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ومراجعتها ف
تم تنسيق هذه المادة ُ
َّ

هاتف+965 50350077 :

البريد االلكتروينmaktab.etqan@gmail.com :
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الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على
أشرف األنبياء وخاتم المرسلين ،نبينا محم ٍد ،وعلى
آلـه وص ْحبه أجمعين.
:î
فإن اهلل  أمر عباده بالدعاء ووعدهم باإلجابة
ٍ
يف ٍ
كثيرة من كتابه ؛ قال اهلل ( :ﭝ ﭞ
آي
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ) [غافر.]60:

وقال  { :ﯝ ﯞﯟﯠ}[إبراهيم.]39:
وقال ( :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱﯲ ﯳﯴ ﯵﯶ ﯷﯸ ﯹﯺ

ﯻ) [البقرة.]186:
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وقال  ( :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖﯗ ﯘﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ) [األعراف:

 ،]56-55واآليات يف هذا المعنى كثيرة.
وقد رغب اهلل  عباده بالدعاء وحثهم عليه مع
غناه عنهم وعن دعائهم ،كما قال  يف الحديث
القدسي« :يا عبادي إ َّنكم لن تب ُل ُغوا ضري فتضروين ،ولن
أن َّأولكم وآخر ُكم
تب ُل ُغوا نفعي فتنفعوين ،يا عبادي لو َّ
وإنسكم وج َّنـكم كانوا على أتقى قلب ر ُجل واحد منكم
أن َّأولكم وآخر ُكم
ما زاد ذلك ف ُملكي شيئا ،يا عبادي لو َّ
وإنسكُ م وج َّنـكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ،ما
أن َّأولكم وآخركم
نقص ذلك من ُملكي شيئا ،يا عبادي لو َّ
فأعطيت
وإنسكم وج َّنـكم قاموا ف صعيد واحد فسألوين
ُ
مما عندي إال كما
ُكـ َّل إنسان مسألت ُه ،ما نقص ذلك َّ
يـنـ ُق ُص المخ ُ
يط إذا ُأدخل البحر »...الحديث(.)1
( )1أخرجه مسلم يف «صحيحه» رقم.)2577( :
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وهو  مع ذلك يحب م ْن عباده أن يسألوه ،بل
كلما عظم ْت عناية العبد بالدعاء عظم حظه ونصيبه م ْن
محبة اهلل  له ،حتى قال النبي « :ليس شي ٌء أكرم
على اهلل تعالى من الدعاء»(.)1
وقال

« :إ َّنه من لم يسأل اهلل يـغضب عليـه»(.)2

يغضب إن تركت سؤاله
اهلل
ُ
ني آدم حين ُي ُ
سأل يغض ُب
و ُب َّ
فرب العالمين  يحب السائلين ،ووعدهم بأن
يجيب دعاءهم ،وأن يحقـق رجاءهم ،وأن ي ْعطيـهم
س ْؤلهم؛ إذا توفر يف دعائهم الشروط الشرعية ،وا ْنـتـفت
الموانع ،فقد دلت نصوص عديدة يف كتاب اهلل وسنة
( )1أخرجه الرتمذي يف «جامعه» رقم ،)3370( :وحسنه األلباين يف «صحيح
الجامع» رقم.)5392( :
( )2أخرجه الرتمذي يف «جامعه» رقم ،)3373( :وصححه األلباين يف «صحيح
الجامع» رقم.)2418( :
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أن الدعاء الم ْستجاب له ضوابط ينبغي
رسول اهلل
للداعي أن يحرص عليها عند دعائه ،وكذلك هناك
موانع عليه أن ي ْحذر منها؛ لئال يرد دعاؤه.
وقد جمع العالمة اإلمام ابن القيم ¬ خالصة
بديعة حو ْت خيرا عظيما ،بين فيها ¬ أهم ما ينبغي أن
يعتني به الداعون يف دعائهم اهلل  ،ثم ختم كالمه بعد
فإن هذا الدعاء ال
سرده لهذه الضوابط يف الدعاء بقولهَّ « :
يـكا ُد ُيـرد أبدا»(.)1
فكان من النصح والخير ن ْشر كالمه مع التعليق عليه
بما يوضح مقاصده ،ويجلي فوائده ،وسأسرد يف البداية
كالمه تا ًّما.
قال اإلمام ابن القيم ¬:
«وإذا جمع مع الدعاء:
* ُح ُضور القلب وجمع َّيـتـ ُه بكُلـ َّيـته على المط ُلوب.
(« )1الجواب الكايف» (.)17
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* وصادف وقتا من أوقات اإلجابة الستَّة ،وهي:
األخير من ال َّليل ،وعند األذان ،وبين األذان
الثـ ُل ُث
ُ

