهِْم َواْشُدْد َعلَى قُلُوبِهِْم فَلَا ُيْؤِمُنوا َحتَّـى  

  ].٨٨: يونس[ الَْعذَاَب الْأَِليَم َيَرُوا

إنَّ دعاَء موسى جاء بعد علمه بوحي من : فاجلواب عن هذا بأن يقال
اهللا تعاىل أنَّ قوَم فرعون ال يؤمنون ولو جاءهتم كلُّ آية ومعجزة؛ وليس فيه 
الدُّعاُء مطلَقاً على كلِّ كافر أو ظامل بطمس القلب واليأس مـن اإلميـان   

  .والتَّوبة
                              

  .١/٤٧٠الفواكه الدواين ) ١(



  

  ٥٧  االعتداء يف الدعـاء

أي اطبـع  : قال ابُن عبَّاس. َواْشُدْد َعلَى قُلُوبِهِْم: ل ابُن كثرييقو
وهذه الدَّعوةُ كانت مـن  . فَلَا ُيْؤِمُنوا َحتَّى َيَرُوا الَْعذَاَب الْأَِليَمعليها، 
غضباً هللا ولدينه على فرعون وملئه الذين تبيَّن له أنَّه  -عليه السَّالم -موسى

: فقـال  -عليه السَّالم -نهم شيء؛ كما دعا نوحال خَري فيهم، وال جييء م
 إِنََّك إِنْ َتذَْرُهْم ُيِضـلُّوا  * َربِّ لَا َتذَْر َعلَى الْأَْرضِ ِمَن الْكَاِفرِيَن َديَّاًرا

  .)١(انتهى ِعَباَدَك َولَا َيِلُدوا إِلَّا فَاجًِرا كَفَّاًرا
كيف دعا : فقالوقد استشكل بعُض النَّاس هذه اآلية : ويقول القُرطيبُّ

  .)٢(عليهم، وحكُم الرُُّسل استدعاء إميان قومهم؟
أنَّه ال جيوز أن يدعو نيبٌّ على قومه إلَّا بإذن من اهللا، وإعالم : فاجلواب

 -أنَّه ليس فيهم َمن يؤمن وال خيرج من أصالهبم َمن يؤمن دليلُه قولُه لنـوح 
: ؛ وعند ذلك قالإِلَّا َمْن قَْد َآَمَنأَنَُّه لَْن ُيْؤِمَن ِمْن قَْوِمَك : عليه السالم
َربِّ لَا َتذَْر َعلَى الْأَْرضِ ِمَن الْكَاِفرِيَن َديَّاًرا .انتهى.  

اخُتلف يف جواز الدُّعاء علـى املسـلم   : ويقولُ الشَّيُخ أمحد الّنفراوّي
  .)٣(العاصي بسوء اخلامتة
ء موسى علـى  أفىت بعُض شيوخنا باجلواز حمتجا بدعا: قال ابُن ناجي

َربََّنا اطِْمْس َعلَى أَْمَواِلهِْم َواْشُدْد َعلَـى  : فرعون بقوله تعاىل حكايةً عنه
  ].٨٨: يونس[ قُلُوبِهِْم

والصَّواُب عندي أنَّه ال جيوز، وليس يف اآلية ما يدلُّ على اجلواز؛ ألنَّه 
ملقطوع له فرَّق بني الكافر املأيوس من إميانه كفرعون، وبني املؤمن العاصي ا

  .انتهى. باجلنَّة؛ إمَّا ابتداًء أو بعد عذاب
                              

  .٤/٢٩٠تفسري القرآن العظيم ) ١(
  .٨/٣٧٥اجلامع ألحكام القرآن ) ٢(
  .١/٤٧٠واين الفواكه الد) ٣(



  
االعتداء يف الدعـاء ٥٨  

يف قصَّة شكاية أهـل   -رضي اهللا عنه -حديث جابر بن مسرة: الثاين
الكوفة سعد بن أيب وقَّاص إىل عمر، وقيام ذلك الرَّجل يف املسجد واتِّهامه 

  : لسعد بتهم عدَّة قال

كان عبُدك هذا كاذبـاً  اللهمَّ إن : أما واهللا ألدعونَّ بثالث: قال سعد(
  .قام رياًء ومسعةً فأطل عمره، وأطل فقره، وعرِّْضه بالفنت

  .شيٌخ كبٌري مفتونٌ أصابتين دعوةُ سعد: وكان بعُد إذا ُسئل يقول

فأنا رأيُته بعد قد َسقَطَ حاجباه على عينيه من الكَبـر،  : قال عبد امللك
  .)١()وإنَّه ليتعرَّض للجواري يف الطُُّرق يغمزهنَّ

فَظَنَّ بعُض النَّاس أنَّ سعداً دعا عليه باملعصية واإلمث؛ ولكنَّ الصَّواب أنَّه 
وَعرِّْضه : (دعا عليه بتعرُّضه للفنت والباليا واحملن يف الدِّين والدُّنيا؛ كما قال

والفتنةُ ال تعين املعصية؛ ولكنَّها تعين الشِّدَّة اليت قد توقع يف املعصية ). للفنت
  . عليها؛ وهذا ما َحَصلَإن مل َيصرب

وفيه جواُز الدُّعاء على الظامل املعـيَّن مبـا   : (يقول احلافظ ابن حجر
َيستلزم النَّقَص يف دينه، وليس هو َمن طلب وقوع املعصية؛ ولكن من حيث 

  .)٢(انتهى). إنَّه يؤدِّي إىل نكاية الظَّامل وعقوبته

 -سبحانه وتعاىل -ظَّامل لهالعفُو وترُك أمر ال: خٌري من ذلك كلِّه: ثالثا
يوم القيامة؛ وذلك أنَّ َمن عفا عن حقِّه يف الدُّنيا أخذه وافـراً يف اآلخـرة   

  .وأراح قلَبه من شوائب احلقد والغيظ
                              

  .٧٥٥رواه البخاري ) ١(
  .٢/٢٤١فتح الباري ) ٢(



  

  ٥٩  االعتداء يف الدعـاء

صل من قطعك، وأعط من حرمـك،  : يا عقبة بن عامر«: قال 
  .)١(»واعف عمن ظلمك

ا همَّ ارمحين وحممَّـدً الل: (ومن ذلك قولُ األعراّيب: حتجُُّر الدُّعاء -١٠
لقـد حجَّـرَت   «: قال لألعرايبِّ فلمَّا َسلََّم النَّيبُّ ). وال ترحم معنا أحداً

  .)٢(يريد رمحة اهللا. »واسعاً
ال «: قال تعليُق الدُّعاء باملشيئة؛ فعن أيب هريرة أنَّ رسولَ اهللا  -١١

ليعـزم  . تاللهمَّ اغفر يل إن شئت، اللهم ارمحين إن شـئ : َيقُلْ أحُدكم
وليعظم الرَّغبة، فـإنَّ اَهللا ال  «: وملسلم. )٣(»املسألة؛ فإنَّ اَهللا ال مكرَه له

  .)٤(»يتعاظمه شيء أعطاه
لسـُت حمتاجـاً   : كأنَّه يقول). اللهمَّ اغفر يل إن شئت: (فقولُ القائل

وهذا فعـلُ أهـل   . إليك؛ إن شئَت فاغفر يل، وإن مل تشأ فلسَت مبحتاج
  .إلعراض عن اهللا؛ وهلذا ُحرَِّم هذا اللَّفظالتَّكبري وأهل ا

هذا أحُد أسباب املنع يف احلديث؛ وهو أنَّ تعليقَـه  . »ليعزم املسألة«: وقولُه
ليعـزم  : باملشيئة يدلُّ على الفتور وضعف اهلمَّة وقلَّة التعلُّق باهللا تعاىل؛ ولذا قـال 

  .اسأل بعزم وقوَّة: أي. املسألة
هذا السَّبب الثَّاين؛ ألنَّ تعليـَق الـدُّعاء   . »له فإن اَهللا ال مكرَه«: قوله

  .)١(باملشيئة يوهم أنَّ اَهللا له مكره له، ويوهم النَّقَص هللا؛ فإنَّ اَهللا ال مكرَه له
                              

  .٨٩١" السلسلة الصحيحة"وصححه األلباين يف ) ٤/١٥٨(رواه أمحد ) ١(
  ).٥/٢٢٣٨( ٥٦٦٤رواه البخاري باب رمحة الناس والبهائم برقم ) ٢(
، )٥/٢٣٣٤( ٥٩٨٠رواه البخارّي، باب ليعزم املسألة فإنَّه ال مكره له، برقم ) ٣(

  ).٤/٢٠٦٣( ٢٦٧٩برقم . إن شئت: مسلم، باب ليعزم املسألة وال يقل
  .٢٦سبق خترجيه ص) ٤(
  .٥١٥التمهيد شرح كتاب التوحيد ص) ١(



  
االعتداء يف الدعـاء ٦٠  

الدُّعاء على األهل واملال والولد والنَّفس؛ ألنه ضرٌر حمٌض وليس  -١٢
تـدعوا علـى    ال«: فيه مصلحة، وقد َنَهى عنه الشَّارع احلكيم؛ قال 

أنفسكم، وال تدعوا على أوالدكم، وال تدعوا على أموالكم، ال توافقوا 
  .)١(»من اهللا ساعةً ُيسأل فيها عطاٌء فيستجيب لكم

ال «: رضي اهللا عنه، قال النَّيبُّ  - عن أنس بن مالك: َتَمنِّي املوت - ١٣
اللَّهمَّ أحيين : اعالً فليقلَيَتَمنََّينَّ أحُدكم املوَت من ُضرٍّ أصابه؛ فإن كان البدَّ ف

  .)٢(»ما كانت احلياةُ خرياً يل، وَتَوفَّين إذا كانت الوفاةُ خرياً يل
وعن أيب عبيد سعد بن عبيد موىل عبد الرمحن بن أزهر أنَّ رسولَ اهللا 

 ال يتمنَّى أحُدكم املوَت؛ إمَّا حمسناً؛ فلعلَّه يزداد، وإمَّا مسـيئاً؛  «: قال
  .)٣(»فلعلَّه يستعتب

يف احلديث التَّصريح بكراهة َتَمنِّي املوت لُضرٍّ َنَزل به من : قال النَّوويُّ
فاقة أو حمنة بعدوٍّ وحنوه من مشاقِّ الدُّنيا؛ فأمَّا إذا خاف ضرا أو فتنةً يف دينه 

  .)٤(اهـ.فال كراهةَ ملفهوم هذا احلديث؛ وقد فََعلَه خالئق من السَّلَف
معاذ الذي أخرجه أبـو داود وصـحَّحه    وأصرُح منه يف ذلك حديثُ

وإذا أردَت بقوم فتنةً فتـوفَّين  «: احلاكم يف القول يف ُدُبر كلِّ صالة، وفيه
  .)٥(»إليك غَري مفتون

                              
  ).٤/٢٠٣٤( ٣٠٠٩مسلم، باب حديث جابر الطويل وقصة أيب اليسر برقم ) ١(
، مسلم، باب )٥/٢١٤٦( ٥٣٤٧البخاري باب هني متين املريض املوت، برقم ) ٢(

  ).٤/٢٠٦٤( ٢٦٨٠املوت برقم  كراهة
  ).٦/٢٦٤٤( ٦٨٠٨البخاري، باب ما يكره من التمين برقم ) ٣(
  ).١٣/٢٧١(فتح الباري ) ٤(
وقال األلباين يف تعليقه ) ٥/٣٦٦( ٣٢٣٣رواه الترمذي، باب سورة ص برقم ) ٥(

  .على احلديث صحيح



  

  ٦١  االعتداء يف الدعـاء

وقد َخطََر يل يف معىن : (قال ابُن َحَجر يف تعليقه على حديث أيب عبيد
يء من إساءته؛ احلديث أنَّ فيه إشارةً إىل تغبيط احملسن بإحسانه وحتذير املس

َمن كان حمسناً فليترك َتَمنِّي املوت، وليستمر علـى إحسـانه   : فكأنَّه يقول
واالزدياد منه، وَمن كان مسيئاً فليترك متنِّي املوت، وليقلع عن اإلساءة؛ لئلَّا 

  .)١(ميوت على إساءته؛ فيكون على خطر
  : الدُّعاء بتعجيل العقوبة -١٤

عاد رجالً من املسلمني قـد خفـت    نَّيبَّ فعن أنس رضي اهللا عنه أنَّ ال
 »هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إيـاه؟ «: فصار مثل الفرخ فقال له النَّيبُّ 

  .اللهمَّ ما كنَت معاقبين به يف اآلخرة فعجِّله يل يف الدُّنيا: نعم؛ كنُت أقول: قال
سبحان اهللا؛ ال تطيقه، أو ال تستطيعه؛ أفـال  «: فقال رسول اهللا 

 .»اللهمَّ آتنا يف الدُّنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النَّـار : قلَت
  .)٢(فدعا اَهللا له فشفاه

: َعلََّق على هذا احلديث اإلمام النَّووّي يف شرحه على صحيح مسلم فقـال 
ويف احلديث النَّهي عن الدُّعاء بتعجيل العقوبة، . ضعف: أي »قد َخفَت« :قولُه

  .)٣(اهـ.الء؛ لئلَّا يتضجَّر منه ويسخطه، وربَّما شكاوفيه كراهية متنِّي الب
وملاذا يتعجَّل املؤمُن العقوبةَ وهو يقدم على موىل كرمي قد َيصفح ويعفو 

إىل  أصالً بدون أن يعاقَبه؛ ففيه نوع سوء ظنٍّ باهللا؛ لذلك أرشد الـنَّيبُّ  
ْنَيا َحَسَنةً َوِفي الْـَآِخَرِة  َربََّنا َآِتَنا ِفي الدُّ: الدُّعاء اجلامع املانع؛ وهو قولُه

 ].٢٠١: البقرة[ َحَسَنةً َوِقَنا َعذَاَب النَّارِ

                              
  .املصدر السابق) ١(
  ).٤/٢٠٦٨( ٢٦٨٨يف الدنيا برقم مسلم، باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة ) ٢(
  .١٧/١٨٣شرح النووي على مسلم ) ٣(



  
االعتداء يف الدعـاء ٦٢  

  املبحث الثَّاين
  االعتداء يف ألفاظ الدُّعاء

أن يكون التََّعدِّي يف تراكيب الكلمـات ويف غرابتـها، أو   : وضابطُه
و مل يكـن  التَّفصيل، أو التَّشقيق يف العبارات والزِّيادة يف الكلمات على حن

  : معروفاً عند السَّلَف
. إِنَّ الشِّْرَك لَظُلٌْم َعِظيٌم: ؛ قال تعاىلأن َيشتمل الدُّعاء على الشِّرك - ١

يـا  : ومن صوره أن يصرَف الدُّعاء لغري اهللا، أو أن يدعو مع اهللا غَريه؛ كأن يقول
ه كفٌر صريٌح فال َشكَّ أنَّ.. يا جيالين: أو. يا عليُّ: أو. رسول اهللا، اكشف كربيت
ـا    : ناقلٌ من امللَّة؛ قال تعاىل إِنْ َتْدُعوُهْم لَا َيْسَمُعوا ُدعَاَءكُْم وَلَـْو َسـِمُعوا َم

  .)١(اْسَتَجاُبوا لَكُْم وََيْوَم الِْقيَاَمِة َيكْفُُرونَ بِِشْرِككُْم وَلَا ُيَنبِّئَُك ِمثْلُ َخبِريٍ
  .)٢()َبْيبِي، يا ُحَنيِّن، يا رحيِّميا ُر: (؛ كأن يقولتصغري أمساء اهللا تعاىل - ٢
ألنَّ الصِّفةَ غُري الذَّات يف مقام النِّداء؛ وهلـذا  : دعاء صفات اهللا -٣

  .املتَّصف بالصِّفات -َجلَّ وعال -إنَّما ينادى اهللا
وأمَّا دعاء صفاته وكلماته فكفٌر باتِّفاق : (يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

. ا كالم اهللا اغفر يل وارمحين وأغثين، أو أعيني: املسلمني؛ فهل يقول مسلم
! وحنو ذلك؟ . أو يا علم اهللا أو يا قدرة اهللا، أو يا عزَّة اهللا، أو يا عظمة اهللا

أو مسع مسلماً أو كافراً أنَّه دعا بذلك من صفات اهللا، أو يطلب من الصِّفة 
  .)١(جلَب منفعة أو َدفَْع َمَضرَّة، أو إعانة، أو نصر، أو غري ذلك

                              
  .١٤فاطر، اآلية ) ١(
  .٨١شأن الدعاء، الدعاء للحمد ص) ٢(
، نشر مكتبة الغرباء األثريَّة، املدينة، حتقيق ١/١٨١الرَّدُّ على البكريِّ البن تيمية، ) ١(

  .هـ١٤١٧حممد علّي عجال، الطبعة األوىل، 



  

  ٦٣  االعتداء يف الدعـاء

؛ فمن ُصَوره قولُ دعاُء اهللا بأمساء مل َترْد يف الكتاب وال يف السُّنَّة -٤
وممَّا يسمع علـى  : (يا سبحان، يا برهان، يا سلطان؛ قال اخلطَّايبُّ: بعضهم

يا سبحان، يا برهان، يا غفران، يا : ألسنة العامَّة وكثري من القّصاص قوهلم
أوَّلُ من أنكر ذلك : (قال اخلطَّاب .يا رب القرآن: وكذلك قوهلم). سلطان

إنَّ : فقال لـه . يا ربَّ القرآن: ابُن عبَّاس؛ فإنَّه مسع رجالً يقول عند الكعبة
  .)١()القرآن ال رب له؛ إنَّ كلَّ مربوب خملوق

؛ كما ذكره حممَّـد بـن   أن يدعو بدعاء ال يعرف معىن أللفاظه -٥
اللـهمَّ  : (ن يدعَو الرَّجلُ فيقولَنكَْرُه أ: قال )٢(احلسن عن شيخه أيب حنيفة
؛ ألنَّه ليس َينكشف معىن هذا الدُّعاء لكلِّ )٣()أسألك بعقد العّز من عرشك

أحد، وألنَّه ال ُيتصوَّر أن يستشعر اإلنسانُ دعاًء ال َيفهمه؛ لذا َينبغي للدَّاعي 
  .أن يتخيَّر من األدعية ما يفهم معناه

ر األلفـاظَ السَّـهلةَ الواضـحةَ    وعلى إمام املسجد واخلطيب أن يتخيَّ
املعاين؛ ألنَّ كثرياً من عوامِّ النَّاس ال َيفهم معىن األدعية الواردة الصَّـحيحة؛  

  !فكيف بغريها؟ 
ولذا كان من املستحسن من الدَّاعية وطالب العلم وإمام املسجد واخلطيب 

  .َء دعائهمشرح األدعية املأثورة وتبيني معناها للنَّاس؛ لكي يستشعروها أثنا

                              
  .٥/١١١الكربى البن بطة اإلبانة ) ١(
هـ، رأى أنساً وروى عن عطاء ٨٠النعمان بن ثابت الكويف موىل بين متيم ولد سنة ) ٢(

بن أيب رباح، وَتفَقَّه على محَّاد بن أيب سليمان، وكان من أذكياء العامل، مجع الفقه 
الناس يف الفقه : فعيُّقال الشَّا. والعبادةَ والَوَرَع والسَّخاَء، وكان ال َيقبل جوائَز الدَّولة

  .٣٩العرب يف خرب َمن غَرب، ص: انظر. هـ١٥٠توفِّي سنة . عيال على أيب حنيفة
، ورواه ابن ٢٥/١٢روه الطَّرباينُّ يف املعجم الكبري باب قيلة بن خمرمة العنربية ) ٣(

وأقرَّه . هذا حديث موضوع بال شّك: ، وقال٢/١٤٢اجلوزي يف املوضوعات 
  ).٤/٣٣٨(ّي يف نصب الرَّاية احلافظ الزَّيلع



  
االعتداء يف الدعـاء ٦٤  

التَّفصيل عند الدُّعاء بأحوال الربزخ يف يوم القيامة أو بأحوال  -٦
اللهمَّ ارمحنا إذا بردت القدمان وشخصت : (؛ ومن صورهاملوت وسكراته

  ).العينان ويبس منَّا اللِّسان

اللهمَّ ارمحنا إذا يئس منَّا الطَّبيُب وَبكَـى  : (وكقول بعضهم يف دعائه
  .إخل) ...علينا احلبيُب

اللهمَّ إنَّا نسألك اجلنَّـةَ يف  : (؛ فمن ُصَورهالتَّفصيل عند الدُّعاء باجلنَّة - ٧
مع أنَّه كان يكفيـه أن َيلتـزم   . إخل... سدر خمضود وطلح منضود وظلٍّ ممدود

كان : قالت - رضي اهللا عنها - جبوامع الكلم وَيَدع ما سوى ذلك؛ فعن عائشة
  )١(.ن الكلم يف الدُّعاء وَيَدع ما سوى ذلكيستحبُّ اجلوامَع م رسول اهللا 

: وقد خرَّج أبو داود عن أيب نعامة عن ابن سعد بن أيب وقَّاص أنَّه قال
اللهمَّ إنِّي أسألك اجلنَّةَ ونعيَمها وهبجَتها وكذا وكـذا،  : (مسع أيب وأنا أقول

ـ  : فقال. وأعوذ بك من النَّار وسالسلها وأغالهلا وكذا وكذا ي يا بـينَّ إنِّ
سيكون قوٌم يعتدون يف الدُّعاء؛ فإيَّـاك أن  «: يقول مسعُت رسولَ اهللا 

تكون منهم؛ إن أعطيت اجلنَّة أعطيَتها وما فيها، وإن أعذَت مـن النَّـار   
  .)٢(»أعذَت منها وما فيها من الشَّرِّ

اللهمَّ مجِّد : ؛ ومن ذلكالتَّفصيلُ واالختراُع يف الدُّعاء على الكفَّار - ٨
َء يف عروقهم، اللهمَّ َسكِّن ما حترَّك يف أجسادهم، وَحرِّك ما سكن منها، الدِّما

  .إخل... اللهمَّ اجعل املوَت أغلى أمانيهم، اللهمَّ رمِّل نساءهم وَيتِّم أطفالَهم
                              

، وأبو )٦/١٤٨( ٢٥١٩٣رواه اإلمام أمحد يف مسند عائشة رضي اهللا عنها برقم ) ١(
  .وقال األلباين يف تعليقه صحيح) ١/٤٦٧( ١٤٨٢داود باب الدعاء برقم 

  .وقال األلباين يف التعليق صحيح) ١/٤٦٦( ١٤٨٠أبو داود باب الدعاء برقم ) ٢(



  

  ٦٥  االعتداء يف الدعـاء

 -رضي اهللا عنه -ولقد كان من دعاء اخلليفة الرَّاشد عمر بن اخلطَّاب
رة الذين يصدُّون عن سبيلك ويكذِّبون اللَّهمَّ عذِّب الكف: (على الكفرة قوله

رسولَك ويقاتلون أولياءك وال يؤمنون بوعدك وخالف بني كلمتهم وألق يف 
  .)١()قلوهبم الرُّعَب وألق عليهم رجَزك وعذاَبك إله احلّق

أن خيترَع الدَّاعي ألفاظاً عامَّةً من عنده يدعوه هبا يف سـجوده   -٩
  .ويتحرَّى هبا مواطَن اإلجابة

ويفرَُّق بني هذا وبني ). اللهمَّ افتح الباب وارفع احلجاب: (صورهومن 
  .من كانت له حاجة خاصَّة يلحُّ على اهللا هبا

السَّجُع املتكلَّف يف الدُّعاء؛ خصوصاً يف القنوت والبحث عن  -١٠
  .غرائب األدعية والكلمات

  .ما استوى واستقام وأشبه بعُضه بعضاً: والسَّجع هو
هو تواطُؤ الفاصلتني من الشَّرِّ على : الكالُم املقفَّى، أو: السَّجُع: وقيل

  .)٢(حرف واحد
اللهمَّ إنَّا نسألك األمَن يف البلد والصِّحَّة يف اجلسد والصَّالح : (ومن ُصوره

  ).اللهمَّ إنَّا نسألك رزقاً دارا وعيشاً قارا وعمالً سارا: (، وكذلك قوله)يف الولد
قال  -رضي اهللا عنه -اريِّ عن عكرمة عن ابن عبَّاسوقد ثََبَت يف البخ

وأصحاَبه  فانظر السَّجَع يف الدُّعاء فاجتنبه؛ فإنِّي عهدُت رسولَ اهللا : (له
  .)١()ال يفعلون إلَّا ذلك االجتناب

                              
، النَّسائّي باب )٣/٤٢٤( ١٥٥٣١حديث عبد اهللا الّزرقّي برقم  مسند أمحد باب) ١(

، واحلاكم كتاب الدُّعاء والتَّكبري )٦/١٥٦( ١٠٤٤٥االستنصار عند اللقاء برقم 
حديث صحيح على شرط : ، وقال)١/٦٨٦( ١٨٦٨والتَّسبيح والتَّهليل برقم 

  .شرط البخارّي ومسلموقال الذَّهيبُّ يف التَّلخيص على . الشَّيخني، ومل خيرِّجاه
  .١٥٦، التعريفات للجرجاين، ص٨/١٥٠انظر لسان العرب ) ٢(
  .٥/٢٣٣٤البخاري باب ما يكره من السجع يف الدعاء ) ١(



  
االعتداء يف الدعـاء ٦٦  

اْدُعوا َربَّكُـْم  : عند كالمه على قوله تعاىل -رمحه اهللا -قال القرطيبُّ
وهو أن يدعَو مبا ]: ٥٥: األعراف[ ُه لَا ُيِحبُّ الُْمْعَتِديَنَتَضرًُّعا َوُخفَْيةً إِنَّ

ليس يف الكتاب والسُّنَّة فيتخيَّر ألفاظاً مفقَّرةً وكلمات مسجوعةً قد وجدها 
يف كراريس ال أصلَ هلا وال معوَّل عليها فيجعلها شعاَره ويترك ما دعا بـه  

  .)١(؛ وكلُّ هذا مينع من استجابة الدُّعاءرسول اهللا 

وإنَّه ملن احلزن أن يتعدَّى يف الدُّعاء مبثل هـذه األدعيـة املسـجوعة    
املختَرعة؛ خصوصاً يف األوقات واألزمان الفاضلة يف ليايل رمضان؛ فيفوِّت 
الدَّاعي على نفسه وعلى الناس إذا كان إماماً اإلجابةَ يف مثل هذه الفـرص  

من السَّجع؛ لذا  لنَّيبِّ العظيمة، وقد ُيشكل ما ورد يف بعض األدعية عن ا
قال ابُن حجر يف إيضاح هذا املشكل أنَّ ذلك كان َيصدر من غري قصـد  

اللـهم  «: يف اجلهاد إليه؛ وألجل هذا جييء يف غاية االنسجام؛ كقوله 
: وكقولـه  . )٢(...)منـزل الكتاب، سريع احلساب، هازم األحزاب

أعـوذ  «: وكقوله. )٣(»صدق وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده«
وكلُّها صحيحةٌ؛ . »بك من عني ال تدمع ونفس ال تشبع وقلب ال خيشع

املكروُه من السَّجع هو التَّكَلُُّف؛ ألنَّه ال يالئم الضَّراعةَ والذِّلَّةَ؛ : (قال الغزايلُّ
  .)٤(هـ.ا. وإلَّا ففي األدعية املأثورة كلمات متوازية لكنَّها غُري متكلِّفة

                              
  .٧/٢١٨تفسري القرطيب ) ١(
  .٣/١٣٦٢صحيح مسلم، باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو ) ٢(
، سنن )٢/٥٩٣( ٤٥٤٧د برقم سنن أيب داود، باب يف دية اخلطأ شبه العم) ٣(

، سنن ابن )٨/٤٢( ٤٧٩٩النسائي، ذكر االختالف على خالد احلذاء برقم 
رجاله : ، وقال يف اجملمع)٢/٨٧٨( ٢٦٢٨ماجه، باب دية شبه العمد مغلظة برقم 

  ).٦/١٠٤. (رجال الصحيح غري حممد بن وهب بن أيب كرمية، وهو ثقة
  ).١١/١٦٧(فتح الباري، كتاب الدعوات ) ٤(



  

  ٦٧  االعتداء يف الدعـاء

  : أدعية ال تصحُّ عن النَّيبِّ التزاُم  -١١
  : ومن صوره

َتمَّ نوُرك فهديت فلك احلمد، عظـم حلُمـك فعفـوَت فلـك     ( -أ
رواه أبو يعلى بسند ضعيف؛ ألنَّه منقطُع اإلسناد فيه فرات بـن  ...) احلمد

  .رضي اهللا عنه؛ فهو منقطُع اإلسناد -سلمان؛ مل َيلَْق عليا
يعلـم  : إىل أن قـال ... الطه الظُّنونيا َمن ال تراه العيون وال خت( -ب

أخرجه الطرباين بسند ). مثاقيل اجلبال ومكاييل البحار وعدد ورق األشجار
  .فرد فيه من ال يعرف

: إىل قوله.. يا من أظهر اجلميل وستر القبيح يا من ال يؤاخذ باجلريرة( - ج
ترمجة أمحد بن  قال الذهيب يف امليزان يف). نسألك يا اهللا أن ال تشوي خلقي بالنار

  .)١(أتى خبرب ال حيتمل مث ذكره: داود الصنعاين أحد رواة احلديث
وذلك أنَّ بعَض الصَّاحلني َعَرَض له أمٌر : التزاُم أدعية الصَّاحلني -١٢

  : فدعا اَهللا بلفظ معيَّن فاستجاب اهللا دعاَءه؛ ومن ذلك
لـدُّنيا يف كتـاب   ما أورده ابُن القيِّم يف اجلواب الكايف عن ابن أيب ا) أ 

 اجملانني يف الدُّعاء عن احلسن البصرّي عن أنس أنَّ رجالً من أصحاب النَّيبِّ 
يكنَّى أبا معلق وكان تاجراً، فعرض له لصٌّ وأراد قتلَه وأخذ ما معه من املال، 
فطلب أبو معلق من اللِّصِّ أن يذَره يصلِّي، فلما كان يف آخر سجدة دعا ربَّـه  

د يا ذا العرش اجمليد يا فعَّال ملا تريد أسألك بعزِّك الذي ال يـرام  يا ودو: (فقال
ومبلكك الذي ال يضام وبنورك الذي مأل أركان عرشك أن تكفيين شرَّ هـذا  

  .فاستجاب اهللا دعاَءه وصرف عنه اللِّصَّ). اللِّّص، يا مغيث أغثين
                              

  .٤٧٠تصحيح الدعاء، ص: انظر) ١(



  
االعتداء يف الدعـاء ٦٨  

َمن دعا هبذا الـدُّعاء اسـتجيب لـه    : قال احلسن يف رواية عن أنس
  .)٢)(١(مكروباً كان أو غري مكروب

وكثريا ما جند أدعية دعا هبا قـوم  : يقول ابن القيم يف اجلواب الكايف
فاستجيب هلم فيكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله علـى اهللا أو  
حسنه تقدمه منه جعل اهللا سبحانه إجابة دعوته شكرا حلسنته أو صـادف  

يبت دعوته فيظن الظآن أن السر يف لفظ الدعاء وقت إجابة وحنو ذلك فأج
ذلك الدعاء فيأخذه جمردا عن تلك األمور اليت قارنته من ذلـك الـداعي،   
وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا يف الوقت الذي ينبغي على الوجـه  
الذي ينبغي فانتفع به فظن غريه أن استعمال هذا الدواء جمـردا كـايف يف   

  .)٣(حصول املطلوب كان غالطا
                              

، واحلافظ )١/١٥٥(أوردها هبة اهللا الاللكائّي يف كرامات األولياء : ختريج القصة) ١(
، وسكت عن إسنادها ونسبها البن أيب الدنيا يف )٧/٣٧٩(ابن حجر يف اإلصابة 

جمايب الدعوة بإسناده عن أنس بن مالك، وكذلك ممَّا يضعف احلديث أنَّ احلسن 
لبصريَّ عنعن احلديث عن أنس ومل يصرِّح بالسَّماع، ومل أقف على َمن صحَّح ا

إسناَد هذا األثر، وكتب ابُن أيب الدُّنيا من مظانّ املعضل ومجيع رواياهتا تدور على 
  .الكليب غري صاحب التفسري، وهو جمهول

يا يا علي : (وكذلك ما ورد عن العالء بن احلضرمي رضي اهللا عنه حيث قال) ٢(
). ٨/١٥٥(انظر منهاج السنة . فأجاز البحر ومن معه) عظيم يا حليم يا كرمي

يا حّي حني : (وكذلك ما ورد عن إبراهيم بن أدهم؛ حيث هاج هبم البحُر فقال
فسكنت الّريح وهدأ ). ال حّي، ويا حّي قبل كلّ حّي، ويا حّي بعد كلّ حّي

  ).٧/٣٩١(انظر سري أعالم النبالء . البحر من ساعته
يا : وكذلك ما ورد عن العالء بن احلضرمي من دعائه). ١/٧(اجلواب الكايف ) ٣(

  .علّي يا حليم يا عظيم



  

  ٦٩  االعتداء يف الدعـاء

شكرت الواهب وبورك لك يف : (دعاء احلسن يف التَّهنئة باملولود -ب
فاحلديث ال يصـحُّ عـن احلسـن    . )١()املوهوب وبلغ أشدَّه ورزقت بّره

  .البصريِّ؛ إذاً فليس من السُّنَّة التزاُم هذا الدُّعاء
وقد َعـدَّ صـاحُب   : اللَّحُن يف ألفاظ الدُّعاء وعدم اإلعراب -١٣

اآلداب أن يكون الدُّعاء صحيَح اللَّفظ؛ ألنَّ اللَّحـَن يتضـمَّن    التَّبصرة من
  .مواجهة احلقِّ باخلطأ
  : وأنشد بعضهم

ــاللحن ليــت ــه ب ــادي رب  )٢(كــذاك إذا دعــاه ال جييــب   ين

الدُّعاُء امللحون ممَّن ال يستطيع غـريه ال  : (قال ابُن الصَّالح يف فتاويه
  .هـ.ا )٣()يقدح يف الدُّعاء ويعذر فيه

  .)٤(فإنَّه ال ُيعَرف له أصل) إنَّ اَهللا ال َيقبل دعاًء ملحوناً: (أمَّا حديث
ما يقبل : وقد سئل شيُخ اإلسالم عن رجل دعا دعاًء ملحوناً فقال له الرجل

َمن قال هذا القول فهو آمثٌ خمالٌف للكتاب والسُّنَّة وملا : فأجاب. اهللا دعاء ملحوناً
َمن دعا اَهللا خملصاً له الدِّين بدعاء جائز مسعه اهللا وأجاب  كان عليه السَّلَُف؛ وأمَّا

دعاءه؛ سواًء كان معرباً أو ملحوناً، والكالم املذكور ال أصلَ له؛ بـل َينبغـي   
  .للدَّاعي إذا مل تكن عادُته اإلعراب أن ال يتكلََّف اإلعراب

                              
، ابن أيب الدنيا العيال )٧/١٠١(، الكامل )١٤٤٨/٣٣٩٨(مسند علّي بن اجلعد ) ١(

منكر : ، إسناده ضعيف من أجل اهليثم بن اجلماز، قال عنه أمحد)١/٣٦٥/٢٠١(
أخرجه احلافظ هبة اهللا بن . د آخر عن احلسن ولكنَّه ضعيفاحلديث، وله إسنا

. ، وإسناُده ضعيف من أجل كلثوم بن جوشن٥٩/٢٧٦عساكر يف تاريخ دمشق 
  .انظر موقع ملتقى أهل احلديث على الشبكة العنكبوتيَّة العاملية

  .٦٧األزهية، ص) ٢(
  .، طبعة دار املعرفة)١/١٩٨(فتاوى ابن الصالح ) ٣(
  .٦٢يف معرفة احلديث املوضوع، ص املصنوع) ٤(



  
االعتداء يف الدعـاء ٧٠  

وهذه كما يكـره  . إذا جاء اإلعراب ذهب اخلشوع: قال بعُض السَّلَف
كلُّف السَّجع يف الدُّعاء؛ فإذا وقع بغري تكلُّف فال بأس به؛ فإنَّ أصلَ الـدُّعاء  ت

وَمن َجَعل مهََّته يف الدُّعاء تقوَمي لسانه أضعف . من القلب، واللِّسان تابٌع للقلب
توجَُّه قلبه؛ وهلذا يدعو املضطرُّ بقلبه دعاًء يفتح عليه ال حيضره قبل ذلك؛ وهذا 

 - مؤمن يف قلبه، والدُّعاُء َيجوز بالعربيَّة وبغـري العربيَّـة، واهللا  أمر جييده كلُّ 
يعلـم   - سبحانه - َيعلم قصَد الدَّاعي ومراَده، وإن مل يقوِّم لسانه فإنَّه - سبحانه

  .)١()ضجيَج األصوات باختالف اللُّغات على تنوُّع احلاجات

َيختـرع  كأن : الدُّعاُء باأللفاظ األعجميَّة غري معروفة املعىن -١٤
  .أو دعوة أعجمية )٢(كلمة

قَالَ َيا ُنوُح إِنَُّه لَْيَس ِمْن أَْهِلَك إِنَُّه َعَملٌ غَْيـُر  : والدَّليلُ قولُه تعاىل
َصاِلحٍ فَلَا َتْسأَلْنِ َما لَْيَس لََك بِِه ِعلْـٌم إِنِّـي أَِعظُـَك أَنْ َتكُـونَ ِمـَن      

  .)٣(الَْجاِهِلَني
فدلَّ ذلك . أن أسألك ما ليس يل جبواز سؤاله علم أنَّ معناها: وجُه الدِّاللة

على أنَّ العلَم باجلواز شرطٌ يف جواز السُّؤال؛ فما ال يعلم جواُزه ال جيوز سؤالُه، 
  .إِنِّي أَِعظَُك أَنْ َتكُونَ ِمَن الَْجاِهِلَني: وأكََّد اهللا تعاىل ذلك بقوله

لسُّؤالُ به غـَري جـائز؛   واللَّفظُ األعجميُّ غُري معلوم اجلواز؛ فيكون ا
  .)٤(ولذلك منع مالك الّرقى به

                              
  ).٤٨٩-٢٢/٤٨٨(الفتاوى ) ١(
يكتبها بعض الناس بعد العصر آخر مجعة من رمضان من ) لغسلمون(كلمة ) ٢(

  .احلفظة وقد كرهها كثري من الفضالء لعجمتها
  .٤٦: سورة هود، آية) ٣(
  .الفروق للقرايف) ٤(



  

  ٧١  االعتداء يف الدعـاء

  : عدم اختيار األلفاظ املناسبة أثناء الدعاء -١٥
اللهمَّ ارمحين يا شديد العقاب، أو اللهم عليك : أن يقول: ومن صوره

وإذا أراد غشيان النساء مثال فال يصرح؛ . بالكفار يا غفار يا أرحم الرامحني
  ). بأعضائي وجوارحياللهم متعين: (بل يقول
  : استبدال لفظه يف الدعاء الوارد بغري الوارد -١٦

إذا أتيـت  «: قال الـنيب  : عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال
: مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة مث اضطجع على شقك األمين مث قـل 

اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليـك  
بة ورهبة إليك ال ملجأ وال منجا منك إال إليك وأجلأت ظهري غليك رغ

اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مـت مـن   
  .»ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهم آخر ما تتكلم به

» اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلـت «: فلمَّا بلغُت فردَّدُتها على النَّيبِّ : قال
   .)١(متفق عليه. »ك الذي أرسلتال؛ وبنبيِّ«: قال. »ورسولك«: قلت

  .فعلى الدَّاعي إذا دعا باملأثور أن يلتزم به وال خيلطه بغريه
  : قال النووي

اختار املازري وغريه أنَّ سبَب اإلنكار أنَّ هذا ذكٌر ودعاٌء؛ فََينبغي فيه 
االقتصاُر على اللَّفظ الوارد حبروفه، وقد يتعلَّق اجلزاُء بتلك احلروف، ولعلَّه 

  .)١(وهذا القول حسن. هبذه الكلمات؛ فََينبغي أداؤها حبروفها أوحى إليه 

                              
، ومسلم باب ما يقول )١/٩٧(رواه البخاري باب فضل من بات على وضوء ) ١(

  ).٤/٢٠٨١(عند النوم وأخذ املضجع 
  ).٥/٥٦٣(وانظر شرح مسلم ). ٢/١٦٣(صالح األمة ) ١(



  
االعتداء يف الدعـاء ٧٢  

ويأيت يف هذا السياق واملعىن دعاء االستخارة؛ حيث ذكر جابر بن عبد 
كان يعلِّمهم دعاء االستخارة كما يعلمهم  أنَّ النَّيبَّ  -رضي اهللا عنه -اهللا

عىن تشبيهه بـالقرآن أن  السورة من القرآن؛ لذا ذكر بعُض أهل العلم يف م
يذكر ألفاظَ الدُّعاء واالستخارة كما يذكر ألفاظَ القرآن؛ سواًء بسواء؛ قال 

التَّشبيه يف حتفظ حروفه وترتيـب  : وقال ابن أيب مجرة: (احلافظُ ابُن حجر
  .)١()كلماته ومنع الزيادة والنقص

  : الدعاء بلفظ اللعن -١٧
ظ اللَّعن وقد يراد به عبارات السَّـبِّ  إنَّ لفظَ اللَّعن قد ُيراد به نفس لف

والشَّتم، كما أنَّ لفظَ اللَّعن قد يراد به معناه األصليُّ الـذي هـو الطَّـرُد    
واإلبعاد عن رمحة اهللا تعاىل، وقد يراد به ُمطْلَُق السَّبِّ والشَّـتم والتَّـَنقُّص   

  .)٢(والدُّعاء على الشَّخص
  : من امللَّة؛ ومن ذلك وهناك أنواع من اللَّعن ُتخرج صاحَبها

أو أحد من مالئكة ورسوله ودينه؛ فهـذا كلُّـه    - سبحانه وتعاىل –لعن اهللا
إِنَّ الَّذِيَن ُيْؤذُونَ اللَّـَه  : موجٌب لردَّة صاحبه وكفره؛ ومن أدلَّة ذلك قولُه تعاىل

  ].٥٧: األحزاب[ َعذَاًبا ُمهِيًناَوَرُسولَُه لََعَنُهُم اللَُّه ِفي الدُّْنَيا وَالَْآِخَرِة وَأََعدَّ لَُهْم 
فإن كان مسـلماً  : (قال شيخ اإلسالم ابن تيمية فيمن سبَّ اَهللا تعاىل

  .)٣()َوَجَب قتلُه باإلمجاع؛ ألنَّه بذلك كافٌر مرتدٌّ وأسوأ من الكافر
 كلُّ َمن شتم النَّيبَّ : (فقد قال اإلمام أمحد وأمَّا سبُّ نبيِّنا حممد 

  .)٤()كان أو كافراً فعليه القتل وانتقصه مسلماً
                              

  ).١١/١٨٤(فتح الباري، ) ١(
  .١٠أحكام لعن الكافرين وعصاة املسلمني، ص) ٢(
  .٢٩٠الصارم املسلول، ص) ٣(
  ).٣/١٣٥٨(أحكام أهل الذمة ) ٤(



  

  ٧٣  االعتداء يف الدعـاء

، وكذلك واحلكُم يف سبِّ سائر األنبياء كاحلكم يف سبِّ نبيِّنا حممَّد 
  .)١(احلكم يف سبِّ املالئكة أو أحد منهم؛ ذكر ذلك القاضي عياض

  .لعُن املعيَّن من عصاة املسلمني: ومن أنواع اللَّعن

  .)٢()ملعيَّن فال حيوز لعُنه اتِّفاقاًفأمَّا العاصي ا: (قال ابُن العرّيب املالكّي

  .)٣()وأما الفاسق املعني فال تنبغي لعنته: (وقال شيُخ اإلسالم ابن تيمية

إنَّ لعَن فاسق بعينه غُري جائز؛ وعلى اجلملة ففي لعـن  : (وقال الغزايلُّ
األشخاص خطٌر فليجتنب، وال خطَر يف السُّكوت عن لعن إبلـيس مـثالً   

  .)٤()فضالً عن غريه

  .)٥()لعنه جيوزوأمَّا املعيَّن فال : (وقال النَّووّي

  : ومن األدلة على ذلك -

أنَّ رجالً كان علـى   -رضي اهللا عنه -ما رواه عمر بن اخلطاب -١
كان اُمسه عبد اهللا وكان ُيلَقَُّب محاراً، وكان يضحك رسول  عهد النَّيبِّ 

به يوماً فأمر به فجلـد،  قد جلده يف الشَّراب، فأتى  ، وكان النيب اهللا 
ال «: فقال الـنيب  . اللهمَّ العْنه ما أكثر ما يؤتى به: فقال رجل من القوم

  .)١(»تلعنوه فوا اهللا ما علمت، إنَّه حيبُّ اهللا ورسوله
                              

  ).٢/١٠٩٧(الشفا ) ١(
  ).١/٧٥(القرآن أحكام ) ٢(
  ).٦/٧٥(جمموع الفتاوى ) ٣(
  ).٣/١١٣(إحياء علوم الدين ) ٤(
  ).١١/٣٣٤(شرح مسلم للنووي ) ٥(
  ).٦٧٨٠(رواه البخاري يف كتاب احلدود برقم ) ١(



  
االعتداء يف الدعـاء ٧٤  

  .)١(»ال تكونوا عوناً للشَّيطان على أخيكم«: ويف رواية

هذا املعيَّن الـذي   عن لعنة فقد هنى النيبُّ : قال شيُخ اإلسالم ابن تيمية
لعن شارب  كان ُيكثر شرب اخلمر معلِّالً ذلك بأنَّه حيبُّ اهللا ورسوله مع أنَّه 

اخلمر مطلقاً؛ فََدلَّ ذلك على أنَّه جيوز أن ُيلعَن املطلق وال جتوز لعنة املعيَّن الذي 
  .)٢(لهحيب اهللا ورسوله، ومن املعلوم أنَّ كلَّ مؤمن فالبدَّ أنَّه حيبُّ اهللا ورسو

ُيستفاد من ذلك منُع الدُّعاء على العاصي باإلبعـاد  : (وقال ابُن َحَجر
  .)٣(عن رمحة اهللا كاللَّعن

وكذلك ذكروا يف إجازة لعن كلِّ َمن وقع يف معصية جاء الـنصُّ   -٢
بلعن فاعلها يفتح الباب للعن كثري من املسلمني، ويروِّض األلسنةَ واألمساع 

 ويكثر التَّساّب والتَّشامت والتَّالعن بني املسلمني؛ على إلف هذا اخللق املشني
األمر الذي يتعارض مع مقاصد اإلسالم يف إفشاء التَّحابب واملودَّة والبعـد  

  .)٤()عن أسباب الضَّغينة والقطيعة وسوء الظَّنِّ

إنَّ إطالَق املسلم لسانه بتعيني بعض إخوانه املسلمني باللَّعن خيرجه  -٣
ني الذي ورد الثَّناء عليهم بابتعادهم عن االتِّصاف هبذا اخللق من عداد املؤمن

ليس املـؤمن باللعـان وال   «: كما يف احلديث -وهو كثرة اللَّعن -القبيح
  .)٥(»يءالطعان وال الفاحش البذ

                              
  ).٦٧٨١(رواه البخاري، كتاب احلدود برقم ) ١(
  ).٤/٢٨٤(منهج السنة ) ٢(
  ).١٢/٧٩(فتح الباري ) ٣(
  .٥٥رين، صأحكام لعن الكاف) ٤(
  .، وقال حديث حسن غريب)٤/٣٥٠(أخرجه الترمذي ) ٥(



  

  ٧٥  االعتداء يف الدعـاء

: كما ُيحرم من أن يكون شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة؛ كما يف احلديث
  .)١(»يوم القيامة ال يكون اللعانون شفعاء وال شهداء«

من لعن لبعض املسلمني املعيَّنني فقـد   وأمَّا ما ورد عن رسول اهللا 
اللهم إمنا أنا بشـر فأميـا   «: أنَّه قال -صلوات اهللا وسالمه عليه -ورد عنه

  .)٢(»رجل من املسلمني سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورمحة

 دخل على رسول اهللا : التوكذا َوَرَد عند مسلم من حديث عائشة ق
رجالن فكلَّماه بشيء ال أدري ما هو فأغضباه فلعنهما وسبَّهما، فلمَّا خرجـا  

؟ »وما ذاك«: قال. يا رسول اهللا من أصاب من اخلري شيئاً ما أصابه هذان: قلت
اللهمَّ : أوما علمت ما شارطت عليه ريب؟ قلت«: قال. لعنَتهما وسببَتهما: قلت

  .)٣(»، فأّي املسلمني لعنُته أو سببُته فاجعله له زكاةً وأجراًإنَّما أنا بشر

: يقول وعنده أيضاً من حديث جابر بن عبد اهللا، مسعت رسول اهللا 
أّي عبـد مـن    -َعزَّ وَجـلَّ  -إنَّما أنا بشر، وإنِّي اشترطُت على ربِّي«

  .»املسلمني سببُته أو شتمُته أن يكون ذلك له زكاةً وأجراً
  :قـال  -رضـي اهللا عنـه   -حديث أنس بـن مالـك   وأخرج أيضاً

   فـرأى رسـولُ اهللا    -وهـي أم أنـس   -كانت عند أمِّ سليم يتيمـة 
  فََرَجعـت  . »أنت هيه؟ لقـد كـربت ال كـرب سـنُّك    «: اليتيمةَ فقال

                              
  .، باب النهي عن لعن الدواب وغريها)٤/٢٠٠٦(رواه مسلم ) ١(
 ٦٠٠٠برقم  »من آذيته فاجعله له زكاة ورمحة«: البخاري باب قول النيب ) ٢(

أو َسبَّه أو دعا عليه وليس هو أهالً  ، مسلم باب من لعنه النيب )٥/٢٣٣٩(
  ).٤/٢٠٠٧( ٢٦٠١ذلك كان له زكاة وأجراً ورمحة برقم ل

  ).٤/٢٠٠٧( ٢٦٠٠...) من لعنة النيب (مسلم، حديث، باب ) ٣(



  
االعتداء يف الدعـاء ٧٦  

دعا عليَّ : مالك يا بنيَّة؟ قالت اجلارية: اليتيمةُ إىل أمِّ سليم تبكي، فقالت أمُّ سليم
فخرجت . قَْرين: أو قالت. ن ال َيكرب سنِّي، فاآلنَ ال َيكرب سنِّي أبداًأ نيبُّ اهللا 

فقال هلا رسـول اهللا   أمُّ سليم مستعجلةً تلوث مخارها حتَّى لقيت رسولَ اهللا 
 :وما ذاك يا «: يا نيبَّ اهللا أدعوت على يتيميت؟ قال: مالك يا أمَّ سليم؟ فقالت

: قـال . َت ألَّا يكرب سنُّها وال يكرب قرُنهـا َزَعَمْت أنَّك دعو: قالت؟ »أم سليم
يا أمَّ سليم، أما تعلمني أنَّ شرطي على ربِّـي  «: مث قال فضحك رسول اهللا 

إنَّما أنا بشر أرضى كمـا يرضـى البشـر    : أنِّي اشترطُت على ربِّي فقلت
وأغضب كما يغضب البشر؛ فأّيما أحد دعوُت عليه من أمَّيت بدعوة ليس هلا 

  .)١(»علها له طهوراً وزكاةً وقربةً هبا منه يوم القيامةبأهل أن جي

  : تكثري األلفاظ بال حاجة -١٨
ربِّ : والتَّطويلُ يف العبارات والتَّكَلُّف يف ذكر التَّفاصيل؛ كأن يقـول 

ارمحين ووالدي ولعمايت وخلااليت وألعمامي وألخوايل وحنو ذلك، ويكفي 
فيدخل فيه مـن  . وللمسلمني واملسلماتأن يقول اللَّهمَّ اغفر يل ولوالديَّ 

 كـان رسـول اهللا   «: قالت -رضي اهللا عنها -ذكرهم؛ حلديث عائشة
  . )٢(»يعجبه جوامُع الدُّعاء ويدع ما بني ذلك

أي حيبُّ الدُّعاء بالكلمات اليت جتمع خريي الدُّنيا واآلخرة، وجتمـع  
ها كثرياً، ويترك غري هي ما كان لفظُها قليالً ومعنا: األغراض الصَّاحلة، وقيل

  .)٣(»اجلوامع من الدُّعاء
                              

  )..٤/٢٠٠٩( ٢٦٠٣برقم ) من لعنه النيب (رواه مسلم باب ) ١(
، وصححه األلباين يف )١٤٨٢(أخرجه أبو داود، كتاب الوتر، باب الدعاء، رقم ) ٢(

  ).٤٨٢٥(صحيح اجلامع 
  ).٢٦٩/٤١(الفتح الرباين ) ٣(



  

  ٧٧  االعتداء يف الدعـاء

أنَّه مسع ابناً له يـدعو وهـو    - رضي اهللا عنه - وعن سعد بن أيب وقَّاص
اللهمَّ إنِّي أسألك اجلنَّةَ ونعيمها وإستربقها وحنواً من هذا وأعوذ بك من : يقول

يكون «: وليق يا بينَّ إنِّي مسعت رسول اهللا : فقال. النار وسالسلها وأغالهلا
وإيَّاك أن تكون منهم؛ إنَّك إذا دخلَت اجلنة أعطيَت . »قوم يعتدون يف الدعاء