الصلوات المكتوبات ،وعند ُص ُعود
بار َّ
واإلقامة ،وأد ُ
الصال ُة من
الج ُمعة على المنـبر حتَّى تُقضى َّ
اإلمام يوم ُ

ذلك اليوم ،وآخ ُر ساعة بعد العصر.

* وصادف ُخشوعا ف القلب ،وانكسارا بين يدي
الرب ،و ُذ اال ل ُه ،وتضرعا ،ور َّقة.
َّ
* واستقبـل الدَّ اعي القبلة.
* وكان على طهارة.
* ورفع يديـه إلى اهلل.
* وبدأ بحمد اهلل وال َّثناء عليـه.
الصالة على ُمح َّمد عبده ور ُسوله
* ُث َّم ثن َّـى ب َّ
* ُث َّم قدَّ م بين يدي حاجـتـه التَّوبـة واالستغفار.
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* ُث َّم دخل على اهلل ،وأل َّح عليه ف المسألة ،وتم َّلق ُه(.)1
* ودعا ُه رغبة ورهبة.
* وتو َّسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده.
* وقدَّ م بين يدي ُدعائه صدقة.
فإ َّن هذا الدعاء ال يكا ُد ُيـرد أبدا.
* وال س َّيما إن صادف األدعيـة التي أخبـر النَّبي
أنَّها مظـ َّنـ ُة اإلجابـة ،أو أ نَّها ُمتضمنـ ٌة لالسم األعظم»(.)2


( )1أي :تلطف وتأدب يف دعائه ،وسيأيت مزيد بيان لذلك (ص.)31
(« )2الجواب الكايف» (ص.)17-16
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األمر األول:

واجتماع ُه على المطلوب».
« ُح ُضور القلب،
ُ
فاألمر األول أن يدعو المسلم ب ٍ
قلب حاض ٍر،
وحضور القلب :هو إقباله على اهلل  ،فال يكون دعاؤه
مجرد حركات للسان وقلبه غافـل ،بل يحرك لسانه
بالدعاء مع حضور القلب ،ولهذا قال النبي « :اد ُعوا
يب
اهلل وأنتُم ُموقنون باإلجابة ،واعلموا أ َّن اهلل ال يستج ُ
ُدعاء من قلب غافل اله»(.)1
ومن عالمات عدم حضور القلب يف الدعاء كثرة
االنشغال والحركة وقت الدعاء ،فتجد لسانه يتحرك
بالدعاء ،ويده تعبث باألرض أو بالثوب أو غير ذلك ،أو
تجده يلتفت ببصره يمينا وشماال وقت دعائه ،وهذا كله
ألن القلب لم يجتمع وقت الدعاء هلل .
( )1أخرجه الرتمذي يف «جامعه» رقم ،)3479( :وحسنه األلباين يف «السلسلة
الصحيحة» رقم.)564( :
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لذلك لما رأى عمر بن عبد العزيز ¬ رجال يدعو