  .)١(ما فيها من اخلري، وإن أعذَت من النار أعذَت ممَّا فيها من الشَّرِّ

أنَّه مسع ابَنه وهو يقـول يف   -رضي اهللا عنه -وعن عبد اهللا بن مغفل
يا : (فقال. ض عن ميني الدَّاخل إىل اجلنَّةاللهمَّ إنِّي أسألك القصر األبي: دعائه

: يقـول  بينَّ سل اَهللا اجلنَّةَ وتعوَّذ به من النَّار؛ فإين مسعت رسـول اهللا  
  .)٢(»يكون يف هذه األمة قوم يعتدون يف الدعاء والطهور«

االقتصاُر على طلب الدُّنيا يف دعائه واستدامته ذلك؛ قال ابـُن   -١٩
 يسأله إلَّا يف أمر دنياه وهو معرض عن أخراه؛ وذلـك  ذَمَّ اهللا َمن ال: كثري

فَِمَن النَّاسِ َمْن َيقُولُ َربََّنا َآِتَنا ِفي الدُّْنَيا َوَما لَـُه ِفـي   : عند قوله تعاىل
وتضمن هـذا  . أي من نصيب والحظ] ٢٠٠: البقرة[ الَْآِخَرِة ِمْن َخلَاقٍ

: بن جبري عن ابن عبـاس  الذم التنفري عن التشبيه مبن هو كذلك قال سعيد
  اللـهم اجعلـه عـام    : كان قوم من األعراب جييئون إىل املوقف فيقولون

  غيث وعام خصب وعام والد حسـن ال يـذكرون مـن أمـر اآلخـرة      
  فَِمَن النَّاسِ َمْن َيقُـولُ َربََّنـا َآِتَنـا ِفـي الـدُّْنَيا      شيئا فأنزل اهللا فيهم 

  وكـان جيـيء بعـدهم قـوم آخـرون       اقٍَوَما لَُه ِفي الَْآِخَرِة ِمْن َخلَ
                              

  .٥٣سبق خترجيه ص) ١(
عمَّا  ، صحيح ابن حّبان، باب إخباره )٤/٨٧(مسند اإلمام أمحد بن حنبل ) ٢(

، واحلاكم يف مستدركه )١٥/١٦٦(يكون يف أمَّته من الفنت واحلوادث، 
  .هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: ، وقال)٥/٣٥(



  
االعتداء يف الدعـاء ٧٨  

َربََّنا َآِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنةً َوِفي الَْآِخَرِة َحَسَنةً َوِقَنا : من املؤمنني فيقولون
أُولَِئَك لَُهْم َنِصيٌب ِممَّا كََسُبوا : فأنزل اهللا] ٢٠١: البقرة[ َعذَاَب النَّارِ

وهلذا مدح مـن يسـأله للـدنيا    ] ٢٠٢ :البقرة[ َواللَُّه َسرِيُع الِْحَسابِ
َوِمْنُهْم َمْن َيقُولُ َربََّنا َآِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنةً َوِفي الْـَآِخَرِة  : واآلخرة فقال

فجمعت هذه الدعوة كل خري يف الدنيا وصرفت  َحَسَنةً َوِقَنا َعذَاَب النَّارِ
افيـة ودار  كل شر فإن احلسنة يف الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي مـن ع 

رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صاحل ومركب هـينء  
  .وثناء مجيل إىل غري ذلك مما اشتملت عليه عبارات املفسرين

وأما احلسنة يف اآلخرة فأعلى ذلك دخول اجلنة وتوابعه من األمن من 
الفزع األكرب يف العرصات وتيسري احلساب وغري ذلك من أمـور اآلخـرة   

: وهلذا وردت السنة بالترغيب يف هذا الدعاء ففي صحيح البخاريالصاحلة 
اللهم ربنا آتنـا يف الـدنيا   «: يقول عن أنس بن مالك قال كان النيب 

  .)١(»حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار

كان أكثر دعوة : وأخرج اإلمام أمحد يف مسنده عن أنس بن مالك قال
هم آتنا يف الدنيا حسـنة ويف اآلخـرة   الل«: يقول يدعو هبا رسول اهللا 

  .)٢(»حسنة وقنا عذاب النار

                              
  .هـ١٤١٦دار عامل الكتب، الرياض ). ١/٣٠٣(تفسري ابن كثري ) ١(
  ).٤٥٢٢(صحيح البخاري رقم ) ٢(



  

  ٧٩  االعتداء يف الدعـاء

  املبحث الثالث
  االعتداء يف اهليئة واألداء
  .وضابطه أن يدعو هبيئة وكيفية جاءت السنة خبالفها

  : ومن ذلك
  .)١(أن يدعو ربه دعاًء غري متضرع وال مستكني -١

ء الضارع الـذليل  وهذا من أعظم االعتداء املنايف لدعا: (قال ابن القيم
الفقري املسكني من كل جهة يف جمموع حاالته فمن مل يسأل سؤال مسكني 

  .)٢()متضرع خائف فهو معتٍد
  : ومن صور ذلك

من الدعاء واالعتـداء،  ( )٣(قال ابن جريج: رفع الصوت والصياح -أ
  .)٤()يكره رفع الصوت والثناء والصياح بالدعاء ويؤمر بالتضرع واالستكانة

مام أمحد بن املنري اإلسكندراين يف حاشـيته علـى تفسـري    وقال اإل
  اْدُعوا َربَّكُـْم َتَضـرًُّعا َوُخفَْيـةً إِنَّـُه لَـا      : الكشاف عند قوله تعاىل

وحسبك يف تعيني اإلسرار يف الدعاء اقترانـه  : (ما نصه. ُيِحبُّ الُْمْعَتِديَن
هللا يف الـدعاء وإن  بالتضرع يف اآلية فاإلخالل به كاإلخالل بالضراعة إىل ا

  دعاء ال تضرع فيه وال خشوع لقليل اجلدوى فكذلك دعاء ال خفيـة وال  
                              

  ).١٥/٢٤(الفتاوى ) ١(
  ).٣/٥٢٤(بدائع الفوائد ) ٢(
عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج، اإلمام العالمة له كنيتان أبو الوليد : ابن جريج) ٣(

خذ وأبو خالد، أول من صنف الكتب، حدث عن عطاء ولزمه سبع عشرة سنة وأ
عنه األوزاعي والسفيانان واحلمادان وكان من أحسن الناس صالة، تويف سنة 

  ).٤٠٠|١٠(هـ، انظر تاريخ بغداد١٥٠
  ).١/٢٤٩(تفسري الطربي ) ٤(



  
االعتداء يف الدعـاء ٨٠  

وقار يصحبه وترى كثًريا من أهل زمانك يعتمدون الصراخ والصـياح يف  
الدعاء خصوصا يف اجلوامع حىت يعظم اللغط ويشتد وتستّد املسامع ويهتـز  

الصوت يف الـدعاء ويف   رفع: الداعي بالناس وال يعلم أنه مجع بني بدعتني
املسجد، ورمبا حصلت للعوام حينئذ رقة ال حتصل مع خفـض الصـوت   
ورعاية مست الوقار وسلوك السنة الثابتة باآلثار، وما هي إال رقـة شـبيهة   
بالرقة العارضة للنساء واألطفال ليست خارجة عن صميم الفؤاد ألهنا لـو  

ويف خفض الصوت بـه  كانت من أصل لكانت عند إتباع السنة يف الدعاء 
  .)١()أوفر وأوىف وأزكى

اعلموا أرشدكم اهللا أن اهللا أمر بإخفاء الدعاء وأثـىن  : قال الطرطوشي
إِذْ َناَدى َربَُّه نَِداًء * ِذكُْر َرْحَمِة َربَِّك َعْبَدُه َزكَرِيَّا : على من أخفاه فقال

  ].٣-٢: مرمي[ َخِفيا
يف غزاة فأشرفوا علـى واد    كان النيب: وعن أيب موسى األشعري قال

أيها الناس اربعوا على «: فجعل الناس يكربون ويهللون ويرفعون فقال النيب 
إنـه  . )٢(»أنفسكم إنكم ال تدعون أصمَّ وال غائبا إنكم تدعون مسيعا قريبا

ماذا أراد باإلخفاء؟ هل أراد إخفاءه عن الناس وإن جهر : معكم، فإن قال قائل
  .أمر باهلمس بالشفتني أو أراد إخفاءه يف نفسه؟ به يف اخللوات أو 
: الظاهر أنه أراد اهلمس بالشفتني ويقال )نداء خفيا(إن قوله : فاجلواب

أخفى دعاءه عن قومه خاليا يف جوف الليل، وناداه بقلبه سـرا يف نفسـه   (
  .)٣(»وقيل خملصا فيه مل يطلع عليه إال من ناجاه

                              
  ).٢/١٠٦(الكشاف ) ١(
، )٣/١٠٩١( ٢٨٣٠البخاري، باب ما يكره من رفع الصوت يف التكبري برقم ) ٢(

  ).٤/٢٠٧٦( ٢٧٠٤م مسلم، باب استحباب خفض الصوت بالذكر رق
  .٩١الدعاء املأثور وآدابه للطرطوشي، ص) ٣(



  

  ٨١  االعتداء يف الدعـاء

  : )١(اء فوائد عديدةويقول شيخ اإلسالم يف إخفاء الدع

  .أنه أعظم إميانا ألن صاحبه يعلم أن اهللا يسمع الدعاء اخلفي: أحدمها

أنه أعظم يف األدب والتعظيم ألن امللوك ال ُترفع األصـوات  : ثانيهما
عندهم ومن رفع صوته لديهم مقتوه، وهللا املثل األعلى فإذا كـان يسـمع   

  .خفض الصوتالدعاء اخلفي فال يليق باألدب بني يديه إال 

أنه أبلغ يف التضرع واخلشوع الذي هو روح الدعاء ولبـه  : وثالثهما
ومقصوده فإن اخلاشع الذليل إمنا يسأل مسألة مسكني ذليل قد أنكر قلبـه  
وذلت جوارحه، وخشع صوته حىت أنه ليكاد تبلغ ذلته وسكينته وضـراعته  

بتهال ولسـانه  إىل أن ينكسر لسانه فال يطاوعه بالنطق وقلبه يسأل طالبا م
  .لشدة ذلته ساكتا وهذا احلال ال تأيت مع رفع الصوت بالدعاء أصال

  .أنه أبلغ يف اإلخالص: ورابعها

أنه أبلغ يف مجعية القلب على الذلة يف الدعاء فإن رفع الصـوت  : وخامسها
  .يفرقه فكلما خفض صوته كان أبلغ يف جتريد مهته وقصده للمدعو سبحانه

أنه دال على قـرب صـاحبه   . ت البديعة جًداوهو من النك: سادسها
للقريب ال مسألة نداء البعيد للبعيد وهلذا أثىن اهللا على عبده زكريا بقوله عز 

فلما استحضر القلب قرب اهللا عز وجل  إِذْ َناَدى َربَُّه نَِداًء َخِفيا: وجل
 إىل وأنه أقرب إليه من كل قريب أخفى دعاءه ما أمكنه وقد أشار النيب 

  املعىن بعينه بقوله يف احلديث الصحيح ملا رفع الصحابة أصـواهتم بـالتكبري   
  ربعوا على أنفسكم فإنكم ال تدعون أصـم  أ«: وهم معه يف السفر فقال

                              
  ).١٥/١٥(جمموع الفتاوى ) ١(



  
االعتداء يف الدعـاء ٨٢  

 )١(»وال غائبا، إنكم تدعون مسعيا قريبا أقرب إىل أحدكم من عنق راحلتـه 
ي قَرِيٌب أُجِيُب َدْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا َوإِذَا َسأَلََك ِعَباِدي َعنِّي فَإِنِّ: وقد قال تعاىل

وهـذا  ] ١٨٦: البقرة[ َدَعاِن فَلَْيْسَتجِيُبوا ِلي َولُْيْؤِمُنوا بِي لََعلَُّهْم َيْرُشُدونَ
القرب من الداعي هو قرب خاص ليس قربا عاما من كل أحد فهو قريب من 

  .دداعيه وقريب من عابديه وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساج

فيـه  ] ٥٥: األعـراف [ اْدُعوا َربَّكُْم َتَضرًُّعا َوُخفَْيةً: وقوله تعاىل
  .اإلرشاد واإلعالم هبذا القرب

إنه أدعى إىل دوام الطلب والسؤال فإن اللسان ال ميل واجلوارح : وسابعها
ال تتعب خبالف ما إذا رفع صوته فإنه قد ميل اللسان وتضعف قواه، وهذا نظري 

  .ر فإن صوته ال يطول له، خبالف من خفض صوتهمن يقرأ ويكر

أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع واملشوشات فإن الداعي : وثامنها
إذا أخفى دعاءه مل يدر به أحد فال حيصل على هذا تشويش وال غـريه وإذا  
جهر به فرطت له األرواح البشرية والبد وما نعته وعارضته ولو مل يكن إال 

فرغ عليه مهته، فيضعف أثر الدعاء ومن له جتربة يعرف هذا، أن تعلقها به ي
  .فإذا أسر الدعاء أمن من هذه املفسدة

أن أعظم النعمة اإلقبال والتعبد ولكل نعمة حاسـد علـى   : وتاسعها
قدرها دقت أو جلت وال نعمة أعظم من هذه النعمة فإن أنفس احلاسـدين  

عن احلاسد وقـد قـال    متعلقة هبا وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته
لَا َتقُْصْص ُرْؤَياَك َعلَـى  : يعقوب عليه السالم البنه يوسف عليه السالم

  وكم من صاحب قلب ومجيعه ] ٥: يوسف[ إِْخَوِتَك فََيِكيُدوا لََك كَْيًدا
                              

  .سبق خترجيه) ١(



  

  ٨٣  االعتداء يف الدعـاء

وحال مع اهللا تعاىل قد حتدث هبا وأخرب هبا فسلبه إياها األغيار وهلذا يوصي 
السر مع اهللا تعاىل وال يطلع عليه أحـد، والقـوم    العارفون والشيوخ حبفظ

أعظم شيئا كتمانا ألحواهلم مع اهللا وما وهب اهللا من حمبته واألنـس بـه   
ومجيعه القلب والسيما فعله للمهتدي السالك فإذا متكن أحدهم وقـوي يف  
قلبه وثبت أصول تلك الشجرة الطيبة اليت أصلها ثابت وفرعها يف السماء يف 

ال خيشى عليه من العواصف فإنه إذا أبدى حاله مع اهللا تعـاىل   حبيث–قلبه 
  .مل يبال وهذا باب عظيم النفع إمنا يعرفه أهله -ليقتدى به ويؤمت به

وإذا كان الدعاء املأمور بإخفائه يتضمن دعاء الطلب والثناء واحملبة واإلقبال 
  .عني احلاسدينعلى اهللا تعاىل فهو من عظيم الكنوز اليت هم أحق باإلخفاء عن أ

إذ إن الدعاء عبادة كمـا ورد  : اختاذ الدعاء مادة للمزح والتندر -ب
فكيف يليق مبؤمن أن يتخـذها   )١(»الدعاء هو العبادة«: ذلك عن النيب 

مادة للمزح والتندر وألن هذه احلالة أبعد ما تكون عن التضرع واخلشـوع  
  ].٥٥: األعراف[ َيةًاْدُعوا َربَّكُْم َتَضرًُّعا َوُخفْ: واهللا يقول

  .وقد تدخل يف باب االستهزاء بالدين وهنا اخلطر األكرب
الدعاء مع النعاس أو فرط الشبع أو مدافعة األخبثني أو مالمسـة   -ج

  .النجاسة أو أثناء كشف العورة وغريها من احلاالت اليت ال تناسب التقرب
ألنـه ينـايف   التلحني والتغين والتطريب والتمطيط يف أداء الدعاء،  -د

  الضراعة واالبتهال، وهذا مما ابتلينـا يف زماننـا هـذا فينـدر أن جنـد      
  إماما يف القنوت خاصة يبتعد عن مثـل هـذا التعـدي، ألنـه يـرى أن      
ــه   ــاس ممــا حيصــل ب ــأثري يف قلــوب الن   هــذا األداء ادعــى يف الت

                              
، سنن الترمذي، )٤/٢٧١(، ١٨٧٥٩سنن أمحد، مسند النعمان بن بشري برقم ) ١(

  ).٥/٢١١( ٢٩٦٨سورة البقرة برقم 



  
االعتداء يف الدعـاء ٨٤  

الغايـة   البكاء وأنه إذا سلك غري ذلك فإنه قد ال يؤثر فيهم، ومما ال شك فيه أن
فاخلري كل اخلري يف اتباع هدي . احلسنة ال جتوز الوسيلة املخترعة على غري هدى

  .يف ذلك والبعد عن مثل هذا االعتداء ألنه قد مينع اإلجابة النيب 
ما تعارفه الناس يف هـذه األزمنـة مـن    : ()١(قال الكمال ابن اهلمام

نغم إظهـارا للصـناعة   التمطيط واملبالغة يف الصياح واالشتغال بتحريرات ال
... النغمية ال إقامة للعبودية فإنه ال يقتضي اإلجابة بل هو من مقتضيات الرد

وال أرى أن حترير النغم يف الدعاء كما يفعله القـراء يف هـذا   : إىل أن قال
الزمان يصدر ممن يفهم معىن الدعاء والسؤال وما ذاك إال نوع لعب فإنه لو 

ملك أدى سؤاله وطلبه بتحرير النغم فيه من  قدر يف الشاهد سائل حاجة من
اخلفض والرفع والتطريب والترجيح كالتغين نسب البتة إىل قصد السـخرية  
واللعب إذ مقام طلب احلاجة التضرع ال الـتغين، فاسـتبيان إن ذاك مـن    

  .)٢(هـا).مقتضيات اخليبة واحلرمان
ثقل عبادهتم اإلطالة اململة يف دعاء القنوت واليت تشق على الناس وت* 

فيؤمنون وقلوهبم قد كلت وسئمت، وهذا من فتنة النـاس عـن العبـادة    
قد أنكر على معاذ إطالة قراءة القرآن يف  وتثقيلها عليهم وإذا كان النيب 

  .الصالة فكيف بإطالة غريه
                              

بن عبد احلميد بن هو كمال الدين حممد بن عبد الواحد / الكمال بن اهلمام) ١(
مسع من . مسعود البواسي مث اإلسكندري املعروف بابن اهلمام احلنفي عامل فقيه

واجلمال احلنبلي " قاري اهلداية"والده ومن سراج الدين عمر بن علي الشهري بـ
وغريه، كان نظارا " ابن أمري حاج جلي"ومسع منه مشس الدين حممد الشهري بـ

يها حمدثا مفسرا حافظا حنويا كالميا منطقيا جدليا، فارسا يف البحث فروعيا أصول
من تصانيفه فتح القدير، شرح اهلداية والتحرير يف األصول وغري ذلك تويف سنة 

  ).١/٤٨٢(هـ، موسوعة األعالم ٨٦١
  ).١/٢٢٩(فيض القدير ) ٢(



  

  ٨٥  االعتداء يف الدعـاء

وكذا ما ورد من القنوت عـن أصـحابه    وعند التأمل يف قنوته * 
معشار ما يدعو به كثري من األئمـة اليـوم   رضوان اهللا عليهم جنده ال يبلغ 

وكان السلف رمحهم اهللا حيددون القنوت بأشياء يسريه كما قال إبـراهيم  
وهبذا القدر . )١()شقتنيقام يف القنوت قدر إذا السماء ا(النخعي رمحه اهللا 

  .)٢(حدد احلنفية مقدار القنوت
مـر بـن   وكان احلسن البصر رمحه اهللا يقنت بالقنوت الوارد عن ع* 

اللهم إنا نستعينك ونستغفرك وال نكفرك : (اخلطاب رضي اهللا عنه وهو قوله
اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليـك  . ونؤمن بك وخنلع من يفجرك

. نسعى وحنفد نرجو رمحتك وخنشى عذابك إن عذابك اجلد بالكفار ملحـق 
ن اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسـلك ويقـاتلو  

أولياءك وال يؤمنون بوعدك وخالف بني كلمتهم وألق يف قلوهبم الرعب وألق 
اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات واملسـلمني  . عليهم رجزك وعذابك إله احلق

واملسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بني قلوهبم واجعل يف قلـوهبم اإلميـان   
بعهـدك الـذي   وأوزعهم أن يوفوا  واحلكمة وثبتهم على ملة رسول اهللا 

  .)٣()عاهدمت عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله احلق واجعلنا منهم
مث خير احلسن البصري بعد هذا الدعاء ساجدا وكان ال يزيد عليه شيئا 

يا أبا سعيد أيزيد على هذا شيئا من الصـالة  : وكان بعض من يسأله يقول
م ولكين مسعـت  ال أهناك: والدعاء والتسبيح والتكبري فيقول على النيب 

ال يزيدون على هذا شيئا وكان يغضـب إذا أرادوه   أصحاب رسول اهللا 
  .)٤(على الزيادة

                              
  ).٢/٣٠٨(، وابن أيب شيبة )٣/١٢٢(مصنف عبد الرزاق ) ١(
  ).١/٤٠٦(لصنائع ، بدائع ا)١/١٦٥(املبسوط ) ٢(
  .٥٣سبق خترجيه ص) ٣(
  ).٣/١١٦(مصنف عبد الرزاق باب القنوت ) ٤(



  
االعتداء يف الدعـاء ٨٦  

إذاً فاملشروع يف القنوت عدم اإلطالة، أما إن كانت إطالـة حلالـة   * 
عارضة أو نادرة أو كان يف مجاعة حمصورين يطيلون أو يرضون بالتطويـل  

ولكن إذا كان إماما فال ينبغي : (فال بأس، قال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا
أن يطيل الدعاء حبيث يشق على من وراءه أو ميلهم إال أن يكونوا مجاعـة  

  .)١()حمصورين يرغبون ذلك

تعفري الوجه يف التراب أثناء الدعاء وهذه هيئة خاصة مرتبطة بعبادٍة * 
  .)٢(مل يرد دليل على مشروعيتها

اب األعضـاء خاصـة يف   تكلف البكاء والشهقة واخلشوع واضطر* 
القنوت وألن القنوت جزء من أجزاء الصالة استلزم األمر معرفـة حكـم   
البكاء يف الصالة حىت يتضح حكم البكاء يف القنوت وقد ذكر األحنـاف  
واملالكية واحلنابلة أن البكاء يف الصالة من خشية اهللا تعاىل ال يبطل الصالة 

إن هذا لـيس مـن   : ة حيث قالوهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمي. مطلقا
  .)٣(جنس الكالم فال ميكن قياسه على الكالم

  : قد استدلوا ما يلي* 
 رأيت رسول اهللا «: عن عبد اهللا بن الشخري رضي اهللا عنه قال -١

  .)٤(»املرجل من البكاء زكأزي زيصلي ويف صدره أزي
                              

  ).٤/٣٩(الشرح املمتع ) ١(
وهو رأي الشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهللا خالفا لشيخ اإلسالم ابن تيمية، انظر ) ٢(

  .٥٥ص) ١٦٠(جملة البيان العدد 
  ).٢٢/٦٢٢(جمموع الفتاوى ) ٣(
، وقال ابن حجر يف الفتح إسناده قوي )٣/١٤(، والنسائي )١/٢٨٠(أبو داود ) ٤(

)١/٢٦٣.(  



  

  ٨٧  االعتداء يف الدعـاء

مسعت نشيج عمـر وأنـا يف آخـر    : (عن عبد اهللا بن شداد قال -٢
  .)١(]٨٦: يوسف[ قَالَ إِنََّما أَْشكُو َبثِّي َوُحْزنِي إِلَى اللَِّه: وف يقرأالصف

وهـذا  (والنشيج رفع الصوت بالبكاء، قال شيخ اإلسالم ابن تيميـة  
  .)٢()حمفوظ عن عمر ذكره مالك وأمحد وغريمها

إذاً فالراجح هو أن البكاء من خشية اهللا ال يفسد الصالة لقوة األدلـة  
  .وكذلك ألن هذا البكاء ليس من جنس الكالم كما تقدموصراحتها 

أما استدعاء البكاء وتطلبه من قبل بعض األئمة واالحتجاج حبـديث  
  : فإن هذا مردود بأمور. »فإن مل تبكوا فتباكوا«: سعد بن أيب وقاص

  .أن احلديث ضعيف -١

أنه على فرض صحة احلديث فهو يف قراءة القرآن كما هو نـص   -٢
إن هذا القرآن نزل حبزن فإذا قرأمتوه فابكوا فإن «: ث قال احلديث حي

  .وليس يف الدعاء )٣(»مل تبكوا فتباكوا

، وهذا الذي وصفت ليس عليـه  يةومن املعلوم أن الدعاء عبادة توقيف
دليل ال من الكتاب وال من السنة، فتحقق أنه ال أصـل لـه يف الشـرع    

  .)١(املطهر
                              

  ).١/٢٥٢(صحيح البخاري، باب إذا بكى اإلمام يف الصالة ) ١(
  ).٢٢/٦٢٢(الفتاوى ) ٢(
، أبو )٢٠٥١(، البيهقي يف شعب اإلميان رقم )١٣٣٧(أخرجه ابن ماجه رقم ) ٣(

يل بن رافع وهو ضعيف ، ويف إسناده أبو رافع وامسه إمساع)٦٨٩(يعلى رقم 
  .متروك

  .١٣٤بكر أبو زيد رمحه اهللا، ص. تصحيح الدعاء للشيخ د) ١(



  
االعتداء يف الدعـاء ٨٨  

فقد نص الفقهاء علـى أنـه يكـره    : اءاإلشارة بأصبعني أثناء الدع* 
  : اإلشارة يف الدعاء بأصبعني واستدلوا مبا يلي

  .)١(»أحد أحد«: رأى رجال يدعو بأصبعني فقال أن النيب  -١

أي أشر بأصبع واحدة ألن الذي » أحد أحد«: معىن قوله: وجه الداللة
هناه أن يشري تدعو إليه واحد وهو اهللا تعاىل، وكرر للتأكيد يف التوحيد وإمنا 

بأصبعني ألن الدعاء جيب أن يكون أما باليدين وبسطهما على معىن التضرع 
والرغبة وإما اإلشارة بالواحدة على معىن التوحيد واحلكمة يف النهي عنه أن 
يستعمل يف التوحيد قلبه اعتقادا ولسانا، ويكون جامعا بني الفعل والقـول  

  .)٢(واالعتقاد

أبصر رجال يـدعو    عنه أن رسول اهللا عن أيب هريرة رضي اهللا -٢
  .)٣(»بأحدمها باليمني«: بأصبعيه مجيعا فنهاه وقال

إىل رجـل يشـري    وروى الطرباين يف األوسط نظر رسول اهللا  -٣
  .)٤(»أوحد.. أوحد«: بأصبعيه فقال

                              
 ٥/٥٥٧( ٣٥٥٧، الترمذي برقم )١/٤٧١( ١٤٩٩أبو داود باب الدعاء برقم ) ١(

النهي عن اإلشارة بأصبعني وبأي أصبع (النسائي باب . وقال حسن صحيح غريب
  ).٣/٣٨( ١٢٧٢) أشري؟

  .١٧٧والدعاء وأحكامه الفقهية، ص). ٣/١٦٧(عون املعبود ) ٢(
، وأورده اهليثمي يف اجملمع وقال رجاله )١٠/٤٢١( ٦٠٣٣مسند أيب يعلى برقم ) ٣(

  .١٧٣٢٥رجال الصحيح برقم 
أورده اهليثمي يف اجملمع باب ما جاء يف اإلشارة يف الدعاء وقال رجاله رجال ) ٤(

 ٣٥٥٠سط برقم والطرباين يف األو) ١٠/٢٦٣( ١٧٣٢٦الصحيح برقم 
)٤/٣٧.(  



  

  ٨٩  االعتداء يف الدعـاء

  : السجود ألجل الدعاء

حبيث يسجد سجودا جمردا ألجل الدعاء كهيئة سجود التالوة والشكر 
وأما األحاديث الواردة واليت فيها ذكر احلث  ذه صفة مل ترد عن النيب وه

أنه قـال  : على اإلكثار من السجود مثل حديث ثوبان موىل رسول اهللا 
بأحـب األعمـال إىل اهللا،   : عن عمل يدخلين اجلنة أو قال سألت النيب 

  .)١(»عليك بكثرة السجود«: فقال 

كنـت  : مي رضي اهللا عنه قالوكذلك حديث ربيعة بن مالك األسل
: فقلـت » سلين«: فآتيه بوضوئه وحاجته فقال يل أبيت مع رسول اهللا 

فأعين «: هو ذاك قال: قلت »؟أو غري ذلك«: أسألك مرافقتك يف اجلنة قال
  .)٢(»على نفسك بكثرة السجود

ما مـن  «: يقول وكذلك حديث عبادة بن الصامت أنه مسع النيب 
 كتب اهللا عز وجل له هبا حسنة وحما عنه هبـا  عبد يسجد هللا سجدة إال

  .)٣(»سيئة ورفع له هبا درجة فاستكثروا من السجود

فإن املراد بالسجود هنا هو الصالة فعرب عن كلها ببعضها فإن الشـيء  
يسمى ببعضه السيما إذا كان بعض الشيء أهم ما فيه فالسجود أهم ما يف 

  .)٤(»نة هللا تعاىل والقرب منهالصالة ملا فيه من كمال اخلضوع واالستكا

                              
  .٤٨٨، برقم )١/٣٥٣(مسلم، باب فضل السجود واحلث عليه ) ١(
  .٤٨٩، برقم )١/٣٥٣(مسلم، باب فضل السجود واحلث عليه ) ٢(
  .صحيح: وقال األلباين يف التعليق. ١٤٢٤برقم ) ١/٤٥٧(ابن ماجه ) ٣(
  ).٢/١٧٦(توضيح األحكام ) ٤(



  
االعتداء يف الدعـاء ٩٠  

فيه احلث على كثرة السجود والترغيب فيه واملـراد بـه   : قال النووي
  .)١()السجود يف الصالة(

إن كثرة السجود هو كنايـة عـن   : (قال صاحب الديباج على مسلم
  .)٢()كثرة الصالة

وليس املراد هنا السجود املنفصل عن الصالة كـالتالوة  : (قال العراقي
  .)٣()فإنه إمنا يشرع لعارض وإمنا املراد سجود الصالة والشكر

وهو يدل على أن كثـرة السـجود   : (قال الشوكاين يف نيل األوطار
  .)٤(مرغب فيها واملراد به السجود يف الصالة

وال يلزم من كون السجود قربة يف الصالة أن يكون قربـة خـارج   
رب إىل اهللا تعاىل بسجدة مل ترد الشريعة بالتق: قال الفقيه أبو حممد. الصالة

منفردة ال سبب هلا، فإن القُرب هلا أسباب وشرائط وأوقـات وأركـان ال   
تصلح بدوهنا وكما ال يتقرب إىل اهللا تعاىل بالوقوف بعرفة ومزدلفة ورمـي  
اجلمار والسعي بني الصفا واملروة من غري نسك واقـع يف وقتـه بأسـبابه    

  .)٥() بسجدة منفردةوشرائطه فكذلك ال يتقرب إىل اهللا تعاىل
مما سبق يتبني عدم مشروعية السجدة املفردة ألجل الدعاء ألهنا هيئـة  

خاصـة إذا كانـت ديـدن    . خاصة يتعبد هبا مل يرد دليل على مشروعيتها
  .اإلنسان كلما أراد أن يدعو سجد

                              
  ).٤/٢٠٦(شرح مسلم ) ١(
  ).٢/١٨٠(على مسلم الديباج ) ٢(
  ).٥/٤٣٧(فيض القدير ) ٣(
  ).٤/٣٨٥(نيل األوطار ) ٤(
  .٦٠ص/ ١كتاب الباعث على إنكار البدع واحلوادث، ج: انظر) ٥(



  

  ٩١  االعتداء يف الدعـاء

  املبحث الرابع
  االعتداء يف الدعاء املكاين

  .ختص بالدعاء دون دليل شرعي التعبد هللا باختاذ أمكنة معينة: وتعريفه

إن إفراد بعض األماكن وخصها بالذكر واختاذ ذلك سنة راتبة ممـا مل  
  .ال من الكتاب وال من السنة فإنه يعترب من البدع احملدثة، يرد فيه دليل

فمن قصد بقعة يرجو اخلري بقصـدها ومل  : (يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
وبعضه أشد من بعض سواء كانـت   تستحب الشريعة ذلك فهو من املنكرات

البقعة شجرة أو عني ماء أو جبال أو مغارة وسواء قصها يصلي عندها أو ليدعو 
عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر اهللا سبحانه عندها حبيث خيص تلك البقعة بنوع 

  .)١()من العبادة اليت مل يشرع ختصيص تلك البقعة به ال عينا وال نوعا

  : أوال املقابر
  : عاء عند القرب على أقسامالد

  .الدعاء لصاحب القرب وهذا سنة لفعله  -١

كلما كـان   كان رسول اهللا : فعن عائشة رضي اهللا عنها قالت* 
السـالم  «: خيرج من آخر الليل إىل البقيع فيقول ليلتها من رسول اهللا 

عليكم دار قوم مؤمنني وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون إن شاء اهللا بكم 
  .)٢(»حقون اللهم اغفر ألهل بقيع الغرقدال

                              
  ).١/٣١٤(اقتضاء الصراط املستقيم ) ١(
  ).٢/٦٦٩( ٩٧٤مسلم، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء ألهلها برقم ) ٢(



  
االعتداء يف الدعـاء ٩٢  

يعلمهم إذا خرجوا  كان رسول اهللا : عن بريدة رضي اهللا عنه قال* 
السالم عليكم أهل الـديار مـن املـؤمنني    «: إىل املقابر أن يقول قائلهم

  .)١(»واملسلمني إن شاء اهللا بكم الحقون فنسأل اهللا لنا ولكم العافية

زيارة القبور والسالم على أهلها والدعاء مما سبق يدل على استحباب 
  .هلم

الدعاء عندها لنفسه، واعتقاد أن الدعاء عندها أفضل، يقول شيخ  -٢
أن يتحرى الدعاء عندها حبيث يستشعر أن الدعاء هناك أجـوب  (اإلسالم 

وقال يف موضع آخر وما أحفـظ ال  . )٢()منه يف غريه فهذا النوع منهي عنه
وال إمام معروف أنه استحب قصد شـيء مـن    عن صحايب وال عن تابعي

وال عـن   القبور للدعاء عنده وال روى أحد يف ذلك شيء ال عن النيب 
أصحابه وال عن أحد من األئمة املعروفني وقد صـنف النـاس يف الـدعاء    
وأوقاته وأمكنته وذكروا فيه اآلثار فما ذكر أحد منهم يف فضل الدعاء عند 

فيما أعلم فكيف جيوز واحلالة هذه أن يكـون  شيء من القبور حرفا واحدا 
الدعاء عندها أجوب وأفضل والسلف تنكره وال تعرفه وتنهى عنه وال تأمر 

وقال وقد أوجب اعتقاد استجابة الدعاء عندها وفضـله أن تنتـاب   . )٣(به
لذلك وُتقصد ورمبا اجتمع عندها اجتماعات كثرية يف مواسم معينة وهـذا  

  .)٤(»ال تتخذوا قربي عيدا«: بقوله النيب  بعينه هو الذي هنى عنه
                              

  ).٢/٦٧١( ٩٧٥قم مسلم، الباب السابق بر) ١(
  ).٣٣٧(اقتضاء الصراط املستقيم ) ٢(
  .٣٦٨املصدر السابق، ص) ٣(
. ، وقال األلباين يف التعليق صحيح)١/٦٢٢( ٢٠٤٢أبو داود، باب زيارة القبور ) ٤(

  ).٢/٣٦٧( ٨٧٩٠مسند أمحد برقم 



  

  ٩٣  االعتداء يف الدعـاء

دعاء صاحب القرب من دون اهللا وهذا شرك أكرب خمرج من امللـة   -٣
َولَا َتْدُع ِمـْن  : قال تعاىل. ألنه قد صرف نوعا من أنواع العبادة لغري اهللا

 ا ِمـَن الظَّـاِلِمنيَ  ُدوِن اللَِّه َما لَا َيْنفَُعَك َولَا َيُضرَُّك فَإِنْ فََعلَْت فَإِنََّك إِذً
  ].١٠٦: يونس[

فهذه اآلية دلت على النهي عن أن يتوجه أحد إىل غري اهللا جل وعـال  
عن ذلك أعظم النهي ووجـه   بدعاء مسألة أو دعاء عبادة وقد هنى النيب 

: اخلطاب إليه بذلك مع أنه إمام املتقني وإمام املوحدين وقوله تعـاىل لنبيـه  
فَإِنْ فََعلَْت  إن دعوت من دون اهللا أحًدا وذلك ألحد موصوف بأنه يعين

وهذا إذا كـان يف حـق    فَإِنََّك إِذًا ِمَن الظَّاِلِمَنيال ينفعك وال يضرك، 
الذي كمل اهللا له التوحيد أنه إذا حصل منه الشرك فإنه يصبح ظاملا  النيب 

من ذلك فهو ختويف عظيم ملن هو دونه ممن مل  ويصبح مشركا وحاشاه 
  .)١(عصم ومل يعط العصمة من باب أوىلُي

  : الدعاء يف املساجد اليت فيها قبور: ثانيا
النهي عن اختاذ القبور مساجد ولعن من فعـل   فقد ثبت عن رسول اهللا 

ملـا نـزل   (: ذلك فقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي اهللا عنها قالت
: ا كشـفها، فقـال  برسول اهللا طفق يطرح مخيصة له على وجهه فإذا اغتم هب

» لعنة اهللا على اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد«: وهو كذلك
  .)٢()حيذر ما صنعوا ولوال ذلك أُبرز قربه غري أنه خشي أن يتخذ مسجدا

                              
  .١٨٣التمهيد شرح كتاب التوحيد، ص) ١(
، مسلم، باب النهي عن )١/١٦٨( ٤٢٥البخاري، باب الصالة يف البيعة برقم ) ٢(

بناء املساجد على القبور واختاذ الصور فيها والنهي عن اختاذ القبور مساجد برقم 
١/٣٧٧( ٥٣١.(  



  
االعتداء يف الدعـاء ٩٤  

وهو يف ذلك الغم وتلك الشدة العظيمة ونـزول سكرات املوت  فهو 
وسيلة من وسـائل الشـرك   حتذير األمة من  - وهو يف تلك احلال–به مل يغفل 

وتوجيه اللعن والدعاء على اليهود والنصارى بلعنة اهللا ألهنم اختذوا قبور أنبيائهم 
فاملكان املتخذ مسجدا إمنا يقصد فيه عبادة اهللا وحده ودعاؤه ال دعاء . مساجد

أن نتخذ قبورهم مساجد تقصد الصالة فيها كما تقصـد   املخلوقني فحرم 
اصد لذلك إمنا يقصد عبادة اهللا وحده ألن ذلك ذريعة إىل املساجد وإن كان الق

  .)١()أن يقصد املسجد ألجل صاحب القرب ودعائه والدعاء به والدعاء عنده
وهذا كله فيمن مل يقصد الدعاء يف تلك املساجد ألجل صاحب القرب 
أما إن قصدها ألجل القرب تربكا به معتقدا أن الدعاء عنده أفضل من الدعاء 

  .)٢(ساجد اجملردة عن القبور فهو عني املشاقة واحملادة هللا ورسوله يف امل
  : الدعاء يف الكنائس: ثالثا

وهي بيوت لشـياطني   ا اهللا ورسوله هإن الكنائس هي بقاع يكره
اإلنس واجلن ملا يقع فيها من الكفر باهللا ورسوله والشرح بل وتنطلق منـها  

وملا فيها من التصاوير والتماثيل . املؤامرات والدسائس حملادة اهللا ورسوله 
  .فكيف يستقيم دعاء املؤمن لربه واحلالة هذه

  لَـا َتقُـْم   : وقد ورد النهي عن الصالة يف مسجد الضرار قال تعاىل
  ِفيِه أََبًدا لََمْسـجٌِد أُسِّـَس َعلَـى التَّقْـَوى ِمـْن أَوَّلِ َيـْومٍ أََحـقُّ أَنْ        

ـ ]١٠٨: التوبـة [ َتقُوَم ِفيـهِ    ذلك النـهي عـن الـذبح هللا يف    ، وك
   مكان ُيذبح فيه لغري اهللا أو كان يذبح فيه لغـري اهللا حلـديث ثابـت بـن    

                              
  ).١/٢(التوسل والوسيلة ) ١(
الثمر املستطاب يف فقه السنة والكتاب لأللباين، طبعة دار غراس للنشر والتوزيع، ) ٢(

  .الطبعة األوىل



  

  ٩٥  االعتداء يف الدعـاء

 نذر رجل أن يذبح إبال ببوانة فسأله النيب : (الضحاك رضي اهللا عنه قال
فهل «: ال، قال: قالوا» ؟هل كان فيه وثن من أوثان اجلاهلية يعبد«: فقال

أوِف بنذرك فإنه ال وفـاء  «: ال قال: الواق» كان فيها عيد من أعيادهم؟
ألن أمـاكن الشـرك   . )١(»بنذر يف معصية اهللا وال فيما ال ميلكه ابن آدم

  .واحملادة هللا ورسوله ال ُيتعبد فيها هللا تعاىل
وألنه قد شابه أولئك املشركني يف تعظيم هذه البقاع اليت تعبدون فيها 

إن  -فدعاء اهللا وحـده –جل وعال  بأنواع العبادات اليت يصرفوهنا لغري اهللا
إن كان يف ذلك املكان الذي يتقرب فيه لغري اهللا فإنـه ال   -كان خملصا له

حيل وال جيوز بل هو من وسائل الشرك ومما ُيغري بتعظيم ذلـك املكـان   
وحكمه أنه حمرم ألجل هذه املشاهبة يف الفعل فهو يدعو إىل تعظـيم هـذه   

إنه جاء اإلذن عن : لكن قد يقول قائل. يمالبقاع بفعله وإن مل يقصد التعظ
الصحابة بالصالة يف الكنيسة وقد صلى عمر رضي اهللا عنه يف كنيسة بيت 

  .فالدعاء من باب أوىل )٢(املقدس
عن الصالة  إن هذا اإليراد ليس بوجيه ذلك ألن هني النيب : فاجلواب

ألن صـورة   يف مسجد الضرار وعن الذبح مبكان يذبح فيه لغري اهللا إمنا هو
العبادة واحدة فصورة الذبح من املوحد ومن املشرك واحدة وهـي إمـرار   
  السكني آلة الذبح على املوضع من البهيمة املراد ذحبهـا وإهـراق دمهـا    
يف ذلك املكان والصورة احلاصلة من املوحد ومن املشرك واحدة وهلذا فإنه 

صـدها فكـذلك   ال متييز بني الصورتني من حيث الظاهر وإن اختلفت مقا
  والصحابة يف مسجد الضرار فيها مشاهبة من حيث الصـورة   صالة النيب 

                              
، )٢/٢٥٧( ٢٣٣١٣اود، باب ما يؤمر به من الوفاء عن النذر برقم رواه أبو د) ١(

دار الكتاب العريب  ٤/٢١٨وهو صحيح اإلسناد : وقال الصنعاين يف سبل السالم
  .هـ١٤١٤الطبعة السابعة 

  ).٢/٢٥٠(انظر صحيح البخاري ) ٢(



  
االعتداء يف الدعـاء ٩٦  

لصالة املنافقني وهلذا تقع املفسدة من حيث اشتباه الصورة الظاهرية وكذلك 
بالنسبة للدعاء يف الكنيسة فقد تتشابه صورة دعاء املسلم ودعاء النصراين إىل 

  .حد كبري
ن صورة الفعل خمتلفة ألن صالة النصـارى  وأما يف الصالة يف الكنيسة فإ

ليست على هيئة وصورة صالة املسلمني فيعلم من رأى املسلم يصـلي أنـه ال   
  .)١(يصلي صالة النصارى فليس يف فعله إغراء بصالة النصارى ومشاركتهم فيها

  : وقد سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية عن الصالة يف الكنيسة وإليك اجلواب
يف البيع والكنائس جائزة مع وجود الصـور أم ال؟  هل الصالة : مسألة

  وهل يقال أهنا بيوت اهللا أم ال؟ 
ليست بيوت اهللا وإمنا بيوت اهللا املساجد بل هي بيوت ُيكفر : اجلواب

فيها اهللا وإن كان قد يذكر فيها، فالبيوت مبنـزلة أهلها وأهلها كفار، فهي 
ثة أقوال للعلماء يف مـذهب  بيوت عبادة الكفارة وأما الصالة فيها ففيها ثال

أمحد وغريه املنع مطلقا وهو قول مالك واإلذن مطلقا وهو قـول بعـض   
أصحاب أمحد والثالث وهو الصحيح املأثور عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا 
عنه وغريه وهو منصوص عن أمحد وغريه أنه إن كان فيها صور مل يصـل  

مل يدخل الكعبـة   النيب  فيها ألن املالئكة ال تدخل بيتا فيه صورة وألن
  .حىت حما ما فيها من الصور
أنا ال أدخل كنائسهم والصور فيها وهي مبنــزلة  : وكذلك قال عمر

   املسجد املبين علـى القـرب ففـي الصـحيحني أنـه ذكـر للـنيب        
  أولئـك  «: كنيسة بأرض احلبشة وما فيها من احلسن والتصـاوير فقـال  

   ى قربه مسـجدا وصـوروا فيـه   إذا مات فيهم الرجل الصاحل بنوا عل
                              

  .١٥٤التمهيد شرح كتاب التوحيد، بتصرف ) ١(



  

  ٩٧  االعتداء يف الدعـاء

وأمـا إذا مل  . )١(»تلك التصاوير أولئك شرار اخللق عند اهللا يوم القيامة
  .)٢(يكن فيها صور فقد صلى الصحابة يف الكنيسة واهللا أعلم

  : واألنبياء املكانية للدعاء تتبع آثار النيب : رابعا
أو  مثل من يذهب إىل غار حراء أو غار ثور أو مكان مولد الـنيب  

شرق البقيع أو زيارة األماكن األثريـة الـيت تعـود إىل     مربك ناقة النيب 
والصحابة كالذهاب إىل موضع بيعة العقبة الذي خلف مىن أو  الرسول 

أو . كان يزورمها إىل أماكن الغزوات إال ما استثىن كأحد وقباء فإن النيب 
يذهب إىل الطور الذي كلم اهللا عليه موسى عليه السالم ليصلي فيه ويدعو 
أو يسافر إىل غري هذه األمكنة من اجلبال وغري اجلبال اليت يقال فيها مقامات 

  .األنبياء أو غريهم أو مشهد مبين على أثر نيب من األنبياء
  عليه لكان النيب ومعلوم أنه لو كان هذا مشروعا مستحبا يثيب اهللا

أعلم الناس بذلك ولكان علم أصحابه بذلك وكان أصحابه أعلم بـذلك  
فلما مل يكونوا يلتفون إىل شيء من ذلك علم أنه من البدع احملدثة الـيت مل  
يكونوا يعدوهنا عبادة وقربة وطاعة فمن جعلها عبادة وقربة وطاعة فقد اتبع 

  .)٣(به اهللا غري سبيلهم وشرع من الدين ما مل يأذن
خرجنا معـه يف  : وعن معرور بن سيويد عن عمر رضي اهللا عنه قال

أَلَْم َتَر كَْيَف فََعلَ َربُّـَك بِأَْصـَحابِ   حجة حجها فقرأ بنا يف الفجر بـ
  فلمـا رجـع مـن حجتـه رأى النـاس       ِلإِيلَاِف قُـَرْيشٍ و الِْفيلِ

  : فقال رسول اهللا مسجد صلى فيه : ما هذا؟ قالوا: ابتدروا املسجد فقال
                              

، مسلم، باب النهي عن بناء املساجد )١/١٦٧( ٤٢٤ة رقم البخاري، باب الصالة يف البيع) ١(
  ).١/٣٧٥( ٥٢٨على القبور واختاذ الصور فيها والنهي عن اختاذ القبور مساجد برقم 

  ).٢/٥٩(الفتاوى الكربى ) ٢(
  ).٨٠٧، ٢/٨٠٤(انظر اقتضاء الصراط املستقيم ) ٣(



  
االعتداء يف الدعـاء ٩٨  

اختذوا قبور أنبيائهم بيعا، من عرضت لـه  : هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم
  .)١(منكم فيه الصالة فليصل ومن مل تعرض له الصالة فليمض

أيـن يـذهب   : أنه رأى الناس يذهبون مذاهب فقال: (ويف رواية عنه
ون فيـه  فهم يصل يا أمري املؤمنني، مسجد صلى فيه النيب : هؤالء؟ فقيل

إمنا هلك من كان من قبلكم مبثل هذا، كانوا يتبعون آثار أنبيـائهم  : فقال
ويتخذوهنا كنائس وبيعا، فمن أدركته الصالة منكم هذا املساجد فليصـل،  

  .)٢()ومن ال فليمض وال يتعمدها

وقد كان مالك وغريه من علماء املدينة يكرهون : ()٣(وقال ابن وضاح
  .)٤()آلثار باملدينة ما عدا قباء وأحدإتيان تلك املساجد وتلك ا

                              
، وذكر )١/٥٦٩(وقد أشار ابن حجر يف فتح الباري أن ذلك ثابت عن عمر ) ١(

، )٢٧٣٤(رقم ) ١١٩، ١١١٨(القصة، كما أخرجه عبد الرزاق يف املصنف 
، وقال األلباين إسناده صحيح على )٩(رقم ) ٢/٢٧٠(ومصنف ابن أيب شيبة 

  ).١/٤١٧(الثمر املستطاب . شرط الستة
  .املصدر السابق) ٢(
ديث كان هو حممد بن وضاح القرطيب احلافظ حمدث األندلس صدوق راو يف احل) ٣(

عاملا باحلديث بصريا بطرقه وعلله ورعا زاهدا صبورا على نشر العلم متعففا وكان 
سري أعالم النبالء . هـ٢٨٧هـ، وتويف سنة ١٩٩كثري اخلطأ ولد سنة 

)١٣/٤٤٥.(  
  ).١/١٠٦(البدع البن وضاح ) ٤(



  

  ٩٩  االعتداء يف الدعـاء

  املبحث اخلامس
  االعتداء يف الدعاء الزماين

  .التعبد هللا باختاذ أزمنة معينة ختص بالدعاء دون دليل شرعي: تعريفه

فاألصل أن الدعاء مستحب يف كل وقت ويف كل زمن حىت يف وقت 
  .)١(النهي وورد الشرع باستحبابه يف أزمنة معينة

ومن ...) عن الكالم عن البدع اإلضافية) يف االعتصام: (قال الشاطيب
ذلك ختصيص األيام الفاضلة بأنواع من العبادات اليت مل يشرع هلا ختصيص 
كتخصيص اليوم الفالين بكذا وكذا من الركعات أو بصدقة كذا وكذا أو 

  ...الليلة الفالنية بقيام كذا وكذا

ثبت فضله على غريه فيحسـن  إن هذا الزمان : وال حجة ملن يقول: مث قال
هذا احلسن هل ثبت له أصل أم ال؟ فـإن ثبـت   : فيه إيقاع العبادات ألنا نقول

فمسألتنا كما ثبت الفضل يف قيام ليايل رمضان وصيام ثالثة أيام من كل شـهر  
وصيام االثنني واخلميس فإن مل يثبت فما مستندك فيه والعقل ال حيسن وال يقبح 

  .)٢(فلم يبق إال أنه ابتداع يف التخصصوال شرع يستند إليه؟ 

إن العبادات املشروعة اليت تتكـرر بتكـرر   : (وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
األوقات حىت تصري سنًنا ومواسم، قد شرع اهللا فيها ما فيه كفاية للعباد فإذا حدث 

  .)٣()اجتماع زائد على هذه االجتماعات كان ذلك مضاهاة ملا شرعه اهللا وسنَّه
                              

  .سبق الكالم عنها يف املطلب الثاين من املبحث الثالث) ١(
  ).٢/١٢(االعتصام ) ٢(
  .٣٠٦اقتضاء الصراط املستقيم ص) ٣(



  
االعتداء يف الدعـاء ١٠٠ 

  : دعاء ليليت أول يوم من السنة وآخرها: الأو
فقد اخترع بعض املبتدعة دعاء ليليت أول يوم من السنة وآخرها وصار 
العامة يف بعض البلدان اإلسالمية يرددوهنا مع أئمتهم يف بعض املساجد وهذا 

وال عن أصحابه وال عن التـابعني ومل يـرو يف    الدعاء مل يؤثر عن النيب 
  .)١(يدمسند من املسان
اللهم ما عملته يف هذه السنة ما هنيتين عنـه ومل ترضـه   : (وهذا نصه

ونسيته ومل تنسه وحلمت عليَّ يف الرزق بعد قدرتك على عقوبيت ودعوتين 
إىل التوبة بعد جراءيت على معصيتك، اللهم إين أستغفرك منه فاغفر يل وما 

ا كـرمي يـا ذا   عملته فيها من عمل ترضاه ووعدتين عليه الثواب فأسألك ي
اجلالل واإلكرام أن تقبله مين وال تقطع رجائي منك يا كرمي وصلى اهللا على 

  .نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
قد تعبنا معه سائر السنة فأفسد عملنا يف : فإن الشيطان يقول: يقولون