اهلل وبيده حصى يلعب با؛ فقال له« :أال ألقيت الحصاة،
وأخلصت إلى اهلل الدعاء؟!»(.)1
وقد استجد يف زماننا هذا حصاة من ٍ
لون آخر يف
ْ
أيدي الناس يف غالب أوقاهتم ،شغلت القلوب أكثر من
األيدي بركا ٍم ك ٍ
بير من اللهو واللعب ،فلم تعدْ ت ْحسن
الدعاء والتضرع والسؤال ،ولهؤالء ي ْجدر أن يـقال« :أال
أغلقت الجوال وأ ْخل ْصت هلل السؤال؟!».
فأول األمور لمن أراد أن يستجيب اهلل  دعاءه
أن يقبل بقلبه على اهلل  وقت الدعاء ،وأن يجاهد
نفسه على جمع قلبه وف ْكره على مطلوبه وحاجته،
وأن ال ي ْشغله بغير ما يدعو به ربه  ،فإن القلب
يتشتت إذا أ ْهمل ،فال بد من المجاهدة على جمعه
وإحضاره وقت الدعاء.
( )1أخرجه أبو نعيم يف «حلية األولياء» (.)287/5
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األمر الثاني:

«تحري أوقات اإلجابة».
وقد عدَّ د منها اإلمام ابن القيم ¬ ستة مواضع:
األول « :الثلث األخير من الليل» :ويعتبـر هذا الوقت
من أ ْحرى أوقات إجابة الدعاء ،وأ ْعظمها شأنا؛ لما ثبت
أنه قال« :يـنز ُل ربنا 
يف «الصحيحين» عن النبي

السماء الدنيا حين يبـقى ُث ُل ُث ال َّليل اآلخ ُر
ك َُّل ليلة إلى َّ
ُ
فيقول :من يدعوين فأستجيب ل ُه؟ ومن يسأ ُلني فأعطـيـ ُه؟
ومن يستغف ُرين فأغـفر ل ُه؟»(.)1

فدل الحديث أن هذا الوقت العظيم المبارك م ْن
ٍ
مسلم أن يجتهد يف
أحرى أوقات اإلجابة ،فينبغي لكل
اغتنام هذا الخير ،وأن يحرص كل الحرص على أن ال
يفوت ليلة إال ويدعو اهلل  يف هذا الوقت المبارك.
(« )1صحيح البخاري» رقم ،)1145( :و«صحيح مسلم» رقم.)758( :
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الثاين« :عند األذان» أي :بعد األذان مباشرة ،فإن
هذا وقت عظيم يف تحري الدعاء .
وهو موضع يختلف عن الموضع الثالث اآليت:
«بين األذان واإلقامة» ،فإن النصوص دلت على أن من
استمع إلى األذان ،وردد خلف المؤذن ،ثم دعا بعد ذلك
مباشرة فإن دعاءه مستجاب.
لما رواه عبد اهلل بن عمرو  أن رجال قال للنبي
« :يا رسول اهلل إن المؤذنين ي ْفضلوننا -أي :سبـقونا
بالف ْضل -فقال النبي

ُ « :قل كما يقولون فإذا انـتهيت

فسل تُعطه»(.)1
فدل الحديث على ارتباط فضيلة هذا الدعاء بسماع
األذان وإجابة المؤذن.
فينبغي للمسلم إذا سمع األذان وردد ألفاظه مع
( )1أخرجه أبوداود يف «سننه» رقم ،)524( :وحسنه األلباين يف «صحيح أبي
داود-األم »-رقم.)537( :
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المؤذن وأتبعه بما جاءت به السنة من الصالة والسالم
على النبي

 ،وسؤال اهلل الوسيلة والفضيلة له؛ ينبغي

له أن ال يقف ،بل يـتبع ذلك بالدعاء بما أحب؛ فإنه وقت
ري باإلجابة.
عظيم ح ٌّ
الثالث« :بين األذان واإلقامة» :وقد ورد يف فضل
الدعاء بين األذان واإلقامة مطلقا عدة نصوص ،منها
قول النبـي