  .)٢(ليلة واحدة وحيثو التراب على وجهه
  : دعاء ليلة النصف من شعبان: ثانيا

اهللا أن خص هذه الليلة بالدعاء املعروف الذي يطلب فيه مـن  حيث ُت
اللهم يـا ذا  : (اخل ونصه ما يلي... ميحو من أم الكتاب شقاوة من كتبه شقيا

اجلالل وال مينُّ عليه يا ذا اجلالل واإلكرام يا ذا الطول واإلنعام ال إله إال أنت 
م إن كنت كتبتين عندك وأمان اخلائفني الله ريينظهر الالجئني وجار املستج

  يف أم الكتاب شقيا أو حمروما أو مطرودا أو مقترا علـي يف الـرزق فـامح    
اللهم بفضلك شقاويت وحرماين وطردي وإقتار رزقي وثبـتين عنـدك يف أم   
  الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخريات فإنك قلت وقولك احلـق يف كتابـك   

                              
  ).١٢٩(إصالح املساجد ) ١(
  .هـ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية١٤٠٦ينظر البدع احلولية رسالة ماجستري ) ٢(



  

 ١٠١  االعتداء يف الدعـاء

لَُّه َما َيَشاُء َوُيثْبِـُت َوِعْنـَدُه أُمُّ   َيْمُحوا الاملنـزل على لسان نبيك املرسل 
إهلي بالتجلي األعظم يف ليلة النصف مـن شـعبان   ] ٣٩: الرعد[ الِْكَتابِ

املكرم اليت يفرق فيها كل أمر حكيم ويربم أسألك أن تكشف عنا البالء مـا  
نعلم وما ال نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت األعز األكرم وصلى اهللا علـى  

  .مد وعلى آله وسلمسيدنا حم
وهذا الدعاء ليس له أصل صحيح يف السنة فلم يثبت عن رسـول اهللا  

  وال عن أصحابه وال عن السلف، وقد أنكر ذلك أكثر العلماء من أهل
احلجاز منهم عطاء وابن أيب مليكة وفقهاء املدينة وأصحاب مالك وقـالوا  

  .)١(كل ذلك بدعة

  : دعاء آخر أربعاء من شهر صفر: ثالثا
 )٢(»ال عدوى وال طرية وال هامة وال صفر« ورد يف احلديث قوله 

: إن املراد أن أهل اجلاهلية كانوا يتشاءمون بصفر ويقولون: قال ابن رجب
  .)٣(ذلك أنه شهر مشئوم فأبطل النيب 

ذكـر بعـض   : فكثري من اجلهال يتشائم بصفر وقد قال بعض اجلهال
ائة وعشرون ألفا من البليات، وكـل  العارفني أنه ينـزل يف كل سنة ثالمث

ذلك يوم األربعاء األخري من صفر فيكون ذلك اليوم أصعب أيام السنة فمن 
صلى يف ذلك اليوم أربع ركعات يقرأ يف كل ركعة فاحتة الكتـاب مـرة   
  وسورة الكوثر سبع عشرة مرة واإلخالص مخس عشرة مـرة واملعـوذتني   

  فظه اهللا بكرمه من مجيع هذه البليات مرة ويدعو بعد السالم هبذا الدعاء، ح
                              

  ).١/١٤٥(السنن واملبتدعات ) ١(
ال عدوى وال : (، مسلم باب)١٩/١٣٦( ٥٧٠٧البخاري، باب اجلذام برقم ) ٢(

  ).١٤/٤٩١( ٥٩٢٠برقم ) ال صفرطرية وال هامة و
  .٨١لطائف املعارف، ص) ٣(



  
االعتداء يف الدعـاء ١٠٢ 

اليت تنـزل يف ذلك اليوم ومل حتم حوله بلية يف تلك السنة، ونص الدعاء هو 
اللهم يا شديد القوة ويا شديد احملال، يا عزيز، يا من ذلت .. بعد البسملة(

لعزتك مجيع خلقك اكفين من شر خلقك يا حمسن يا جممل يا متفضل يـا  
من ال إله إال أنت ارمحين برمحتك يا أرحـم الـرامحني،    منعم يا متكرم، يا

، اكفين شر هذا اليوم وما )١(اللهم بسر احلسن وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه
ينـزل فيه يا كايف املهمات ويا دافع البليات، فسيكفيكهم اهللا وهو السميع 

  .)٢()العليم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
اؤم من االعتقادات اجلاهلية اليت انتشرت ولألسف الشديد بـني  والتش

كثري من جهال املسلمني نتيجة جهلهم بالدين عمومـا وضـعف عقيـدة    
  .التوحيد خصوصا

والتشاؤم مما ينايف حتقيق التوحيد وحتقيق التوحيد فيه ما يكون واجبـا  
ومنه ما يكون مندوبا، فالواجب ختليصه وتصفيته عـن الشـرك والبـدع    

فال يكون العبد حمققا التوحيد حىت يسلم من الشـرك بنوعيـه   . واملعاصي
  .)٣(ويسلم من البدع واملعاصي

  : بدعة سرد آيات الدعاء: رابعا
ومن البدع اليت يف رمضان ابتداع بعض اجلهلة سرد مجيع ما يف القرآن 
من آيات الدعاء يف آخر ركعة من التراويح بعد قراءة سورة الناس فيطـول  

عة الثانية على األوىل، وال أصل لذلك يف الشريعة بل هو مما يوهم أنـه  الرك
  .)٤(من الشرع وليس منه

                              
  .١٢٢ص: البدع احلولية) ١(
  .وهذه ال شك ألفاظ ال ُيتقرب هبا إىل اهللا) ٢(
  .١٣٠ينظر البدع احلولية، ) ٣(
  .٨٦ينظر الباعث على إنكار البدع، ) ٤(



  

 ١٠٣  االعتداء يف الدعـاء

  : التعريف: خامسا
هو اجتماع غري احلاج يف املساجد عشية يوم عرفة يف : املراد بالتعريف

  .)١(غري موطن عرفة، يفعلون ما يفعله احلاج يوم عرفة من الدعاء والثناء
  : والتعريف نوعان

اتفق العلماء على كراهته وكونه بدعة وأمًرا باطال وهو االجتماع : األول
يف يوم عرفة عند القبور أو ختصيص بقعة بعينها للتعريف فيها كاملسجد األقصى 
وتشبيه هذه األماكن بعرفات ألن ذلك يعترب حجا مبتدعا ومضـاهاة للحـج   

وقف ببيت املقدس الذي شرعه اهللا حىت وصل هبم األمر إىل أن زعموا أن من 
أربع وقفات فإهنا تعدل حجة مث جيعلون ذلك ذريعة إىل إسقاط احلج إىل بيت 

  .)٢(اهللا احلرام كما ذكر الطرطوشي يف كتابه احلوادث والبدع

ال أعلم : (وهذا النوع الذي قال عنه شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
  .)٣()بني املسلمني خالفا يف النهي عنه

اختلف العلماء فيه قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء ما : الثاين
  ال بأس بـه والـراجح   : والذكر فقال بعضهم حمدث وبدعة وقال بعضهم

  واهللا أعلم أنه إىل البدعة أقرب منه إىل السـنة وأمـا مـن رخـص فيـه      
  مستنًدا إىل فعل ابن عباس أنه أول من عرف بالنـاس يف البصـرة فيفسـر    

  فإن ابـن عبـاس مل يكـن يقصـد أن      )٤(يذكر الناسشيئا من القرآن و
                              

  ).٣٤-٣١(الباعث على إنكار البدع واحلوادث ) ١(
  ).١١٧- ١١٦(وادث والبدع الطرطوشي يف كتاب احل) ٢(
  .٣٠٩اقتضاء الصراط املستقيم، ص) ٣(
  ).٨/٣٠٢(البداية والنهاية ) ٤(



  
االعتداء يف الدعـاء ١٠٤ 

جيتمع الناس للدعاء واالستغفار مضاهاة ألهل عرفة وأن ذلك من شـعائر  
الدين كما بني ذلك أبو شامة يف كتابه الباعث وإمنا كان اجتماع النـاس  
لسماع تفسري القرآن وكذلك مل يرد أن ابن عباس رضي اهللا عنهما كـرر  

فكيف مبن اختذ ذلك سنة مشروعة يفعلـها كـل   ذلك الفعل مرة أخرى 
  .)١(عام؟

                              
  ).١/٣٦٩(البدع احلولية، بتصرف ) ١(



  

 ١٠٥  االعتداء يف الدعـاء

  

  

  

  الباب الثاين

  االعتداء يف الدعاء يف العبادة

  

  : وفيه ثالثة فصول
  .االعتداء يف الدعاء يف الصالة: الفصل األول
  .االعتداء يف الدعاء يف احلج: الفصل الثاين
  .االعتداء يف الدعاء يف الصيام: الفصل الثالث



  
االعتداء يف الدعـاء ١٠٦ 



  

 ١٠٧  االعتداء يف الدعـاء

  

  

  

  ولالفصل األ

  االعتداء يف الدعاء يف الصالة

  
  : وفيه مبحثان
  .االعتداء يف الدعاء يف الصالة املكتوبة: املبحث األول
  .االعتداء يف الدعاء يف الصالة النافلة: املبحث الثاين



  
االعتداء يف الدعـاء ١٠٨ 



  

 ١٠٩  االعتداء يف الدعـاء

  املبحث األول
  االعتداء يف الصالة املكتوبة

اء، الصالة هي عماد الدين وهي موطن إلجابة الدعاء فالصالة كلها دع
فكيف يرجو املصلي اإلجابة وهو قـد اعتـدى يف   . فالدعاء روحها وأسها
  .دعائه وأين؟ يف صالته

  : ومن صور االعتداء ما يلي

  : االعتداء يف الدعاء يف الصالة املكتوبة
عدم حتريك اللسان بقدر ما يسمع نفسـه يف أذكـار الصـالة     -١

  : وأدعيتها واالكتفاء مبرورها على القلب

  : )١(بن رشدقال حممد 

أما قراءة الرجل يف نفسه ومل حيرك به لسانه فليس بقراءة على الصحيح 
ألن القراءة إمنا هي النطق باللسان وعليها تقع اجملازاة والدليل على ذلك قوله 

وقول الـنيب  ] ٢٨٦: البقرة[ لََها َما كََسَبْت َوَعلَْيَها َما اكَْتَسَبْت: تعاىل
 :»٢(»ت به أنفسهاجتاوز ألميت عما حدث(.  

                              
حممد بن أمحد بن رشد املالكي، يكىن بالوليد قرطيب زعيم فقهاء وقته بأقطار ) ١(

والفرائض األندلس وكان إليه املفزع يف املشكالت بصريا باألصول والفروع 
تويف . والتفنن يف العلوم، وإليه كانت الرحلة بالتفقه من أقطار األندلس مدة حياته

  ).١/١٤٧(انظر الديباج املذهب . هـ٤٥٠هـ وكان مولده سنة ٥٢٠سنة 
، مسلم، باب جتاوز اهللا )٥/٢٠٢٠(، ٤٩٦٨البخاري، باب الطالق يف اإلغالق برقم ) ٢(

  ).١/١٦٦( ١٢٧ذا مل تستقر برقم عن حديث النفس واخلواطر بالقلب إ



  
االعتداء يف الدعـاء ١١٠ 

اإلنسان مبا حدثت به نفسه مـن الشـر وال يضـره     ذفكما ال يؤاخ
فكذلك ال جيازى على ما حدث به نفسه من القراءة أو اخلري، اجملازاة الـيت  

  .)١(جيازى هبا على حتريك اللسان بالقراءة وفعل اخلري
علـى  وهلذا قرر العلماء املانعون اجلنب من القرآن، جواز مترير اآليات 

  .القلب إذ أن التمرير غري القراءة
وهذا مما يلحظ على بعض املصلني خصوصا يف الصالة السرية ظنا منه 

األدعية عليه كاٍف، وقد نص احملققـون   وإمرارأن الصمت مع قراءة القلب 
  .)٢(على أن هذا العمل ال جيزئ يف الصالة بل هي باطلة

مل جيهر به ولذا يعد  نيب اجلهر بأدعية مثل دعاء االستفتاح ألن ال -٢
اجلهر بدعاء االستفتاح من البدع املكروهة يف الصالة ألنه مل يفعلـه عليـه   

  .الصالة والسالم
اتفق الفقهاء على أنه ال يشرع للمصلي : الدعاء أثناء قراءة الفاحتة -٣

أن يشتغل أثناء قراءة الفاحتة بدعاء وال غريه بل جيب عليه مواالهتا بأن يصل 
  .)٣(ات بعضها ببعض وال يفصل إال بقدر التنفسالكلم

  : ومن صوره
كقوهلم  إِيَّاَك َنْعُبُد َوإِيَّاَك َنْسَتِعُنيدعاء املأموم عند قراءة اإلمام  -أ

رب اغفـر يل  (وحنو ذلك و) اللهم إياك نستعني(أو ) استعنت بك يا رب(
  .)٤(يَماْهِدَنا الصَِّراطَ الُْمْسَتِقحني يقرأ اإلمام ) ولوالدي

                              
  ).١/٤٩١(البيان والتحصيل ) ١(
  .٤١٩تصحيح الدعاء ) ٢(
  .هـ١٤٢٤رسالة ماجستري، جامعة اإلمام، . ٢٤١الدعاء وأحكامه الفقهية ) ٣(
  .٤٢٠تصحيح الدعاء ) ٤(



  

 ١١١  االعتداء يف الدعـاء

  ).آمني(تشديد امليم يف  -ب
بطلت الصالة ألن معناها حينئذ ) آمني(فإن شدد امليم يف : قال الفقهاء

حيرم أن يشدد وتبطل الصالة ألنه أتى بكـالم مـن   : وهلذا قالوا) قاصدين(
  .)١(جنس كالم املخلوقني

 الدعاء عند آية الرمحة واالستعاذة عند آية الوعيد يف صالة الفرض -٤
  .ذلك لعدم فعله 

 مسعت رسـول اهللا  : وحلديث عبد الرمحن بن أيب ليلى عن أبيه قال
أعوذ باهللا مـن  «: يقرأ يف صالة ليست بفريضة فمر بذكر اجلنة والنار فقال

فقيده الراوي بصالة غري الفريضة وأما حديث حذيفة رضـي اهللا  . )٢(»النار
يركع عند املائة : بقرة فقلتذات ليلة فافتتح ال صليت مع النيب : عنه قال
إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا : وفيه قال... مث مضى

  .)٣(»احلديث... مر بتعوذ تعوذ
فبـدأ   قمت مع النيب : (وحديث عوف بن مالك رضي اهللا عنه قال

فصلى فبدأ فاستفتح البقرة ال مير بآية رمحة إىل وقف : فاستاك وتوضأ مث قال
  .)٤()احلديث... ألفس

 فهي حممولة على النفل دون الفرض ألن الناقلتني لصفة صالة النيب 
فتبني من ذلك أن الدعاء عنـد  . مل يذكروا أنه فعل ذلك يف الفريضة مطلقا

  .آيات الرمحة والسؤال يف صالة الفرض اعتداء
                              

  ).٣/٥١(الشرح املمتع ) ١(
) ١٩٠٧٨(مسند أمحد حديث أيب ليلى بن عبد الرمحن بن أيب ليلى برقم ) ٢(

  .إسناده ضعيف لضعف ابن أيب ليلى: وقال شعيب األرناؤوط). ٤/٣٤٧(
  .٨٥رقم ) ٥/١٦٦(مسلم، باب استحباب تطويل القراءة ) ٣(
 ١٥١ما يقول الرجل يف ركوعه وسجوده برقم : سنن أيب داود، باب) ٤(

  .وصححه األلباين يف تعليقه) ٢/٢٢٣( ١١٣٢، سنن النسائي برقم )٠١/٢٩٣



  
االعتداء يف الدعـاء ١١٢ 

  : الزيادة على الدعاء بغري الوارد يف االعتدال بعد الركوع -٥
أن الوارد يف االعتدال بعد الركوع التحميد وهو أن يقول ربنـا  معلوم 

اللهم ربنا لك احلمـد،  : ربنا ولك احلمد، ورمبا قال: لك احلمد ورمبا قال
  .)١(صح ذلك عنه

وقد وردت أحاديث أخرى يف الدعاء بعد االعتدال من الركـوع منـها   
: لركوع قـال إذا رفع رأسه من ا كان النيب : حديث ابن عباس يف مسلم قال

اللهم ربنا لك احلمد ملء السموات وملء األرض وملء ما شئت من شيء بعد «
أهل الثناء واجملد ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منـك  

اللهم طهرين بالثلج والربد واملاء البارد اللهم طهـرين  «: ويف رواية زاد. )٢(»اجلد
  .»قى الثوب األبيض من الوسخمن الذنوب واخلطايا كما ين

أما الزيادة بعد ذلك فممنوعة ألن االعتدال ليس حمـال لالجتـهاد يف   
  .الدعاء فإن زاد فقد اعتدى يف دعائه

  : الدعاء بعد التشهد األول قبل القيام -٦
  : ذكر الفقهاء أنه يكره الدعاء يف هذا املوطن واستدلوا مبا يلي

كـان جيلـس يف    ه أن النيب ما روى ابن مسعود رضي اهللا عن -١
وهي احلجارة احملماة على النار حـىت  : الركعتني األوليني كأنه على الرضف

أي أنه ال يطول يف جلوسه يف هذا املوطن وأنه يقتصر على التشهد . )٣(يقوم
  .فقط دون غريه

                              
  ).١/٢٠٩(املعاد زاد ) ١(
  ).١/٣٤٧( ٤٧٧ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع برقم : مسلم، باب) ٢(
الترمذي، باب مقدار القعود ) ١/٣٢٦( ٩٩٥يف ختفيف القعود برقم : أبو داود، باب) ٣(

قال أبو عيسى هذا حديث حسن إال أن ) ٢/٢٠٢( ٣٦٦يف الركعتني األوليني برقم 
  ).١/١٩٩(حسنه األلباين يف مشكاة املصابيح أبا عبيدة مل يسمع من أبيه و



  

 ١١٣  االعتداء يف الدعـاء

  .)١()ال يزيد يف الركعتني على التشهد: (وكان احلسن يقول -٢
اد يف الركعتني األوليني على التشهد فعليـه  وعن الشعيب قال من ز -٣

  .)٢(سجدتا سهو
وسبب إجابة السهو هو تأخري القيام عن حمله ألنه ملا زاد على التشهد 
بالدعاء حصل معه التأخر عن القيام ألن اجللوس للتشهد األول هو بقـدر  
قراءة التشهد فقط مث يقوم وهذا من حديث ابن مسعود يف وصفه لصـالة  

وألن (أنه كان جيلس يف الركعتني األولني كأنه على الرضف   رسول اهللا
من زاد على هـذا  : الزيادة على التشهد خمالفة لإلمجاع فإن الطحاوي قال

  .)٣()فقد خالف اإلمجاع
ومل ينقل عنه يف حديث قط أنه صلى عليه وعلى آلـه  : (قال ابن القيم

 وعذاب النار وفتنة يف هذا التشهد وال كان أيضا يستعيذ يف من عذاب القرب
  .)٤(احمليا واملمات وفتنة املسيح الدجال

ال يشرع له الدعاء يف التشهد األول وإمنا يشرع (وقد أفتت به اللجنة الدائمة 
  .)٥()كما جاء يف األحاديث يف التشهد الثاين بعد الصالة والسالم على النيب 

  : الدعاء بني التسليمتني -٧
ليمني أسألك الفوز باجلنة وعلى اليسار أعوذ كقوهلم عند التسليم على ا

  .)٦(بك من النار
                              

  ).١/٢٦٣(مصنف ابن أيب شيبة ) ١(
  .اإلحالة السابقة) ٢(
  ).١/٤٩٩(بدائع الصنائع ) ٣(
  ).١/٢٣٢(زاد املعاد ) ٤(
الدعاء وأحكامه : وينظر). ٤٩٢٧(رقم الفتوى ) ٧/١٣٠(فتاوى اللجنة الدائمة، ) ٥(

  .٢٧٥الفقهية ص
  .٦٥السنن املبتدعات، ص) ٦(



  
االعتداء يف الدعـاء ١١٤ 

السالم : سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية عن رجل إذا سلم عن ميينه يقول
السالم عليكم، أسألك : عليكم ورمحة اهللا، أسألك الفوز باجلنة وعن مشاله

  النجاة من النار، فهل هذا مكروه أم ال؟ 

هذا ألن هذا بدعة فإن هذا مل يفعلـه   نعم؛ يكره، احلمد هللا: فأجاب
، وال استحبه أحد من العلماء، وهذا إحداث دعاء يف الصالة رسول اهللا 

يف غري حمله يفصل بأحدمها بني التسليمتني ويصل التسليمة باآلخر ولـيس  
مسع اهللا ملـن محـده،   : ألحد فصل الصفة املشروعة على هذا كما لو قال

  .)١(ك احلمد أسألك النجاة من النار وأمثال ذلكأسألك الفوز باجلنة ربنا ول

  : رفع البصر إىل السماء يف الصالة أثناء الدعاء -٨
لينتهني أقوام «: قال حلديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا 

عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء يف الصـالة إىل السـماء أو لـتخطفن    
  .)٢(»أبصارهم

ن رفع البصر عند الدعاء حال الصـالة  ظاهر احلديث أ: وجه الداللة
  .حرام ألن العقوبة بالعمى ال تكون إال حمرم وهو وعيد عظيم

وملا فيه من فوت كمال اخلشوع وألن فيه تشبها باجملسـمة وعبـدة   
  .)٣(الكواكب والتفات إىل غري موضع املصلي

  .)١(فهو قد أتى مبحرم ولكن ال تبطل صالته وهو قول مجهور أهل العلم
                              

  ).٣٢/١٤٩٢(الفتاوى ) ١(
، مسلم، )١/٢٦١( ٧١٧البخاري، باب رفع البصر إىل السماء يف الصالة برقم ) ٢(

  ).١/٣٢١( ٤٢٨باب النهي عن رفع البصر إىل السماء يف الصالة برقم 
  .هـ١٤٢٤رسالة ماجستري، جامعة اإلمام، . ٣٩٣الدعاء وأحكامه الفقهية، ص) ٣(
  .٥٢-٥١الشرح املمتع، ص) ١(



  

 ١١٥  االعتداء يف الدعـاء

ال جيوز رفع الرأس للمصلي إىل السماء عند (ذا أفتت اللجنة الدائمة وهب
لينتهني أقوام عن رفعهم أبصارهم «: تكبرية اإلحرام وال عند الدعاء حلديث

  .)١(»عند الدعاء يف الصالة إىل السماء أو لتخطفن أبصارهم

  : الدعاء اجلماعي بعد الصالة -٩
من الصالة مـن اإلمـام    الدعاء مجاعة على صوت واحد بعد التسليم

يـا أرحـم   : (واملأموم كاالستغفار بصوت واحد وقوهلم بعد االسـتغفار 
اللهم أجرين من النار : (أو اجتماعهم بعد التسليم من الصبح على) الرامحني

  .إىل غري ذلك). ومن عذاب النار بفضلك يا عزيز يا غفار

  .)٢()لففإهنا بدعة حمدثة مل يعمل هبا أحد من الس: (قال النووي

  : دعاء اإلمام أو املؤذن وتأمني اجلماعة بعد الصالة -١٠

 )٦(واحلنابلة )٥(والشافعية )٤(واملالكية )٣(ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية
فضال على أن  ألن هذا العمل مل يكن من فعل النيب . إىل بدعة هذا العمل

  .يداوم عليه كما يفعله البعض اليوم

  .ند السلفوكذلك مل يكن معهودا ع

                              
  ).٨/٣٦٧(فتاوى اللجنة الدائمة ) ١(
  ).١٠/٢٩٦(، والبداية والنهاية ٤٣٥تصحيح الدعاء، ) ٢(
  ).١/٣٨(ينظر املبسوط ) ٣(
  ).١/٤٥٣(واالعتصام  ٧٨ينظر احلوادث والبدع، ص) ٤(
  ).٣/٤٣١(، واجملموع )٢/١٩٤(ينظر احلاوي ) ٥(
اء وأحكامه الفقهية، الدع: وانظر). ١/٢٥٧(، وزاد املعاد )٢٢/٥١٢(الفتاوى ) ٦(

  .٤٩٥ص



  
االعتداء يف الدعـاء ١١٦ 

واألصل يف األذكار والعبادات التوقيف وأال يعبد اهللا إال مبـا شـرع   
وكذلك إطالقها أو توقيتها وبيان كيفياهتا وحتديد عددها فيما شرعه اهللا من 
األذكار واألدعية وسائر العبادات مطلقا عن التقييد بوقت أو عدد أو كيفية 

عدد بل نعبده به مطلقـا كمـا    ال جيوز لنا أن نلتزم فيه بكيفية أو وقت أو
وما ثبت باألدلة القولية أو العملية تقييده بوقت أو عـدد أو حتديـد   . ورد

مكان له أو كيفية، عبدنا اهللا به على ما ثبت من الشرع له ومل يثبت عـن  
قوال أو فعال أو تقريرا الدعاء اجلماعي عقب الصلوات أو قـراءة   النيب 

، سواء كان ذلك بدعاء اإلمام وتـأمني  القرآن مباشرة أو عقب كل درس
املأمومني على دعائه أو كان بدعائهم كلهم مجاعة ومل يعرف ذلك أيضـا  
عن اخللفاء الراشدين وسائر الصحابة رضي اهللا عنهم فمن التـزم بالـدعاء   
اجلماعي عقب الصلوات أو بعد كل قراءة للقرآن أو بعد كل درس فقـد  

: أنـه قـال   س منه وقد ثبت عن النيب ابتدع يف الدين وأحدث فيه ما لي
من أحدث يف أمرنا «: وقال )١(»من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد«

  .)٣)(٢(»ما ليس منه فهو رد

                              
، مسلم، باب نقض )٢/٧٥٣(البخاري، باب النجش ومن قال ال جيوز البيع ) ١(

  ).١٣٤٣( ١٧١٨األحكام الباطلة برقم 
 ٢٢٥٠البخاري، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود برقم ) ٢(

  ).٣/١٣٤٣( ١٧١٨، مسلم، باب نقض األحكام الباطلة )٢/٩٥٩(
ألصحاب الفضيلة عبد العزيز بن باز وحممد بن عثيمني  ٤/٢٢١(إسالمية فتاوى ) ٣(

والشيخ عبد اهللا بن جربين واللجنة الدائمة وقرارات اجملمع الفقهي، ) رمحهم اهللا(
  .حممد املُسند: احملقق



  

 ١١٧  االعتداء يف الدعـاء

  املبحث الثاين
  االعتداء يف الدعاء يف صالة النافلة

  : الدعاء بني صالة التراويح -١
ة فكل هذا ال مل يرد الدعاء بني كل تروحيتني سواء بأدعية ورادة خمترع

  .)١(أصل له يف السنة
وكذلك هناك صور أخرى لالعتداء يف الدعاء يف صالة التراويح أثناء 

  .)٢(القنوت وقد سبقت اإلشارة إىل ذلك
الدعاء يف الركعة الثانية من صالة الكسوف جهرا وتأمني املصلني  -٢
  : عليه

يـث  ، وهبذا أفتت اللجنة الدائمـة ح ألن ذلك مل يثبت عن النيب 
سئلت اللجنة عن إمام دعا بالناس يف الركوع الثاين من صالة الكسـوف  

أما الدعاء فيها على ما ذكر فلم يثبت عن النيب : وأمنوا خلفه، فقالت اللجنة
 ٣(وال عن خلفائه الراشدين رضي اهللا عنهم فيما نعلم فكان بدعة(.  