« :الدعا ُء ال ُيـرد بين األذان واإلقامة»(.)1

أبواب
بالصالة ُفتحت
ُ
وقال النبي « :إذا ُنودي َّ
السماء واس ُتجيب الدعا ُء»(.)2
َّ
فينبغي للمؤمن أن يستكثـر لنفسه يف هذا الوقت من
الدعاء وطلب الخير من رب العالمين.
( )1أخرجه أبوداود يف «سننه» رقم ،)521( :والرتمذي يف «جامعه» رقم،)212( :
وصححه األلباين يف «اإلرواء» رقم.)224( :
( )2أخرجه الطيالسي يف «مسنده» رقم ،)524( :وصححه األلباين يف «السلسلة
الصحيحة» رقم.)1413( :
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الرابع« :أدبار الصلوات المكتوبة» :أي قبل السالم،
فإن هذا الوقت فاضل ،وحر ٌّي بأن يجاب دعاء الداعي
معت فيه العديد من أسباب إجابة الدعاء،
فيه؛ ألنه اجت ْ
فالم ْسلم يكون متطهرا ،وم ْستـ ْقبال للقبلة ،ويكبـر اهلل
ويعظمه ويتلو كالمه ،ثم يركع ويسجد خضوعا وذ ًّال هلل
رب العالمين  ،ثم إذا جلس للـتـشهد بـعد هـذه
األعمال العظيمة يبدأ بتحية اهلل  وتعظيمه« :التحيات
هلل والصلوات والطيبات» ،وبعدها ينطق بشهادة التوحيد
هلل  ،ثم يصلي على النبي  بأكمل الصلوات؛
وهي الصالة اإلبراهيمية؛ فجميع ما تقدم من مواقف
العبودية الجليلة تجعل هذا الموطن من أهم أوقات
إجابة اهلل  لدعاء السائلين المصلين ،ولهذا جاء يف
للتشهد يف
حديث ابن مسعود  يف تعليم النبي
آخرهُ « :ث َّم يـتخ َّيـ ُر من الدعاء أعجبـ ُه إليه ،فـيد ُعو»(.)1
( )1أخرجه البخاري يف «صحيحه» رقم ،)835( :ومسلم يف «صحيحه»
رقم ،)402( :واللفظ للبخاري.
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الج ُمعة على المنـبـر
الخامس« :عند صعود اإلمام يوم ُ

حتى ُتقضى الصالة» :وذلك لما صح عن النبي

أنه

مسلم ،قائ ٌم ُيصلي،
الجمعة لساعة ،ال يوافقها
قالَّ « :
إن ف ُ
ٌ
يسأ ُل اهلل خيرا ،إال أعطا ُه إياه» وقال بيده :يـقللها(.)1
وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن هذه الساعة من
صعود اإلمام على المنرب إلى أن ينتهي من صالة الجمعة،
وذلك لما أخرجـه اإلمام مسلم فـي «صحيحه» عن
أبي موسى األشعري
الصال ُة»(.)2
إلى أن ُتـقضى َّ