  : اجلهر بالدعاء يف صالة اجلنازة -٣
يسر بالدعاء يف صالة اجلنازة حلديث أيب أمامـة   اتفق الفقهاء على أنه

من السنة يف صالة اجلنازة أن يكرب مث يقرأ بأم الكتاب خمافتة مث يصـلي  «
  .»مث خيلص الدعاء للميت ويسلم على النيب 

                              
  .٤٤٦تصحيح الدعاء، ص) ١(
  .٤٣الفصل الثاين ص) ٢(
  ).٨/٣٢٥(فتاوى اللجنة ) ٣(



  
االعتداء يف الدعـاء ١١٨ 

  .وألن الدعاء األول فيه املخافتة واإلسرار ال اجلهر* 

بالـدعاء  وألن فيه تشويشا على املصلني فلو أن كل واحد جهـر  * 
الختلطت األصوات وملا استطاع أحد أن خيلص الدعاء للميت كما أمـر  

  .بذلك النيب 

ألن فيه مشـقة  : التطويل بالدعاء يف صالة اجلنازة ملن كان إماما -٤
من أم «: على املأمومني وقد جاء األمر لإلمام بالنهي عن التطويل، حلديث

  .)١(»الناس فليخفف

فعن الرباء بن عازب قال . زة أكثر الصمتكان إذا تبع جنا أنه  -٥
يف جنازة فانتهينا إىل القرب فجلس كـأن علـى    خرجنا مع رسول اهللا 

  .)٢()رؤوسنا الطري

اسـتغفروا  : وكره العلماء أن يتكلم أحد يف اجلنازة وال يقول القائـل 
: ألخيكم، فقد مسع ابن عمر رضي اهللا عنهما رجال يف جنازة يصيح ويقول

  .)٣(ال غفر اهللا لك: خيكم، فقال ابن عمراستغفروا أل

: وسئل سفيان بن عيينة عن السكوت يف اجلنازة وماذا جييء به، قـال 
َيْوَمِئٍذ َيتَّبُِعونَ الدَّاِعَي لَـا  : تذكر به أحوال يوم القيامة مث تال قوله تعاىل(

  ].١٠٨: طه[ ا َهْمًساِعَوَج لَُه َوَخَشَعِت الْأَْصَواُت ِللرَّْحَمنِ فَلَا َتْسَمُع إِلَّ

                              
  ).١/٣٤١(مسلم ، )١/٢٤٩(البخاري ) ١(
وقال حديث صحيح ) ١/٣٩٥(، والبيهقي يف شعب اإلميان )١/٤٩٤(ابن ماجه ) ٢(

  .اإلسناد
  ).١/١٠٨(قواعد وأسس يف السنة والبدعة ) ٣(



  

 ١١٩  االعتداء يف الدعـاء

واعلم أن الصواب واملختار ما كان عليه السلف رضي اهللا : (قال النووي* 
عنهم من السكوت يف حال السري مع اجلنازة فال يرفع صوت بقراءة وال ذكـر  

إىل أن قال أما ما يفعله اجلهلة من القراءة على اجلنازة بدمشـق  ... وال غري ذلك
يط وإخراج الكالم عن مواضعه فحرام بإمجاع العلماء وغريها من القراءة بالتمط

  .)١(...)وقد أوضحت قُبحه وغلظ حترميه وفسق من متكن من إنكاره فلم ينكره
  .فانظر إليه رمحه اهللا وهو يفسق من مل ينكر فكيف مبن يقوم هبذا العمل

  : ومن صور االعتداء يف الدعاء يف ذلك
كل : (على قرب امليت ويقول حيث يقوم رجل: بدعة التلقني بعد الدفن

كل نفـس ذائقـة   .. من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام
واعلم يا عبد اهللا وابن أمته أنك مت وأن املوت حق : إىل أن يقول.. املوت

وأن دخول القرب حق وأن اجلنة حق وأن النار حق وأن سؤال امللكني حـق  
س أمجعـني فـال يزعجانـك وال    فإذا جاءك امللكان املوكالن بك وبالنـا 

واعلم أهنما خلق من خلق اهللا كما أنت خلق من خلقـه فـإذا   ، يرعبانك
سأالك ما ربك وما قبلتك وما دينك وما منهجك وما الذي عشت ومـت  
عليه؟ فقل هلما بلسان طلق لبق من غري تلجج وال وجـل وال خـوف وال   

قا وحممد نـيب صـدقا   جزع فقل هلما اهللا ريب حقا اهللا ريب حقا اهللا ريب ح
وإبراهيم اخلليل أيب وملته مليت والكعبة قبليت وعشت ومت على قول ال إله 
إال اهللا حممد رسول اهللا فإذا عاد وسأالك ثانية ماذا تقول يف الرجل املبعوث 

فقل هو نبينـا  (فينا وفيكم ويف اخللق أمجعني، فاعلم أهنما يعنيان النيب حممد 
انا باحلق دين اهلدى فاتبعناه وآمنا برسالته وصدقناه وشفيعنا ورسولنا حممد أت

آمني آمني آمني، يا مؤنس كل وحيد ويا حاضر لست تغيب آنس اللـهم  
  .وحدته وارحم غربته ولقنه حجته وعرفه بنبيه

                              
  .٢٠٣األذكار، ص) ١(



  
االعتداء يف الدعـاء ١٢٠ 

اللهم إن كان حمسنا فزد يف إحسانه وإن كان مسيئا فتجـاوز عـن   
ا من أهال، ونقه من خطاياه سيئاته اللهم أبدله دارا خريا من داره وأهال خري

كما ينقى الثوب األبيض من الدنس واغسله باملاء والثلج والـربد ووسـع   
مدخله وأكرم نزله، اللهم ال حترمنا أجره وال تفتنا بعده، واغفر لنـا ولـه   

  .)١(وللمسلمني

وهذا التلقني مبتدع فقد نص على ذلك طائفة من أهل العلم، قال العز 
لقنوا موتاكم «: صح يف التلقني شيء وهو بدعة وقولهمل ي: بن عبد السالم
  .)٢(حممول على من دنا موته ويئس من حياته »ال إله إال اهللا

ويتحصل من كالم أئمة التحقيق أنه حديث ضـعيف  : قال الصنعاين
  .)٣(والعمل به بدعة وال يغتر بكثرة من يفعله

ن امليت كما يفعله الناس ومل يكن جيلس يقرأ عند القرب وال يلق: (وقال ابن القيم
  .)٤()اليوم

  .)٥(وكذا قال األلباين يف أحكام اجلنائز

                              
  ).١/١٠٨(قواعد وأسس يف السنة والبدعة ) ١(
  ).١/١١٣(املصدر السابق ) ٢(
  ).٣/١٥٧(سبل السالم ) ٣(
  ).١/٥٢٢(اد زاد املع) ٤(
  .١٩٨أحكام اجلنائز ص) ٥(



  

 ١٢١  االعتداء يف الدعـاء

  

  

  

  الفصل الثاين

  االعتداء يف الدعاء يف احلج

  

  االعتداء يف الدعاء يف اإلحرام والطواف

  والسعي ويوم عرفة



  
االعتداء يف الدعـاء ١٢٢ 



  

 ١٢٣  االعتداء يف الدعـاء

إن من أعظم املواضع واملواطن واألوقات اليت جتاب فيها الدعوات هو 
، وبني األمكنة )عشر ذي احلجة(ع بني األزمنة الفاضلة موسم احلج ألنه مج

فكان احلاج حري باإلجابة والقبول، ولكن مـع  ) مكة واملشاعر(الفاضلة 
األسف تعدى الناس يف الدعاء وجتاوزا فيه احلد املشروع مما خيشى عليهم أن 

  .ترد دعواهتم وال يستجاب هلا وإليك صورا من هذا االعتداء

  اء يف اإلحرام والطواف االعتداء يف الدع
  والسعي ويوم عرفة

  : من صور االعتداء يف الدعاء
اللهم إين أريد احلج والعمرة فيسره يل : قوهلم عند الدخول يف النسك

مل يشرع للمسلمني التلفظ بالنية يف شيء من العبادات  وذلك ألن النيب 
  .ومل يرد عنه أنه كان يقول شيئا بني يدي التلبية

وال جيب شيء من هذه العبارات باتفاق األئمـة  : (إلسالميقول شيخ ا
... كما ال جيب التلفظ بالنية يف الطهارة والصالة والصيام باتفـاق األئمـة  

  .)١()والصواب املقطوع به أنه ال يستحب شيء من ذلك

وظن البعض أن اإلهالل هو التلفظ بالنية وهذا خطأ فإن اإلهالل هـو  
  .هبما معا التلبية باحلج أو العمرة أو

  : وأما الطواف
  .أن يطوف شوطا واحدا ال أسبوعا ألجل الدعاء وهذه صفة مل ترد عن النيب  - ١

                              
  ).١٠٦-٢٦/١٠٥(الفتاوى ) ١(



  
االعتداء يف الدعـاء ١٢٤ 

أي سـبعة  (ألن صفة الطواف املشروعة هي أن يطوف أسبوعا كامال 
أما هذه فصفة ناقصة من صلى صالة ناقصة فأتى بالسـجود دون  ) أشواط

  .الركوع أو الركوع دون السجود
لبعض الناس يف أن يطوف طوافا واحًدا هو الكسل فهـو   ولعل احلامل

واألوىل ملثل . يريد أن يدعو ولكنه ال يريد أن يتلبس بكامل أشواط الطواف
  .هذا أن يستقبل الكعبة ويدعو بدون هذا الطواف الناقص

ختصيص أدعية معينة لكل شوط من األسبوع، وتوجد كتيبـات   -٢
وكذلك الـدعاء  . اء خاص بهخصصت للدعاء يف الطواف، لكل شوط دع

اللهم هذا البيت بيتك واحلرم حرمك واألمن أمنك وهذا : (قبالة باب الكعبة
  ).مقام العائذين بك من النار

اللهم إين أعود بك مـن الشـك   : الدعاء عند الركن العراقي بلفظ* 
  .والشرك والشقاق وسوء األخالق وسوء املنقلب يف املال واألهل والولد

اللهم أظلين حتت ظل عرشك يوم : ت ميزاب الكعبة بلفظالدعاء حت* 
شربة هنيئـة مريئـة ال    ال ظل إال ظل عرشك اللهم اسقين بكأس حممد 

  .يظمأ بعدها أبدا يا ذا اجلالل واإلكرام
  ).اللهم تقبل منا كما تقبلت من إبراهيم: (وعند الركن الشامي* 
  ...).كفر ومن الفقراللهم إين أعوذ بك من ال: (وعند الركن اليماين* 

ولذا عدها بعض أهل العلم مـن   ألن هذه األدعية مل ترد عن النيب 
أنه دعا عند الباب أو حتت امليزاب وال عند  ألنه مل يثبت عنه  ؛)١(البدع

  .)٢(ظهر الكعبة وأركاهنا
                              

  .٥٢مناسك احلج لأللباين، ص) ١(
  ).٢٠/٢٠٦(زاد املعاد ) ٢(



  

 ١٢٥  االعتداء يف الدعـاء

وما يذكره كثري من الناس من دعاء يعـين حتـت   : قال شيخ اإلسالم
  .)١(ل لهامليزاب وحنو ذلك فال أص

 وليس فيه ذكر حمدود عن النيب (وقال أيضا عن الدعاء يف الطواف 
  .)٢()ال بأمره وال بقوله وال بتعليمه

اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات : (الدعاء بعد ركعيت الطواف بلفظ -٣
اللهم إن هذا بلدك ومسجدك : (أو بلفظ) واغفر يل ذنويب وقنعين مبا رزقتين

ام أنا عبدك ابن أمتك أتيتك بذنوب كثرية وخطايا مجـة  احلرام وبيتك احلر
وأعمال سيئة وهذا مقام العائذ بك من النار فاغفر يل إنك أنـت الغفـور   
الرحيم، اللهم إنك دعوت عبادك إىل بيتك احلرام وقد جئتك طالبا رمحتك، 
متقنا مرضاتك وأنت مننت عليَّ بذلك، فاغفر يل وارمحين إنك على كـل  

  .)٣()شيء قدير

مل يفعله وال أرشد أمته إليه، وألنه يؤذي الطائفني إذا  ألن الرسول 
كان الطواف مزدمحا وأنه حيجر مكانا غريه أوىل به ممـن أمتـوا الطـواف    

  .وأرادوا الصالة فيه

حبيث يقوم أحدهم داعيا ومن خلفـه يـرددون   : الدعاء اجلماعي -٤
تضرعهم فال جتعل دعاءه مما يسبب التشويش على الناس وقطع خشوعهم و

  .اإلنسان ينعم ال بدعاء وال بذكر والسبب هذه األصوات اجلماعية املرتفعة
                              

  ).٢٦/١٢٢(الفتاوى ) ١(
  .نفس اإلحالة السابقة) ٢(
ومل أظفر (وقال ابن حجر يف الفتوحات الربانية ) ٤/١٥٤(احلاوي للماوردي ) ٣(

  ).٤/٣٩٠) (بسنده إىل اآلن



  
االعتداء يف الدعـاء ١٢٦ 

ومل حيدث إجياد مطوف يلقن الطائفني الدعاء والساعني الدعاء إال يف 
القرن التاسع حينما حج بعض والة آل عثمان وكان ال حيسن العربية فاختذ 

  .)١(وظيفة الطائفني من يلقنه الدعاء من العرب ومن هنا استمرت
  : وأما يف السعي

  .ختصيص كل شوط من أشواط الدعاء بدعاء معني -١
  .الدعاء اجلماعي ورفع الصوت وهذا سبق بيانه يف مبحث الطواف وأنه ال يشرع - ٢
  .)٢()اللهم استعملين بسنة نبيك: (الترتيب عند اهلبوط من الصفاء بقوهلم - ٣

  : وأما يف يوم عرفة
يا من : (و دعاء خاص بعرفة، كدعاء اخلضر عليه السالمتعيني ذكر أ* 

سبحان الذي يف السماء عرشه، . ال يشغله شأن عن شأن وال مسع عن مسع
سبحان الذي يف األرض موطئه، سبحان الذي يف البحر سبله، سبحان الذي 
يف اجلنة رمحته، سبحان الذي يف النار سلطانه، سبحان الـذي يف اهلـواء   

لذي يف القبور قضاؤه، سبحان الذي رفع السماء، سبحان رمحته، سبحان ا
  .)٣()الذي وضع األرض، سبحان الذي ال منجا منه إال إليه

لعرفة دعاء وال ذكر بل يدعو  ومل يعني النيب : قال شيخ اإلسالم* 
الرجل مبا شاء من األدعية الشرعية وكذلك يكرب ويهلل ويذكر اهللا تعـاىل  

  .)٤(حىت تغرب الشمس
بال جبل عرفات الذي يسمونه جبل الرمحة، حال الدعاء حىت لو استق

  .كانت القبلة خلفه معتقدا أن ذلك سبب إلجابة الدعاء
                              

  .١٣٤تصحيح الدعاء، ص) ١(
  .٥٢١تصحيح الدعاء، ص) ٢(
  ).٦/١٠٣(مصنف ابن أيب شيبة وهو حديث ال يصح ) ٣(
  ).٢٦/١٣٢(الفتاوى ) ٤(



  

 ١٢٧  االعتداء يف الدعـاء

  

  

  

  :الثالث لالفص
  

  االعتداء يف الدعاء يف الصيام

  االعتداء يف الدعاء يف اإلفطار والسحور



  
االعتداء يف الدعـاء ١٢٨ 



  

 ١٢٩  االعتداء يف الدعـاء

  االعتداء يف الدعاء يف اإلفطار والسحور

ما ورد ويلتزمه أو أن يدعو دعاء مجاعيا  أن خيصص لإلفطار دعاء غري
مبن معه ويلتزم ذلك على أنه سنة وكذلك أن يلتزم بعض األدعيـة الـيت   

كـان  : وردت يف أحاديث ضعيفة مثل حديث ابن عباس رضي اهللا عنه قال
اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، فتقبل منـا  «: إذا أفطر قال النيب 

  .)١(»إنك أنت السميع العليم
  : أما الدعاء يف السحورو

اللـهم بـارك لنـا يف    «: أن خيص السحور بدعاء أو أن يدعو بلفظ
وكذلك االعتداء هجر الدعاء يف هذا الوقت الثمني الذي هـو  » سحورنا

وقت التنـزيل اإلهلي مع أن الغالب أهنم يقومون ألجل السحور ولكن قليل 
  .منهم من يستغل هذا الوقت بالدعاء واالستغفار

َوقَالَ َربُّكُُم اْدُعونِي أَْسَتجِْب لَكُْم إِنَّ الَِّذيَن َيْسَتكْبُِرونَ : تعاىلقال 
فإذا كان اهللا قد هنى ] ٦٠: غافر[ َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخلُونَ َجَهنََّم َداِخرِيَن

عن هجر الدعاء مطلقا كما يف هذه اآلية فكيف مبن يهجر الدعاء يف مثـل  
  .الدقائق الغاليةهذه األوقات الفاضلة و

                              
) ٤٧٤(وابن السين يف عمل اليوم والليلة ) ٢٤٠(رواه الدراقطين يف سننه ) ١(

ن بن عنترة ويف إسناده عبد امللك بن هارو) ٣/١٧٤(والطرباين يف املعجم الكبري 
وقال . ضعيف احلديث: كويف منكر احلديث، وقال اإلمام أمحد: قال عنه البخاري

ال يثبت : وقال ابن القيم). ١/٧٠(الضعفاء واملتروكني . متروك احلديث: النسائي
  ).٢/٤٨(زاد املعاد 



  
االعتداء يف الدعـاء ١٣٠ 



  

 ١٣١  االعتداء يف الدعـاء

  

  

  

  الباب الثالث

  مناذج من الدعاء الصحيح 

  من الكتاب والسنة

  
  : وفيه فصالن
  .مناذج من الدعاء من القرآن الكرمي: الفصل األول
  .مناذج ألدعية نبوية: الفصل الثاين



  
االعتداء يف الدعـاء ١٣٢ 



  

 ١٣٣  االعتداء يف الدعـاء

  

  

  الفصل األول 

  مناذج من الدعاء من القرآن الكرمي

  



  
االعتداء يف الدعـاء ١٣٤ 



  

 ١٣٥  االعتداء يف الدعـاء

لصحيح الوارد يف القـرآن الكـرمي   يف هذا الباب نذكر مناذج للدعاء ا
  .والسنة الصحيحة

ينبغي للعاقل حتري املأثور عن : ٨٢كما يف مللح ص–قال اإلمام السفاري 
أعلم العامل باهللا تعاىل دون أوراد األشـياخ،   حضرة الرسالة ألن املصطفى 

فاملصطفى معصوم يف أقواله وأفعاله وخواطره وال كذلك األشياخ، هذا مع أننا 
حبسب وسعنا، ومن متام ذلك إيثار مأثور عن  ولون عن متام االقتداء به مسئ

  .جنابه من األدعية واألوراد على أوراد املشايخ األجماد

  :وال شك أن أول ما يدعو به العبد هو الدعاء املأثور وذلك ملا يلي
ويكون  ألن امللتزم هبا ينال بركة التأسي هبا واالقتداء بالرسول  -١

  .يلة لقبولهلفظه وس
وألن تعليم الشرع خري من اختيار العبد فـإن اهللا اختـار لنبيـه     -٢

  .وأوليائه وعلمهم كيف يدعون
وألن الغلط يعرض كثريا يف األدعية اليت خيتارها الناس ويقع فيهـا   -٣
  .)١(اعتداء

وهذا ال يعين عدم جواز الدعاء بغري املأثور فلكل أحد أن يدعو مبا شاء 
  :ولكن خبمسة شروط. اته اخلاصةالسيما يف حاج

أن يتخري من األلفاظ أحسنها وأنبلها وأمجلها للمعاين وأبينها وال  -١
  .خترج من التوحيد ألنه مقام مناجاة العبد لربه

  .أن تكون األلفاظ وفق املعىن العريب -٢
                              

  .٩٦األحكام الفقهية ص) ١(



  
االعتداء يف الدعـاء ١٣٦ 

  .أن يكون خاليا من أي حمذور شرعي لفظا ومعىن -٣
  .ال املقيد بزمان أو حال أن يكون يف باب الدعاء املطلق -٤
  .)١(ال يتخذه سنة راتبة يواظب عليها -٥

  :مناذج ألدعية من القرآن الكرمي
١-   قَالَا َربََّنا ظَلَْمَنا أَْنفَُسَنا َوإِنْ لَْم َتْغِفْر لََنا َوَتْرَحْمَنا لََنكُوَننَّ ِمـَن

  ].٢٣: األعراف[ الَْخاِسرِيَن
٢-  ُبَِك أَنْ أَْسأَلََك َما لَْيَس ِلي بِِه ِعلْـٌم َوإِلَّـا   قَالَ َربِّ إِنِّي أَُعوذ

  ].٤٧: هود[ َتْغِفْر ِلي َوَتْرَحْمنِي أَكُْن ِمَن الَْخاِسرِيَن
٣ - َوقُلْ َربِّ أَْنزِلْنِي ُمْنزَلًا ُمَباَركًا وَأَْنَت َخْيُر الُْمْنزِِلَني ]٢٩: املؤمنون.[  
٤- أَْنَت السَِّميُع الَْعِليُم َربََّنا َتقَبَّلْ ِمنَّا إِنََّك   َوُتْب َعلَْيَنا إِنَّـَك

  ].١٢٨-١٢٧: البقرة[ أَْنَت التَّوَّاُب الرَِّحيُم
٥-    َربِّ اغِْفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلَمْن َدَخلَ َبْيِتَي ُمْؤِمًنـا َوِللُْمـْؤِمنَِني

  ].٢٨: نوح[ َوالُْمْؤِمَناِت
٦-  الصَّلَاِة َوِمْن ذُرِّيَِّتي َربََّنا َوَتقَبَّـلْ ُدَعـاءِ  َربِّ اْجَعلْنِي ُمِقيَم 

  ].٤٠: إبراهيم[
٧-  ِقَالَ َربِّ َهْب ِلي ِمْن لَُدْنَك ذُرِّيَّةً طَيَِّبةً إِنََّك َسِميُع الـدَُّعاء 

  ].٣٨: آل عمران[
٨ - أَنْ لَا إِلََه إِلَّا أَْنَت ُسْبحَاَنَك إِنِّي كُْنُت ِمَن الظَّاِلِمَني ]٨٧: األنبياء.[  
٩ -  وََيسِّْر ِلي أَْمرِي* قَالَ َربِّ اْشَرْح ِلي َصْدرِي ]٢٦- ٢٥: طه.[  

١٠- قَالَ َربِّ إِنِّي ظَلَْمُت َنفِْسي فَاغِْفْر ِلي ]١٦: القصص.[  
١١-    َِربََّنا أَفْرِغْ َعلَْيَنا َصْبًرا َوثَبِّْت أَقَْداَمَنا َواْنُصْرَنا َعلَـى الْقَـْوم

  ].٢٥٠: البقرة[ لْكَاِفرِيَنا
                              

  .٤٣تصحيح الدعاء ص) ١(



  

 ١٣٧  االعتداء يف الدعـاء

١٢-    َوِمْنُهْم َمْن َيقُولُ َربََّنا َآِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنةً َوِفـي الْـَآِخَرِة
  ].٢٠١: البقرة[ َحَسَنةً َوِقَنا َعذَاَب النَّارِ

١٣- ْحَمـةً  َربََّنا لَا ُتزِغْ قُلُوَبَنا َبْعَد إِذْ َهَدْيَتَنا َوَهْب لََنا ِمْن لَُدْنَك َر
  ].٨: آل عمران[ إِنََّك أَْنَت الَْوهَّاُب

١٤-   َربََّنا اغِْفْر لََنا َوِلإِْخَوانَِنا الَِّذيَن َسَبقُوَنا بِالْإَِمياِن َولَا َتْجَعلْ ِفـي
  ].١٠: احلشر[ قُلُوبَِنا ِغلًّا ِللَِّذيَن َآَمُنوا َربََّنا إِنََّك َرُءوٌف َرِحيٌم

١٥- ََنا ِمْن أَْزَواجَِنا َوذُرِّيَّاِتَنا قُرَّةَ أَْعُينٍ َواْجَعلَْنا ِللُْمتَِّقَني َربََّنا َهْب ل
  ].٧٤الفرقان [ إَِماًما

١٦-  َِوأَُعوذُ بِـَك َربِّ أَنْ  * َربِّ أَُعوذُ بَِك ِمْن َهَمَزاِت الشََّياِطني
  ].٩٨-٩٧: املؤمنون[ َيْحُضُروِن
١٧- نِْعَمَتَك الَِّتي أَْنَعْمَت َعلَـيَّ َوَعلَـى    َربِّ أَْوزِْعنِي أَنْ أَْشكَُر

َواِلَديَّ َوأَنْ أَْعَملَ َصاِلًحا َتْرَضاُه َوأَْدِخلْنِـي بَِرْحَمِتـَك ِفـي ِعَبـاِدَك     
  ].١٩: النمل[ الصَّاِلِحَني
١٨- َّبِّ زِْدنِي ِعلًْماَوقُل ر ]١١٤: طه.[  
١٩- َربِّ َنجِّنِي ِمَن الْقَْومِ الظَّاِلِمَني ]٢١: القصص.[  
٢٠- َربِّ َهْب ِلي ُحكًْما َوأَلِْحقْنِي بِالصَّاِلِحَني ]٨٣: الشعراء.[  
٢١- َُّدْنَك َرْحَمةً َوَهيِّئْ لََنا ِمـْن أَْمرَِنـا َرَشـًدا   َربََّنا َآِتَنا ِمن ل 

  ].١٠: الكهف[
٢٢-   َغََراًمـا  َربََّنا اْصرِْف َعنَّا َعذَاَب َجَهنََّم إِنَّ َعـذَاَبَها كَـان 

  ].٦٥: الفرقان[
٢٣-  َربََّنا اغِْفْر لََنا ذُُنوَبَنا َوإِْسَرافََنا ِفي أَْمرَِنا َوثَبِّْت أَقَْداَمَنا َواْنُصْرَنا