مام
« :هي ما بين أن يجلس اإل ُ

وهذا الحديث روي عن أبي موسى مرفوعا إلى النبي
 ،وروي موقوفا عليه من كالمه ،ولهذا رجح عدد
من العلماء بأن ساعة اإلجابة تكون يف هذا الوقت.
( )1أخرجه البخاري يف «صحيحه» رقم ،)6400( :ومسلم يف «صحيحه»
رقم ،)852( :واللفظ له.
(« )2صحيح مسلم» رقم.)853( :
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فينبغي للمسلم أن يحرص على التأمين عند دعاء
الخطيب ،وأن يعتني كذلك بالدعاء يف صالة الجمعة
كثيرا؛ ألنه تقدم أن فضيلة هذه الساعة تمتد إلى أن تقضى
الصالة ،السيما حال السجود ،فقد صح عن النبي
كون العبدُ من ربـه وهو ساجدٌ ،
أنه قال« :أقـر ُب ما يـ ُ
فأكثروا الدعاء»(.)1
وكذلك يجتهد يف الدعاء بعد التشهد وقبل أن يسلم
اإلمام ؛ فإنه من مواطن إجابة الدعاء -كما تقدم.-
السادس« :آخر ساعة بعد العصر» :أي :الساعة
األخيرة بعد العصر إلى أن تغرب الشمس من يوم
الج ُمعة
الجمعة ،فقد صح عن النبي أنه قال« :يو ُم ُ
ثنتا عشرة ساعة ،ال ُيوجدُ ُمسل ٌم يسأ ُل اهلل  شيئا ،إال
اهلل  ،فالـتمسوها آخر ساعة بعد العصر»(.)2
آتا ُه ُ
( )1أخرجه مسلم يف «صحيحه» رقم.)482( :
( )2أخرجه أبو داود يف «سننه» رقم ،)1048( :وصححه األلباين يف «صحيح
أبي داود-األم »-رقم.)966( :
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لذلك ذكر العالمة ابن القيم ¬ يف كتابه «زاد

المعاد» أن أرجح وأرجى األقوال يف تحديد الساعة

الفاضلة يوم الجمعة التي ال يرد فيها الدعاء :القوالن
األو ُل :عند صعود اإلمام على المنبـر إلى أن
السابقان؛ َّ
تفرغ الصالة ،والثاين :آخر ساعة بعد العصر إلى أن
تغرب الشمس من يوم الجمعة(.)1
فعلى العبد الناصح لنفسه أن ال يفوت هذين
الوقتين الفاضلين ،بل يجتهد فيهما بالدعاء والطلب،
ٍ
عنايـة؛ ليدرك الخير الذي يطلبه ويؤمله
ويخصهما بمزيد
من رب العالمين.


(« )1زاد المعاد» (.)377/1
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األمر الثالث:

وانكسار ُه بين يدي ربه ُ ذ اال
خشوع القلب
«
ُ
ُ
وتضرعا».
مهم
هذا األمر الذي ذكره اإلمام ابن القيم ¬ ٌّ
للغايـة يف باب الدعاء ويف غيره من العبادات ،فم ْن
تحقيق العبودية أن يكون العبد متضرعا ومتذلال إلى
خالقه ومواله  ،السيما وقت الدعاء والطلب ،كما
قال تعالى ( :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ) [األعراف.]55:
قال الطربي ¬ يف «تفسيره»(« :ﮪ) أي :تـذلال

واستكانة لطاعته ،و( ﮫ) أي :بخشوع قلوبكم»(.)1
ْ

فينبغي أن يعتلي حال الداعي التخشع واالنكسار
ٍ
ٍ
خافت بخضو ٍع
بصوت
عند سؤاله ربه ،وأن يناجيه
(« )1جامع البيان يف تفسير القرآن» (.)247/10
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ٍ
وأدب ،ولهذا لما سمع النبي بعضا من الصحابة ♥
يرفعون أصواتهم بالذكر والدعاء قال لهم« :أيها الناس
ارب ُعوا على أنفسكُ م ،إ َّنـكم ليس تد ُعون أص َّم وال غائبا،
إنكم تدعون سميعا قريبا ،وهو معكم»(.)1
قال الحافظ ابن حجر ¬« :فيه كراهية رفع
الصوت بالدعاء والذكر ،وبه قال عامة السلف من
الصحابة والتابعين»(.)2
وبوب الحافظ النووي ¬ على هذا الحديث:
«استحباب خ ْفض الصوت بالذكر إال يف المواضع التي
ورد الشرع برفعه فيها»(.)3


( )1أخرجه البخاري يف «صحيحه» رقم ،)2992( :ومسلم يف «صحيحه»
رقم ،)2704( :واللفظ له.
(« )2فتح الباري» (.)135/6
(« )3المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» (.)25/17