  ].١٤٧: آل عمران[ َعلَى الْقَْومِ الْكَاِفرِيَن



  
االعتداء يف الدعـاء ١٣٨ 

٢٤-  بَِرْحَمِتـَك ِمـَن    َوَنجَِّنا* َربََّنا لَا َتْجَعلَْنا ِفْتَنةً ِللْقَْومِ الظَّاِلِمَني
  ].٨٦-٨٥: يونس[ الْقَْومِ الْكَاِفرِيَن

٢٥- َربََّنا لَا َتْجَعلَْنا َمَع الْقَْومِ الظَّاِلِمَني ]٤٧: األعراف.[  
٢٦ -   َربََّنا لَا ُتَؤاِخذَْنا إِنْ َنِسيَنا أَْو أَْخطَأَْنا َربََّنا َولَا َتْحِملْ َعلَْيَنا إِْصـًرا

لَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلَنا َربََّنا َولَا ُتَحمِّلَْنا َما لَا طَاقَةَ لََنا بِِه َواْعُف َعنَّـا  كََما َحَملَْتُه َع
  ].٢٨٦: البقرة[ َواغِْفْر لََنا َواْرَحْمَنا أَْنَت َمْولَاَنا فَاْنُصْرَنا َعلَى الْقَْومِ الْكَاِفرِيَن

٢٧ - ُُنوَبَنا َوِقَنا َعذَاَب النَّارِرَبََّنا إِنََّنا َآَمنَّا فَاغِْفْر لََنا ذ ]١٦: آل عمران.[  
٢٨-     ََربََّنا َآَمنَّا فَاغِْفْر لََنا َواْرَحْمَنـا َوأَْنـَت َخْيـُر الـرَّاِحِمني 

  ].١٠٩: املؤمنون[
٢٩-   َربََّنا لَا َتْجَعلَْنا ِفْتَنةً ِللَِّذيَن كَفَُروا َواغِْفْر لََنا َربََّنا إِنََّك أَْنـَت

  ].٥: املمتحنة[ يُز الَْحِكيُمالَْعزِ
٣٠-   َُربََّنا اغِْفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِللُْمْؤِمنَِني َيْوَم َيقُـوُم الِْحَسـاب 

  ].٤١: إبراهيم[
٣١- َربِّ َهْب ِلي ِمَن الصَّاِلِحَني ]١٠٠: الصافات.[  
٣٢- َربِّ لَا َتذَْرنِي فَْرًدا َوأَْنَت َخْيُر الَْوارِِثَني ]٨٩: نبياءاأل.[  
٣٣ -  َواْجَعلْ ِلي ِلَسـانَ  * َربِّ َهْب ِلي ُحكًْما َوأَلِْحقْنِي بِالصَّاِلِحَني

  ].٨٥- ٨٣: الشعراء[ َواْجَعلْنِي ِمْن َوَرثَِة َجنَِّة النَِّعيمِ* ِصْدقٍ ِفي الَْآِخرِيَن 
٣٤- ََولَا ُتْخزِنِي َيْوَم ُيْبَعثُون ]٨٧: الشعراء.[  
٣٥-  َآَمنَّا بَِما أَْنَزلَْت َواتََّبْعَنا الرَُّسولَ فَاكُْتْبَنا َمَع الشَّاِهِديَنَربََّنا 

  ].٥٣: آل عمران[



  

 ١٣٩  االعتداء يف الدعـاء

  

  

  الفصل الثاين

  مناذج ألدعية نبوية



  
االعتداء يف الدعـاء ١٤٠ 



  

 ١٤١  االعتداء يف الدعـاء

اللهم آتنا يف الدنيا حسـنة ويف اآلخـرة   « كان أكثر دعاء النيب 
  .)١(»حسنة وقنا عذاب النار

  .)٢(»والعفاف، والغىن اللهم إين أسألك اهلدى والتقى،« -١

اللهم إين أعوذ بك من زوال نعمتك، وحتول عافيتك، وفجأة « -٢
  .)٣(»نقمتك، ومجيع سخطك

اللهم إين أعوذ بك من العجز، والكسل، واجلـنب، واهلـرم،   « -٣
  .)٤(»والبخل، وأعوذ بك من عذاب القرب، ومن فتنة احمليا واملمات

مري، وأصلح يل دنياي اللهم أصلح يل ديين الذي هو عصمة أ« -٤
اليت فيها معاشي، وأصلح يل آخريت اليت فيها معادي، واجعل احلياة زيادة 

  .)٥(»يل يف كل خري، واجعل املوت راحة يل من كل شر

اللهم إين أعوذ بك من شر ما عملـت ومـن شـر مـا مل     « -٥
  .)٦(»أعمل

                              
ربنا آتنا يف الدنيا : (باب قول النيب الدعوات، ) ٦٣٨٩(أخرجه البخاري ) ١(

  .الذكر والدعاء، باب فضل الدعاء من اللهم آتنا) ٢٦٩٠(، ومسلم )حسنة
الذكر والدعاء، باب التعوذ من شر ما عمل، والترمذي ) ٢٧٢١(رواه مسلم ) ٢(

  .الدعوات، عن ابن مسعود) ٣٤٨٩(
  .ستعاذةالصالة، باب اال) ١٥٤٥(، وأبو داود )٢٧٣٩(رواه مسلم ) ٣(
الدعوات، باب التعوذ من فتنة احمليا واملمات، ومسلم ) ٦٣٦٧(رواه البخاري ) ٤(

  .الذكر والدعاء، باب التعاوذ من العجز والكسل) ٢٧٠٦(
  .الذكر والدعاء، باب التعوذ من شر ما عمل، عن أيب هريرة) ٢٧٢٠(رواه مسلم ) ٥(
من شر ما عملت، وأبو داود الذكر والدعاء، باب التعوذ ) ٢٧١٦(رواه مسلم ) ٦(

  .الصالة، باب االستعاذة) ١٥٥٠(



  
االعتداء يف الدعـاء ١٤٢ 

  .)١(»اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك« -٦
  .)٢(»القلوب ثبت قليب على دينكيا مقلب « -٧

اللهم عافين من شر مسعي، وبصري، ولساين، وقليب، وشـر  « -٨
  .)٣(الزنا والفجور: ي يعينقال وكيع منيِّ »منيِّي

أعين وال تعـن علـي،   : -)اللهم(ويف الرواية األخرى – رب« -٩
وانصرين وال تنصر علي وامكر يل وال متكر علي، ويسـر يل اهلـدى،   

ى من بغى علي، رب اجعلين شكارا لك، ذكارا راهبا لـك،  وانصرين عل
مطواعا لك، خمبتا لك، أواها منيبا، تقبل توبيت واغسل حوبيت، وأجـب  
دعويت، وثبت حجيت، واهد قليب، وسـدد لسـاين، واسـلل سـخيمة     

  .)٤(»قليب

اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن، والعجـز والكسـل،   « -١٠
  .)٥(»وغلبة الرجال واجلنب والبخل، وضلع الدين،

                              
  .القدر، باب تصريف اهللا القلوب كيف يشاء، عن ابن عمر) ٢٧٥٤(رواه مسلم ) ١(
الدعوات عن عاصم بن كليب عن أبيه عن جده، والسنة ) ٣٥٨٦(رواه الترمذي ) ٢(

فسري عن أنس، وهو صحيح بشواهده، انظر ت ١/١٠١) ٢٢٥(البن أيب عاصم 
  ).٧٩٨٧(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )٢/٢١٨(ابن كثري 

وقال احلاكم  باب دعوات النيب ) ٦٦٣(أخرجه البخاري يف األدب املفرد ) ٣(
  ).١/٧١٥(صحيح اإلسناد ومل خيرجاه املستدرك 

، وصححه األلباين باب دعوات النيب ) ٦٦٥(أخرجه البخاري يف األدب املفرد ) ٤(
  ).٥١٦(ألدب املفرد يف صحيح ا

، وصححه األلباين يف صحيح األدب املفرد )٦٧٢(رواه البخاري يف األدب املفرد ) ٥(
)٥٢١.(  



  

 ١٤٣  االعتداء يف الدعـاء

اللهم اغفر يل ما قدمت، وما أخرت، وما أسررت، وما أعلنت، « - ١١
  .)١(»وما أنت أعلم به مين؛ إنك أنت املقدم واملؤخر ال إله إال أنت

اللهم جنبين منكرات األخـالق، واألهـواء، واألعمـال،    « -١٢
  .)٢(»واألدواء
  .)٣(»اللهم أعنا على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك« -١٣
  .)٤(»اللهم انفعين مبا علمتين، وعلمين ما ينفعين، وزدين علما« -١٤
  .)٥(»اللهم إين أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعمال متقبال« -١٥
  .)٦(»اللهم اغفر يل، وارمحين، واهدين، وعافين، وارزقين« -١٦
  .)٧(»اللهم إين أسألك اهلدى والتقى والعفاف والغىن« -١٧
  .)٨(»ا مصرف القلوب صرف قليب على طاعتكاللهم ي« -١٨
  .)١(»يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينك« -١٩

                              
  .صالة املسافرين) ٧٦٩(التهجد، التهجد بالليل، ومسلم ) ١١٢٠(رواه البخاري ) ١(
  .، وصححه ووافقه الذهيب)١/٥٢٠(أخرجه احلاكم ) ٢(
  .ووافقه الذهيب، وصححه )١/٤٩٩(أخرجه احلاكم ) ٣(
صحيح : املقدمة باب االنتفاع بالعلم والعمل به، وانظر) ٢٥١(أخرجه ابن ماجه ) ٤(

  ).١/٤٧(ابن ماجه 
إقامة الصالة والسنة فيها، باب ما يقال بعد التسليم، ) ٩٢٥(أخرجه ابن ماجه ) ٥(

  .١/٥٢٩(صحيح ابن ماجه : وانظر
 كان الرجل إذا أسلم علمه النيب :  عنه قالعن طارق بن أشيم األشجعي الصحايب رضي اهللا) ٦(

  ).٤/٢٠٧٣(رواه مسلم » ...اللهم اغفر يل«: الصالة، مث أمره أن يدعو هبذه الكلمات
  ).٤/٢٠٨٧(رواه مسلم » ...اللهم إين«: كان يقول عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أن النيب ) ٧(
رواه مسلم » ...هم يا مصرفالل«: قال رسول اهللا : عن عبد اهللا بن عمرو قال) ٨(

)٤/٢٠٤٥.(  
ما أكثر : يا أم املؤمنني: قلت ألم سلمة رضي اهللا عنها: عن شهر بن حوشب، قال) ١(

رواه » ...يا مقلب«: كان أكثر دعائه: إذا كان عندك؟ قالت دعاء رسول اهللا 
  ).٥/٥٣٨(عن عائشة وأم سلمة : حديث حسن، ويف الباب: الترمذي وقال



  
االعتداء يف الدعـاء ١٤٤ 

اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليـك  « -٢٠
أنت أن تضلين،  أنبت، وبك خاصمت، اللهم إين أعوذ بعزتك ال إله إال

  .)١(»أنت احلي الذي ال ميوت، واجلن واإلنس ميوتون
لح يل ديين الذي هو عصمة أمـري، وأصـلح يل   اللهم أص« -٢١

دنياي اليت فيها معاش، وأصلح يل آخريت اليت فيها معادي، واجعل احلياة 
  .)٢(»زيادة يل يف كل خري، واجعل املوت راحة يل من كل شر

اللهم إين أسألك من اخلري كله عاجله وآجله ما علمت منه « -٢٢
ه وآجله ما علمت منه وما مل وما مل أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجل

  .أعلم
وأسألك اجلنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار 

وأسألك من خري ما سـألك عبـدك   . وما قرب إليها من قول أو عمل
وأسـألك أن  . ونبيك أو أعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك

  .)٣(»جتعل كل قضاء قضيته يل خريا
يا . أسألك العفو والعافية واملعافاة يف الدنيا واآلخرةاللهم إين « -٢٣

  .)٤(»يا حي يا قيوم. ذا اجلالل واإلكرام
                              

اللهم لك «: كان يقول عباس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا عن ابن ) ١(
  ).١/٥٣٣مسلم (، )١/٣٧٧البخاري . (متفق عليه» ...أسلمت

  ).٤/٢٠٨٧(رواه مسلم . عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب ) ٢(
» ...اللهم إين أسألك«: قال هلا، قويل عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب ) ٣(

د، وابن ماجه، وابن حبان، واحلاكم، وغريهم بسند صحيح رواه أمح. احلديث
  ).١/٢١٦(، واجلامع الصغري وزياداته )٢/٣٢٧صحيح ابن ماجه (

  .وقال هذا حديث حسن). ٥/٥٧٦) (سنن الترمذي: (جمموع من أحاديث ثالثة كلها يف) ٤(



  

 ١٤٥  االعتداء يف الدعـاء

اللهم إين أعوذ بك من جهد البالء، ودرك الشقاء، وسـوء  « -٢٤
  .)١(»القضاء، ومشاتة األعداء

اللهم إين أعوذ بك من زوال نعمتك، وحتـول عافيتـك،   « -٢٥
  .)٢(»وفجأة نقمتك، ومجيع سخطك

اللهم إين أعوذ بك من العجز والكسل واجلنب والبخل واهلم « -٢٦
اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خري من زكاها، أنت . وعذاب القرب
اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع، ومن قلب ال خيشع، . وليها وموالها

  .»ومن نفس ال تشبع، ومن دعوة ال يستجاب هلا
  .)٣(»لعفو فاعف عيناللهم إنك عفو حتب ا« -٢٧

اللهم إين أعوذ بك برضاك من سخطك، ومبعافاتـك مـن   « -٢٨
عقوبتك، وبك منك، ال أحصى ثناء عليك، أنت كمـا أثنيـت علـى    

  .)٤(»نفسك

                              
، )٥/٢٣٣٦(متفق عليه البخاري . عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب ) ١(

  ).٤/٢٠٨٠سلم م
  ).٤/٢٠٩٧(رواه مسلم . عن ابن عمر رضي اهللا عنه عن النيب ) ٢(
  ).٠٤/٢٠٧٩رواه مسلم . عن زيد بن أرقم رضي اهللا عنه عن النيب ) ٣(
: كان يقول يف آخر وتره عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا ) ٤(

، )٥/٥٢٤(، الترمذي )١/٢٣٢(رواه األربعة وغريهم أبو داود » ...اللهم«
  .وقال الترمذي هذا حديث حسن) ١/٣٧٣(، سنن ابن ماجه )٢/٢١٠(النسائي 



  
االعتداء يف الدعـاء ١٤٦ 



  

 ١٤٧  االعتداء يف الدعـاء

  اخلامتـة
احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على نيب اهلدى 

  .الموالرمحات عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصالة والس
  :أما بعد

فال يسعين وأنا يف هذا املقام عند اخلتام إال أن أشكر اهللا سبحانه وتعاىل 
على ما منَّ به من كتابة هذا املوضوع، فله احلمد أوال وآخًرا، وأسأله جل 
وعال أن ال يؤاخذين مبا نسيت أو أخطأت أو قصرت، وأن جيعل هذا العمل 

  .خالصا لوجهه الكرمي
أذكر خالصة ألهم ما توصلت إليه يف هذا البحـث  وجيدر يب هنا أن 

  :وذلك مبا يلي
  : نتائج البحث: أوال
  .يعرف الدعاء بأنه طلب ما ينفع الداعي، وطلب كشف ما يضره أو دفعه - ١
  .للدعاء شروط فمنها التوحيد، واإلخالص واملتابعة للنيب  -٢
م علـى  وكذلك للدعاء آداب منها الثناء على اهللا والصالة والسال -٣

  .رسول اهللا 
  .وإلجابة الدعاء أسباب منها اإلخالص وقوة الرجاء والتوبة وبر الوالدين - ٤
وكذلك له أوقات وأماكن وأوضاع يرجى فيها إجابة الدعاء منها  -٥

  .جوف الليل اآلخر، ودبر الصلوات وعند شرب ماء زمزم
  .أو أداء وهيئة االعتداء يف الدعاء، هو جتاوز احلد الشرعي معىن أو لفظا - ٦
يتنوع االعتداء يف الدعاء إىل اعتداء يف املعاين واأللفـاظ واهليئـة    -٧

  .واألداء وكذلك يف الزمان واملكان



  
االعتداء يف الدعـاء ١٤٨ 

االعتداء يف الدعاء يف املعاين، يتضمن أدعية هلا معـاٍن حمرمـة أو    -٨
مكروهة مثل تعليق الدعاء باملشيئة وكذلك الدعاء باملوت والـدعاء علـى   

  .ال والولد والنفساألهل وامل
االعتداء يف الدعاء يف األلفاظ، يكـون يف تراكيـب الكلمـات     -٩

وغرابتها والتفصيل أو التشقيق يف العبارات والزيادة يف الكلمات على حنو مل 
يكن معروفا عند السلف مثل أن يشمل الدعاء على ألفاظ شركية أو بدعية 

  .أو تصغري أمساء اهللا أو دعاء صفات اهللا
ويكون هبيئة وكيفية جاءت السنة خبالفهـا  ، العتداء يف اهليئة واألداءا- ١٠

  .مثل أن يدعو ربه دعاء غري متضرع وال مستكني والسجود ألجل الدعاء
االعتداء يف الدعاء املكاين، وهو التعبد هللا باختاذ أمكنة معينة ختـص   - ١١

  .والصاحلني بالدعاء دون دليل شرعي مثل املقابر، والكنائس وآثار األنبياء
االعتداء يف الدعاء الزماين، وهو التعبد هللا باختاذ أزمنـة معينـة    -١٢

ختص بالدعاء دون دليل شرعي مثل دعاء ليليت أول يوم من السنة وآخرهـا  
  .وكذلك التعريف

االعتداء يف الدعاء يف الصالة املكتوبة، وذلك مثل عدم حتريـك   -١٣
امليم يف لفظة آمني والدعاء بعـد   اللسان باألدعية واألذكار وكذلك تشديد

  .التشهد األول
االعتداء يف الدعاء يف الصالة النافلة، مثل الـدعاء بـني كـل     -١٤

تروحيتني من التراويح وكذلك اجلهر بالدعاء يف صالة اجلنازة وكذلك بدعة 
  .التلقني للميت

االعتداء يف الدعاء يف احلج، وذلك مثل قوهلم عند الـدخول يف   -١٥
اللهم إين أريد احلج فيسره يل، والطواف شوطا واحدا ألجل الدعاء  :النسك

وختصيص أدعية معينة لكل شوط والدعاء اجلماعي أثناء الطواف والسـعي  
  .وكذلك دعاء اخلضر يوم عرفة



  

 ١٤٩  االعتداء يف الدعـاء

االعتداء يف الدعاء يف الصيام وذلك أن خيصص لإلفطار دعاء غري  -١٦
اللهم بارك لنا يف سحورنا  ما ورد ويلتزمه وأن خيص السحور بدعاء بلفظ

  .والتزامه وكذلك هجر الدعاء يف مثل هذا الوقت العظيم

  التوصيات

ينبغي على اجلهات الشرعية القائمة على شئون املساجد واألئمـة   -١
إقامة دورات حول موضوع االعتداء يف الدعاء نظرا لكثـرة املخالفـات   

  .والتجاوزات يف الدعاء

  .ومطويات تتناول هذا املوضوع االهتمام بنشر وطبع كتب -٢
تنبيه اجلهات الرقابية القائمة على شئون احلرمني الشريفني يف بعض  -٣

  .وغار حراء واملشاهد يف املدينة وغريها املواضع كقرب الرسول 
ينبغي حلمالت احلج واملطوفني والوزارات املعنية باحلج يف الدول  -٤

  .اإلسالمية توعية احلجاج يف مثل ذلك
  .أن يركز الدعاة واخلطباء على اإلشارة إىل هذا املوضوع وتنبيه الناس - ٥
على اجلامعات ومراكز البحوث أن تعتين بتقدمي دراسات وأحباث  -٦

حول هذا املوضع ألنه موضوع يتجدد ويتنوع حبسب املكـان والزمـان   
  .وظروف البيئة

من إكمال ويف اخلتام أشكر اهللا سبحانه وتعاىل على ما منَّ به وتفضل 
  .هذا البحث فله احلمد أوال وآخرا وأسأله سبحانه العفو والغفران

  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد



  
االعتداء يف الدعـاء ١٥٠ 



  

 ١٥١  االعتداء يف الدعـاء

  

  

  الفهارس

  فهرس اآليات)  ١ (

  فهرس األحاديث)  ٢ (

  فهرس املصادر واملراجع)  ٣ (

  فهرس احملتويات)  ٤ (



  
االعتداء يف الدعـاء ١٥٢ 



  

 ١٥٣  االعتداء يف الدعـاء

  )*(فهرس اآليات 
 الصفحة  رقمها  اآلية

  سورة البقرة
ذَا َسأَلََك ِعَباِدي َعنِّيَوإ  ٨٢،  ١٨  ١٨٦ 
فَِمَن النَّاس َمْن َيقُولُ َربََّنا  ١٤١  ٢٠٠  
لََها َما كََسَبْت َوَعلَْيَها َما اكَْتَسَبْت  ١٣٨  ٢٨٦  
َربََّنا َتقَبَّلْ ِمنَّا إنََّك أَْنَت السَِّميُع الَْعِليُم  ١٣٦  ١٢٧  
التَّوَّاُب الرَِّحيُم َوُتْب َعلَْيَنا إنََّك أَْنَت  ١٣٦  ١٢٨  
َربََّنا أَفْرغْ َعلَْيَنا َصْبًرا َوثَبِّْت أَقَْداَمَنا  ١٣٦  ٢٥٠  
ًَربََّنا َآِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنة  ١٣٦  ٢٠١  

  
  سورة آل عمران 

 َفَاْسَتَجاَب لَُهْم َربُُّهْم أَنِّي لَا أُِضيُع َعَمل
  َعاِمل

٣١  ١٩٥  

ْب ِلي ِمْن لَُدْنَك ذُرِّيَّةًَربِّ َه  ١٣٦  ٣٨  
َربََّنا لَا ُتزغْ قُلُوَبَنا َبْعَد إذْ َهَدْيَتَنا  ١٣٦  ٨  
َربََّنا اغِْفْر لََنا ذُُنوَبَنا َوإْسَرافََنا  ١٣٧  ١٤٧  
َربََّنا إنََّنا َآَمنَّا فَاغِْفْر لََنا  ١٣٨  ١٦  
اتََّبْعَناَربََّنا َآَمنَّا بَما أَْنَزلَْت َو  ١٣٨  ٥٣  

                              
 حسب ترتيب السور يف املصحف) *(



  
االعتداء يف الدعـاء ١٥٤ 

 
 الصفحة  رقمها  اآلية

  سورة األعراف
ًاْدُعوا َربَّكُْم َتَضرًُّعا َوُخفَْية  ٢٢، ٧، ٥  ٥٥،  

٨٣، ٨٢ 
َربََّنا ظَلَْمَنا أَْنفَُسَنا َوإنْ لَْم َتْغِفْر  ١٣٦  ٢٣  
َربََّنا لَا َتْجَعلَْنا َمَع الْقَْوم الظَّاِلِمَني  ١٣٨  ٤٧  

  ة سورة التوب
لَا َتقُْم ِفيِه أََبًدا لََمْسجٌد أُسَِّس  ٩٤  ١٠٨  

  سورة يونس
ََّدْعَواُهْم ِفيَها ُسْبَحاَنَك اللَُّهم  ١٧  ١٠  
َُّوإذَا َمسَّ الْإْنَسانَ الضُّر  ٢٧  ١٢  
َولَا َتْدُع ِمْن ُدوِن اللَِّه َما لَا َيْنفَُعَك  ٩٣، ١٧  ١٠٦ 

  سورة هود
َما لَْيَس لََك بِه ِعلٌْم فَلَا َتْسأَلْن  ٧٠  ٤٦  
َربِّ إنِّي أَُعوذُ بَك أَنْ أَْسأَلََك  ١٣٦  ٤٧  

  سورة يوسف
قَالَ إنََّما أَْشكُو َبثِّي َوُحْزني إلَى اللَِّه  ٨٧  ٨٦  

  سورة إبراهيم
َربِّ اْجَعلْني ُمِقيَم الصَّلَاِة َوِمْن ذُرِّيَِّتي  ١٣٦  ٤٠  



  

 ١٥٥  االعتداء يف الدعـاء

 
 الصفحة  رقمها  اآلية

َربََّنا اغِْفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِللُْمْؤِمنَني  ١٣٨  ٤١  
  سورة اإلسراء

قُل اْدُعوا اللََّه أَو اْدُعوا الرَّْحَمَن  ١٨  ١١٠  
  سورة طه 

 َوَيسِّْر ِلي أَْمري* َربِّ اْشَرْح ِلي َصْدري ١٣٦ ٢٦-٢٥  
َربِّ زْدني ِعلًْما  ١٣٧  ١١٤  

  نبياءسورة األ
 لَا إِلََه إِلَّا أَْنَت ُسْبَحاَنَك إِنِّي كُْنُت ِمَن

  الظَّاِلِمَني
١٣٦  ٨٧  

َربِّ لَا َتذَْرني فَْرًدا َوأَْنَت َخْيُر الَْوارِثَني ١٣٨  ٨٩  
  سورة املؤمنون

َربِّ أَْنزلْني ُمْنَزلًا ُمَباَركًا  ١٣٦  ٢٩  
لشََّياِطنيَربِّ أَُعوذُ بَك ِمْن َهَمَزاِت ا  ١٣٧  ٩٧  
َوأَُعوذُ بَك َربِّ أَنْ َيْحُضُروِن  ١٣٧  ٩٨  
َربََّنا َآَمنَّا فَاغِْفْر لََنا َواْرَحْمَنا  ١٣٨  ١٠٩  

  سورة الفرقان
رَبَّنَا َهْب لَنَا ِمْن أَْزوَاجنَا َوذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعُْين  ١٣٧  ٧٤  
َجَهنََّم َربََّنا اْصرْف َعنَّا َعذَاَب  ١٣٧  ٦٥  

  سورة الشعراء
 َربِّ َهْب ِلي ُحكًْما َوأَلِْحقْنِي

  بالصَّاِلِحَني
١٣٧  ٨٣ ،

١٣٨  



  
االعتداء يف الدعـاء ١٥٦ 

 
 الصفحة  رقمها  اآلية

ََولَا ُتْخزني َيْوَم ُيْبَعثُون  ١٣٨  ٨٧  
  سورة النمل

أَمَّْن ُيجيُب الُْمْضطَرَّ إذَا َدَعاُه  ٢٠  ٦٢  
ْأَْشكَُر نِْعَمَتَك الَِّتي  َربِّ أَْوزِْعنِي أَن

  أَْنَعْمَت َعلَيَّ
١٣٧  ١٩  

  سورة القصص
َربِّ إنِّي ظَلَْمُت َنفْسي  ١٣٦  ١٦  
َربِّ َنجِّني ِمَن الْقَْوم الظَّاِلِمَني  ١٣٧  ٢١  

  سورة لقمان
َوإذَا غَِشَيُهْم َمْوٌج كَالظُّلَل  ٢٨  ٣٢  

  سورة األحزاب
ذُونَ اللََّه َوَرُسولَُه لََعَنُهُم إِنَّ الَِّذيَن ُيْؤ
  اللَُّه

٧٢  ٥٧  

  سورة فاطر
إنْ َتْدُعوُهْم لَا َيْسَمُعوا ُدَعاَءكُْم  ٦٢  ١٤  

  سورة الصافات
َربِّ َهْب ِلي ِمَن الصَّاِلِحَني  ١٣٨  ١٠٠  

  سورة ص
َربِّ اغِْفْر ِلي َوَهْب ِلي ُملْكًا  ٥٣  ٣٥  

  سورة الزمر 
َّالْإْنَسانَ ُضرٌّ َدَعا َربَُّه َوإذَا َمس  ٢٧  ٨  



  

 ١٥٧  االعتداء يف الدعـاء

 
 الصفحة  رقمها  اآلية

فَإذَا َمسَّ الْإْنَسانَ ُضرٌّ َدَعاَنا  ٢٧  ٤٩  
  سورة غافر

فَاْدُعوا اللََّه ُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن  ٢١  ١٤  
ُهَو الَْحيُّ لَا إلََه إلَّا ُهَو فَاْدُعوُه  ٢١  ٦٥  
 اْدُعوني أَْسَتجْب لَكُْمَوقَالَ َربُّكُُم  ١٢٩  ٦٠  

  سورة فصلت
َوإذَا أَْنَعْمَنا َعلَى الْإْنَساِن أَْعَرَض  ٢٧  ٥١  

  سورة الذاريات
ََوبالْأَْسَحار ُهْم َيْسَتْغِفُرون  ٣٧  ١٨  

  سورة القمر
فََدَعا َربَُّه أَنِّي َمْغلُوٌب فَاْنَتِصْر  ١٧  ١٠  

  سورة املمتحنة
ا لَا َتْجَعلَْنا ِفْتَنةً ِللَِّذيَن كَفَُرواَربََّن  ١٣٨  ٥  

  سورة نوح
فَقُلُْت اْسَتْغِفُروا َربَّكُْم  ٣٣  ١٠  
ََّربِّ اغِْفْر ِلي َوِلَواِلَدي  ١٣٦  ٢٨  

  سورة الفيل
أَلَْم َتَر كَْيَف فََعلَ َربَُّك  ٩٧  ١  

  سورة قريش
ِلإيلَاِف قَُرْيش  ٩٧  ١  
  



  
االعتداء يف الدعـاء ١٥٨ 



  

 ١٥٩  االعتداء يف الدعـاء

  )*(ديث فهرس األحا

  الصفحة  احلديث أو األثر
  ٣٨  اثنتان ما تردان

  ٨٨  أحد أحد 
  ٣٣  ادعوا اهللا وأنتم موقنون

  ٧١  إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك
  ٢٦  إذا أردت أن تدعو فقدم صدقة

  ٥٤  إذا دعا أحدكم؛ فليعظم 
  ٨١  أربعوا على أنفسكم فإنكم ال تدعون أصم

  ٢٩  الكعبة فدعا  استقبل النيب 
  ٦٦  عوذ بك من عني ال تدمع أ

  ٣٩  أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد
  ٣٣  أنا عند ظن عبدي يب 
  ٦٣  إن القرآن ال رب له 

  ٢٢  إن اهللا طيب ال يقبل إال طيباً 
  ٦٩  إن اهللا ال يقبل دعاًء ملحوناً 

  ٢١  إن اهللا ال يقبل من مسمع وال مراء
  ١١٣  ولينيكان جيلس يف الركعتني األ إن النيب 

                              
 حسب الترتيب األجبدي) *(



  
االعتداء يف الدعـاء ١٦٠ 

 
  الصفحة  احلديث أو األثر

  ٧٢  كان يعلمهم دعاء االستخارة  أن النيب 
  ٣٠  إن ربكم حيي كرمي

  ٢٦  كان يعجبه أن يدعو ثالثاً أن رسول اهللا 
  ٣٨  إن يف الليل ساعة ال يوافقهما رجل مسلم

  ٨٧  إن هذا القرآن نزل حبزن 
  ٩٦  إنا ال ندخل كنائسهم

  ٧٥  اشترطت على ريب إمنا أنا بشر وإين 
  ٨٨  إنه رأى رجالً يشري 

  ٩٦  أولئك إذا مات فيهم الرجل الصاحل 
  ٣٧  أي الدعاء أمسع؟ 
  ٨٠  أيها الناس أربعوا 

  ٣٤  بينما ثالثة نفر ممن كان قبلكم إذ أصاهبم 
  ١٠٩  جتاوز ألميت ما حدثت هبا أنفسها

  ٢٨  تعرَّف على اهللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة
  ٦٧  رك فهديت فلك احلمدمت نو

  ٤٠  ثالث دعوات ال ترد 
  ٤٠  ثالث دعوات مستجابات

  ٣٨  ثنتان ال تردان
  ٣٧  جوف الليل آخره



  

 ١٦١  االعتداء يف الدعـاء

 
  الصفحة  احلديث أو األثر

  ١١٨  يف جنازة خرجنا مع رسول اهللا 
  ٢٩  وحوَّل رداءه...خرج إىل املصلى

  ٣٩  خري الدعاء دعاء يوم عرفة
  ٧٥  ن فكلماه بشيءرجال دخل على رسول اهللا 

  ٣٠  دعا مباء فتوضأ
  ٣٠  مث رفع يديه  دعا النيب 

  ٣٧  الدعاء ال يرد بني األذان واإلقامة 
  ٨٣  الدعاء هو العبادة 

  ٢٥  دعوة أخي ذي النون
  ٣٨  ...فيه ساعة«ذكر يوم اجلمعة فقال 

  ٨٦  ويف صدره رأيت رسول اهللا 
  ١٤٢  ربِّ أعين وال ُتعن علّي

  ٩٢  كم أهل الديارالسالم علي
  ٩١  السالم عليكم دار قوم مؤمنني

  ٨٧  مسعت نشيج عمر
  ٢٥  سيد االستغفار؛ أن يقول العبد
  ٦٤  سيكون قوم يعتدون يف الدعاء
  ٦٩  شكرت الواهب وبورك لك 
  ٨٨  أبصر رجالً يدعو بأصبعيه



  
االعتداء يف الدعـاء ١٦٢ 

 
  الصفحة  احلديث أو األثر

  ٦٦  صدق وعده ونصر عبده
  ٢٤  عجلت أيها املصلي

  ٨٩  عليك بكثرة السجود
  ٨٧  فإن مل تبكوا فتباكوا

  ٦٥  فانظر السجع يف الدعاء
  ٢٧  فدعا مث دعا مث دعا 

  ٨٩  سلين: فقال يل
  ٩٨  هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم : فقال
  ٩٣  وهو كذلك لعنة اهللا على اليهود والنصارى: فقال

  ٥٨  أما واهللا ألدعون : قال سعد
  ١١١  اك فبدأ فاست قمت مع النيب 

  ٧٦  يستحب جوامع الكلم كان رسول اهللا 
  ٢٤  كل دعاء حمجوب حىت ُيصلى 

  ٥٤  كل ابن آدم خطآء
  ٩٢  ال تتخذوا قربي عيداً 

  ٥٥  ال تدعوا على املؤمنني بالشر 
  ٦٠  ال تدعوا على أنفسكم 

  ٧٣  ال تلعنوه فوا اهللا ما علمت
  ١٠١  ال عدوى وال طرية وال هامة 



  

 ١٦٣  االعتداء يف الدعـاء

 
  الصفحة  ألثراحلديث أو ا

  ٦٠  ال يتمىن أحدكم املوت 
  ٣٠  ال يتمىن أحدكم املوت 

  ١١٣  ال يزيد يف الركعتني على التشهد 
  ٥٩  اللهم اغفر يل إن شئت : ال يقل أحدكم

  ٧٤  ال تكونوا عوناً للشيطان 
  ٧٥  ال يكون اللعانون شفعاء 

  ٥٩  لقد حجرت واسعاً 
، ٧٨  اللهم آتنا يف الدنيا حسنة 

١٤١  
  ٦٣  اهللا أسالك بعقد العز 

 ١٤٣، ١٤١  اللهم إين أسألك اهلدى والتقى
  ٥٥  اللهم أصلح يل مسعي وبصري
  ١٤٥  اللهم إنك عفو حتب العفو

  ١٤٣  اللهم أعنا على ذكرك
  ١٤٤  اللهم إين أسألك العفو والعافية

  ١٤٥  اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك
  ٦٤  اللهم إنا نسألك اجلنة 

  ١٤٤  سألك من اخلري كلهاللهم إين أ
  ١٤٣  اللهم إين أسألك علماً نافعاً 



  
االعتداء يف الدعـاء ١٦٤ 

  
  الصفحة  احلديث أو األثر

  ١٤٣  اللهم انفعين مبا علمتين 
  ١٤٥  اللهم إين أعوذ بك من جهد البالء 
  ١٤٥  اهللا إين أعوذ بك من زوال نعمتك 

  ١١٢  اللهم طهرين بالثلج والربد 
  ١٢٦  اللهم استعملين بسنة نبيك 

  ١٢٤  م أظلين حتت ظل عرشك يوم ال ظلالله
، ١٤١  اللهم إين أعوذ بك من العجز والكسل 

١٤٥  
  ١٢٥  اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات واغفر يل ذنويب 

  ١٢٤  اللهم إين أعوذ بك من الكفر والفقر 
، ١٤١  اللهم أصلح يل ديين 

١٤٤  
  ١٢٥  اللهم إن هذا بلدك ومسجدك احلرام 

  ١٤١  من شر ما عملت  اللهم إين أعوذ بك
  ٨٥  اللهم إنا نستعينك ونستغفرك 

  ١٤٢  اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن 
  ٧٥  اللهم إمنا أنا بشر فأميا رجل 

  ١٤٣  اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت 
  ١٢٤  اللهم إين أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق

  ١٢٩  اللهم بارك لنا يف سحورنا 
  ١٢٤  ما تقبلت من إبراهيم اللهم تقبل منا ك



  

 ١٦٥  االعتداء يف الدعـاء

 
  الصفحة  احلديث أو األثر

  ١٤٣  اللهم جنبين منكرات 
  ١١٢  اللهم ربنا لك احلمد ملء السموات 

  ١٤١  اللهم عافين من شر 
  ٦٥  اللهم عذب الكفرة الذين يصدون 

  ١٤٤  اللهم لك أسلمت وبك آمنت 
  ١٢٩  اللهم لك صمنا وعلى رزقك 

  ١٤٢  اللهم مصّرف القلوب 
  ٦٦  اللهم منزل الكتاب سريع احلساب 

  ١٢٤  اللهم هذا البيت بيتك 
  ١٤٣  اللهم يا مصّرف القلوب 

  ٧٤  ليس املؤمن باللعان وال الطعان 
  ٣٠  ليعزم املسألة 

  ١١٤  لينتهني أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء 
  ٨٩  ما من عبد يسجد هللا سجدة إال كتب

  ٣٩  الغيب ما من مسلم يدعو ألخيه بظهر
  ٣٢  ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها 

  ٣٩  ماء زمزم ملا شرب له 
  ٣٦  مثل الذي يدعو بغري عمل كمثل الذي يرمي 

  ١١٦  من أحدث يف أمرنا ما ليس من أمرنا فهو 
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  الصفحة  احلديث أو األثر

  ١١٨  من أمَّ الناس فليخفف
  ٢٩  من سره أن يستجيب اهللا له عند الشدائد 

  ١١٦  مل عمالً ليس عليه أمرنا فهو ردمن ع
  ٩٥  هل كان فيها من وثن من أوثان اجلاهلية؟ 

  ٦١  هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ 
  ٣٩  واتق دعوة املظلوم 

  ٦٠  وإذا أردت بقوم فتنة 
  ٣٥  والذي نفسي بيده لتأمرن باملعروف 

  ٢٣  واعلموا أن اهللا ال يستجيب دعاء 
  ٢٨  إيلَّ بالنوافل  وال يزال عبدي يتقرب

، ١٤٢  يا مقلب القلوب 
١٤٣  

  ٥٩  يا عقبة بن عامر صل من قطعك 
  ٧٦  يا نيب اهللا أدعوت علي يتيميت 

  ٦٧  يا من أظهر اجلميل وستر القبيح 
  ٦٧  يا من ال تراه العيون وال ختالطه الظنون 

  ١٢٦  يا من ال يشغله شأن عن شأن 
  ٦٧  يا ودود يا ذا العرش اجمليد 

  ٣٧  ينزل ربنا كل ليلة إىل السماء الدنيا 
  ٧٧  يكون يف هذه األمة قوم يعتدون 

  ٧٧  يكون قوم يعتدون يف الدعاء



  

 ١٦٧  االعتداء يف الدعـاء

  املصادر واملراجع
عبد اهللا احلميضي، رسالة ماجستري، جامعة اإلمام بـن  : أحكام القنوت -

  .هـ١٤٢٦سعود اإلسالمية، 
لبكري، شاكر العاروري، يوسف ا: البن القيم، حتقيق: أحكام أهل الذمة -

  .هـ١٤١٨بريوت، الطبعة األوىل، –رمادي للنشر، ابن حزم 
سليمان الغصن، نشر كنوز . د.أ: أحكام لعن الكافرين وعصاة املسلمني -

  .هـ١٤٢٧إشبيليا، الطبعة األوىل، 
بـريوت،  –إحياء علوم الدين، البن حامد الغزايل، دار الكتب العلميـة   -

  .ـه١٧١٩الطبعة األوىل، 
  .للنووي، دار الفكر للطباعة والنشر، بدون طبعة وال تاريخ: األذكار -
  .هـ١٤٠٥األلباين، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية، : إرواء الغليل -
حممد بن هبادر الزركشي، حتقيق أم عبـد اهللا  : األزهية يف أحكام األدعية -

  .هـ١٤٠٨بنت حمروس، دار الفرقان، الطبعة األوىل، 
حممد مجال الدين القامسي، حتقيـق  : الح املساجد من البدع والعوائدإص -

  .هـ١٤٠٣األلباين، املكتب اإلسالمي، الطبعة اخلامسة، 
  .االعتصام، أبو إسحاق الشاطيب، املكتبة التجارية، مصر، بدون طبعة وال تاريخ - 
 البن تيمية، دار الفكر،: اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم -

  .بدون طبعة وال تاريخ
تأليف عبد الرمحن أبـو شـامة،   : الباعث على إنكار البدع واحلوادث -
  .هـ١٣٩٨القاهرة، –عثمان أمحد عنرب، دار اهلدى : حتقيق
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هشام عبد العزيز عطا وآخرون، مكتبة : البن القيم، حتقيق: بدائع الفوائد -
  .هـ١٤١٦الباز، مكة املكرمة، الطبعة األوىل، 

إمساعيل بن عمر بن كثري، مكتبة املعارف، بدون طبعـة  : اية والنهايةالبد -
  .وال تاريخ

ري، جامعة اإلمام ماجستري للباحث عبد اهللا التوجي رسالة: البدع احلولية -
  .هـ١٤٠٦حممد بن سعود اإلسالمية، 

البن حجر، تعليق حممد محد الفقـي، دار  : بلوغ املرام من أدلة األحكام -
  .، بدون طبعة وال تاريخالكتب العلمية

  .دار اهلداية، بدون طبعة وال تاريخ: تاج العروس -
، دار القلم، حملمد بن علي الشوكاين: حتفة الذاكرين بعدة احلصن احلصني -

  .م١٩٨٤بريوت، لبنان، الطبعة، 
عمر بن محاد، وزارة : حممد القيوري، حتقيق: ترتيب الفروق واختصارها -

  .هـ١٤١٦ولة املغرب، الشئون اإلسالمية يف د
عبد الغين اجلمـاعيلي، حتقيـق فـاحل    : الترغيب يف الدعاء واحلث عليه -

  .هـ١٤١٧الصغري، دار العاصمة، الطبعة األوىل، 
  .هـ١٤١٩بكر أبو زيد، دار العاصمة، الطبعة األوىل، : تصحيح الدعاء -
كتـاب  إبراهيم األبياري، دار ال: علي حممد اجلرجاين، حتقيق: التعريفات -

  .هـ١٤١٥العريب، الطبعة األوىل، 
حتقيق سامي سـالمة، دار طيبـة، الطبعـة الثانيـة،     : تفسري ابن كثري -
  .هـ١٤٢٠
حتقيق أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، : تفسري الطربي -
  .هـ١٤٢٠



  

 ١٦٩  االعتداء يف الدعـاء

  .هـ١٤٠٩األلباين، املكتبة اإلسالمية، الطبعة الثالثة، : متام املنة -
صاحل آل الشيخ، دار التوحيـد، الطبعـة   : هيد شرح كتاب التوحيدالتم -
  .هـ١٤٢٣األوىل، 
زهري الشاويش، : أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، حتقيق: التوسل والوسيلة -

  .هـ، بدون طبعة١٣٩٠بريوت، –املكتب اإلسالمي 
  .ـه١٤١٧عبد اهللا البسام، النهضة احلديثة، الطبعة الرابعة، : توضيح األحكام - 
  .األلباين، غراس للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، بدون تاريخ: الثمر املستطاب - 
هــ،  ١٤٠٨جامع العلوم واحلكم، البن رجب، دار املعرفة، بريوت،  -

  .بدون طبعة
  .بدون تاريخ وال طبعة–دار النشر، القاهرة : اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب - 
  .هـ١٤٠٧دار العروبة، الكويت، حتقيق األرناؤوط، : جالء األفهام -
البن القـيم، دار الكتـب   : اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف -

  .العلمية، بريوت، بدون تاريخ وال طبعة
  .هـ١٤١٧مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األوىل، : جيالن العروسي: الدعاء - 
بد اهللا حممـد  الدعاء املأثور وآدابه، حممد بن الوليد الطرطوشي، دراسة ع -

  .هـ، دار الكتب العلمية١٤٢٣وعمر، الطبعة األوىل، 
حممد سعيد البخاري، دار البشائر، بـريوت،  . د: حتقيق: الدعاء للطرباين -

  .هـ١٤٠٧الطبعة األوىل، 
الدعاء وأحكامه الفقهية، خلود املهيزع، رسالة ماجستري، جامعة اإلمام  -

  .هـ١٤٢٤حممد بن سعود اإلسالمية، 
  .هـ١٤١٨حممد إبراهيم احلمد، دار ابن خزمية، الطبعة الثانية، : دعاءال -
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أبو إسـحاق  : تأليف عبد الرمحن السيوطي، حتقيق: الديباج على مسلم -
  .هـ، بدون طبعة١٤١٦اخلرب، –احلويين، دار ابن عفان 

الذكر وأحكامه الفقهية، أمل الصغري، رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام   -
  .هـ١٤٢١اإلسالمية، حممد بن سعود 

حتقيق حممد علي عجـال،  : لشيخ اإلسالم ابن تيمية: الرد على البكري -
  .هـ١٤١٧املدينة املنورة، الطبعة األوىل، –مكتبة الغرباء األثرية 

بريوت، الطبعة الثالثـة،  –البن اجلوزي، املكتب اإلسالمي : زاد املسري -
  .هـ١٤٠٤
ب األرناؤوط عبد القادر األرنـاؤوط،  حتقيق شعي: البن القيم: زاد املعاد -

  .هـ١٤٠٧مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة عشر، 
حميي الـدين  : سالح املؤمن يف الدعاء والذكر، ابن الفتح بن مهام، حتقيق -

  .هـ١٤١٤مستو، دار ابن كثري، الطبعة األوىل، 
األلباين، مكتبة املعارف، الرياض، بدون طبعـة وال  : السلسلة الصحيحة -

  .اريخت
  .األلباين، مكتبة املعارف، الرياض، بدون طبعة وال تاريخ: السلسلة الضعيفة - 
  .حممد فؤاد عبد الباقي، بدون طبعة وال تاريخ. د: حتقيق: سنن ابن ماجه -
حممد حميي الـدين عبـد   : سليمان بن األشعث، حتقيق: سنن أيب داود -

  .احلميد، دار الفكر، بدون طبعة وال تاريخ
أمحد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث، بـدون  : حتقيق: لترمذيسنن ا -

  .طبعة وال تاريخ
عبـد الفتـاح أبـو غـدة،     . د: أمحد بن شعيب حتقيق: سنن النسائي -

  .هـ١٤٠٦املطبوعات اإلسالمية، الطبعة الثانية، 
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حممد بن أمحد احلوامدي، مكتبة ابن تيمية، بـدون  : السنن واملبتدعات -
  .طبعة وال تاريخ

علي اجلـاوي،  : للقاضي عياض، حتقيق: الشفا بتعريف حقوق املصطفى -
  .نشر اليايب احلليب، بدون طبعة وال تاريخ

حممد عبـد اهللا  : البن تيمية، حتقيق: الصارم املسلول على شامت الرسول -
  .هـ١٤١٧بريوت، الطبعة األوىل، –احللواين، دار ابن حزم 

سة الرسالة، الطبعـة الثانيـة،   صحيح ابن حبان، حممد بن حبان، مؤس -
  .هـ١٤١٤
حممد مصـطفى  : صحيح ابن خزمية، حممد بن إسحاق بن خزمية، حتقيق -

  .هـ١٣٩٠األعظمي، املكتب اإلسالمي، 
مصطفى البغـا،  . د: صحيح البخاري حملمد بن إمساعيل البخاري، حتقيق -

  .هـ١٤٠٧دار ابن كثري الطبعة الثالثة، 
أللباين، مكتبة املعارف، الطبعة اخلامسـة،  صحيح الترغيب والترهيب ل -

  .بدون تاريخ
حممد فؤاد عبد البـاقي، دار  : صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج، حتقيق -

  .إحياء التراث العريب، بدون طبعة وال تاريخ
  .هـ١٤٢٤سيد حسني العفاين، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، . د: صالح األمة - 
حممود إبـراهيم  : بن شعيب النسائي، حتقيق أمحد: الضعفاء واملتروكني -

  .هـ١٣٦٩الزيج، دار الواعي، حلب، الطبعة األوىل، 
دار الكتـب العلميـة،   –حملمد مشس احلق العظيم آبادي : عون املعبود -

  .١٤١٥بريوت، 
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  .، مكتبة دار الباز، مكة املكرمة، بدون طبعة وال تاريخاألخبار، البن قتيبةعيون  - 
بريوت، الطبعـة  –شيخ اإلسالم ابن تيمية، دار املعرفة : ىالفتاوى الكرب -
  .هـ١٣٨٦األوىل، 
أمحد الدويش، نشر الرئاسة العامة، بدون طبعـة  : فتاوى اللجنة الدائمة -

  .وال تاريخ
  .هـ١٣٧٩البن حجر، دار املعرفة، : فتح الباري -
مصطفى ابن العـدوي، دار ابـن كـثري، الطبعـة األوىل،     : فقه الدعاء -
  .هـ١٤٢٢
فقه الذكر والدعاء، حممد الدسوقي الشنشوري، دار اجليـل، الطبعـة    -
  .هـ١٤١٢األوىل، 
شرح اجلامع الصغري، عبد الرءوف املناوي، املكتبة التجارية : فيض القدير -
  .هـ١٣٥٦مصر، الطبعة األوىل، –الكربى 
  .دار صادر، بريوت، بدون طبعة وال تاريخ: لسان العرب -
لشيخ اإلسالم ابن تيمية، مجع وترتيب بن قاسم، رئاسة : ىجمموع الفتاو -

  .بدون طبعة وال تاريخ. شئون احلرمني
حممد بن أيب بكر الرازي، مكتبـة لبنـان ناشـرون،    : خمتار الصحاح -
  .هـ١٤١٥
: حممد بن عبد اهللا احلاكم النيسابوري، حتقيق: املستدرك على الصحيحني -

العلميـة، بـريوت، الطبعـة األوىل،    مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتـب  
  .هـ١٤١١
  .دار قرطبة، القاهرة، بدون طبعة وال تاريخ: مسند اإلمام أمحد -
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كمال يوسف احلوت، مكتبـة الرشـد،   : حتقيق: مصنف ابن أيب شيبة -
  .هـ١٤٠٩الرياض، الطبعة األوىل، 

األعظمي، املكتـب اإلسـالمي،   : حتقيق: مصنف عبد الرزاق الصنعاين -
  .هـ١٤٠٣ة الثانية، الطبع

: ملؤلفه علي القاري اهلروي، حتقيق: املصنوع يف معرفة احلديث املوضوع -
عبد الفتاح أو غدة، مكتبة املطبوعات اإلسالمية، حلـب، الطبعـة اخلامسـة،    

  .هـ١٤١٤

حممد النمر وعثمـان  : للحسني بن حممد البغوي، حتقيق: معامل التنـزيل -
  .هـ١٤١٧الرابعة،  ضمريية، نشر دار طيبة، الطبعة

طارق بن عوض اهللا، عبـد احملسـن   : للطرباين، حتقيق: املعجم األوسط -
  .هـ١٤٠٥احلسيين، دار احلرمني، القاهرة، 

البن فارس، حتقيقك عبد السالم هارون، نشر دار : معجم مقاييس اللغة -
  .هـ١٣٩٩الفكر، الطبعة، 

ة، الطبعـة الثالثـة،   األلباين، املكتبة اإلسـالمي : مناسك احلج والعمرة -
  .هـ١٣٩٧

  .هـ١٤١٢للهيثمي، دار الفكر، بريوت، : منبع الزوائد ومنبع الفوائد -

الناشر إحياء التراث العريب، بريوت، : املناهج شرح صحيح مسلم للنووي -
  .هـ١٣٩٣الطبعة الثانية، 

حممد مصطفى األعظمي، مؤسسة زايـد آل  : اإلمام مالك حتقيق: املوطأ -
  .هـ١٤٢٥بعة األوىل، هنيان، الط
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أبو السعادات املبارك بن حممـد اجلـزري،   : النهاية يف غريب احلديث -
  .هـ، بدون طبعة١٣٩٩طاهر أمحد الزاوي، املكتبة العلمية، : حتقيق

حممد بـن علـي   : نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار منتقى األخبار -
  .م، بدون طبعة١٩٧٣الشوكاين، دار اجليل، بريوت، 

الوابل الصيب من الكلم الطيب، البن القيم، دراسة وحتقيق حممد عبـد   -
   .هـ١٤٠٨الرمحن عوض، دار الريان، الطبعة األوىل، 
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