21

األمر الرابع:

«استقبال القبلة وقت الدعاء».
استقبال القبلة يعترب من اآلداب الجليلة للدعاء،
التي تدل على تعظيم الداعي لشأن الدعاء واهتمامه به.
يف مواضع عديدة أنه
ولهذا صح عن النبي
استقبل ودعا ،كما حصل يف غزوة بدر حين رأى
كثرة عدد المشركين على عدد المسلمين ،فاستقبل
نبي اهلل القبلة ،ثم مد يديه(.)1
وذلك أن استقبال الداعي للقبلة من األسباب التي
يـ ْرجى معها أن ي ْستجاب دعاؤه ،فليس هو من شروط
الدعاء وإنما من آدابه الحميدة.


( )1أخرجه مسلم يف «صحيحه» رقم.)1763( :
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األمر الخامس:
«الطهارة عند الدعاء».
الطهارة من آداب الدعاء أيضا ،فال شك أن الداعي
إذا كان على طهارة فإنه أفضل وأتم لدعائه ومناجاته هلل
؛ ألن حالة الوضوء مطلقا أكمل من حال الحدث.
أنه سلم على النبي
فعن المهاجر بن ق ْنـفذ
وهو يتوضأ ،فلم يرد عليه ،حتى توضأ فرد عليه ،وقال
« :إنه لم يمنعني أن أ ُر َّد عليك إال أين كره ُت أن أذكر
اهلل إال على طهارة»(.)1


( )1أخرجه أبو داود يف «سننه» رقم ،)17( :وأحمد يف «مسنده» رقم:
( )19034واللفظ له ،وصححه األلباين يف «السلسلة الصحيحة» رقم.)834( :
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األمر السادس:

«رفع اليدين عند الدعاء».
قال« :إ َّن
أن النبي
فعن سلمان الفارسي
يم ،يستحيـي من عبده إذا رفع يـديه
ر َّبـكم  حيـ ٌّي كر ٌ

إليه أن ُير َّد ُهما صفرا»(.)1

فاهلل  الغني ي ْستحي م ْن عبده إذا رفع إليه يديه
أن يردهما ص ْفرا؛ أي :خائـبـتين ،وذلك ألن هيئة رفع
اليدين إلى السماء -بجعل بطوهنما إلى السماء أو
ٍ
ٍ
وانكسار،
افتقار وتـذل ٍل
مقابل الو ْجه -تـعد هيئة
ٍ
وإظهار للفاقة والحاجة ،فكانت لذلك سببا إلجابة
الدعاء عند اهلل .
واألحاديث التي فيها رفع النبي
الدعاء كثيرة  ،بل كان

ليديه عند

يبالغ يف رفع يديه يف الشدائد

( )1أخرجه أبو داود يف «سننه» رقم ،)1488( :وصححه األلباين يف «صحيح
أبي داود -األم »-رقم.)1337( :
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والكرب أكثر من غيرهما ،كما تقدم يف غزوة بدر حين
رأى

كثرة عدد المشركين على عدد المسلمين،

فاستقبل نبي اهلل

القبلة ،ثم مد يديه ودعا ربه  ،قال
« :فما زال يـ ْهتـف بربـه ،ما ًّدا يديه،

عمر بن الخطاب
م ْستـ ْقبل القبلة ،حتى سقط رداؤه عن م ْنـكبيه»(.)1
وكذا يف حال القحط عندما دعا

على المنبـر

رأيت رسول اهلل
لالستسقاء ،قال أنس بن مالك ُ « :
يرف ُع يديـه ف الدعاء ،حتى ُيرى ُ
بياض إبطيه»(.)2


( )1أخرجه مسلم يف «صحيحه» رقم.)1763( :
( )2أخرجه البخاري يف «صحيحه» رقم ،)1030( :ومسلم يف «صحيحه»
رقم ،)895( :واللفظ لمسلم.
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األمر السابع:

ثم الصالة على نبيه
«البداء ُة بحمد اهلل وتمجيده َّ
محمد قبل الدعاء».
َّ
فع ْن فضالة بن عبيد قال  :سمع رسول اهلل
ولم يصل
رجال يدعو يف صالته لم يمجد اهلل تعالىْ ،
على النبي  ،فقال النبي « :عجل هذا» ،ثم دعاه
فقال له« :إذا ص َّلى أحدُ كُم فلـيـبدأ بتحميد ربه T
وال َّثناء عليـهُ ،ث َّم ُيصلي على النَّبي ُ ،ث َّم يد ُعو بعدُ بما
شاء»(.)1
فاألكمل للمسلم إذا شرع يف الدعاء أن يقدم بين
يدي دعائه ثناء اهلل وتمجيده وحمده  ،ثم يثني
بالصالة والسالم على النبي  ،ثم يدعو بعد ذلك
ويسأل ربه بما أحب.
( )1أخرجه أبو داود يف «سننه» رقم ،)1481( :والرتمذي يف «جامعه» رقم:
( ،)3477وصححه األلباين يف «صحيح أبي داود -األم »-رقم.)1331( :
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وبذا نعلم و ْجه ف ْضل الدعاء بعد سماع األذان،
وفضله بعد التشهد األخير يف الصالة -كما تقدم ،-فإن
كال الموضعين يسبقه ثناء وتعظيم هلل  ،وصالة على
رسوله محمد

 ،فناسب أن يكون الدعاء بعدهما من

مواطن اإلجابة(.)1



( )1انظر :ص(.)16-14
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األمر الثامن:

«التوب ُة واالستغفار بين يدي الدعاء».
فإن الذنوب من الموانع والحواجز المؤثرة على
الر ُجل
إجابة الدعاء ،كما صح عن النبي
أنه ذكرَّ « :
السفر ،أشعث ،أغبـر ،يـ ُمد يديه إلى السماء؛ «يا
ُيط ُيل َّ
حرام ،وملب ُس ُه
حرام ،ومشر ُبه
رب ،يا رب» ،ومطع ُم ُه
ٌ
ٌ
جاب لذلك؟!»(.)1
حرام ،وغُ ذي بالحرام ،فأ َّن ى ُيست ُ
ٌ
فهذا الرجل قد توفـر فـي دعائـه عدد من أسباب
اإلجابة؛ فقد دعا ربه وهو مسافر ،ورفع يديه للسماء،
لكنه لم يستعفف عن الحرام ،فملبسه ومطعمه وم ْشربه
من الحرام ،فكان ذلك حاجزا ومانعا من إجابة دعائه.
وقد قال أحد السلف« :ال ت ْستـ ْبطـئن اإلجابة إذا

دع ْوت؛ وقد سد ْدت طـرقها بالذنوب»(.)2
( )1أخرجه مسلم يف «صحيحه» رقم.)1015( :
( )2أخرجه البيهقي يف «شعب اإليمان» رقم.)1154( :
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ولهذا كان النبي

يستغفر اهلل ويتوب إليه يف اليوم

مائة مرة ،ويحث أمته على ذلك ،فيقول« :يا أيها الناس!
أتوب ف اليوم إليه مائة مرة»(.)1
توبوا إلى اهلل ،فإنـي ُ
فينبغي على المؤمن الناصح لنفسه ،أن يكثر من
واالعرتاف بالذنب،
االستغفار والتوبة ،مع اإلقرار
ْ
والندم عليه ،والع ْزم على عدم العودة إليه ،ال سيما بين
يدي دعائه لربه  ،فإن ذلك سبب لتوبة اهلل عليه،
وأدعى إلجابة دعائه ،وإعطائه س ْؤله.


( )1أخرجه مسلم يف «صحيحه» رقم.)2702( :
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األمر التاسع:

«اإللحاح ف الدعاء وعدم استعجال اإلجابة».
جاب
فعن أبي هريرة قال :قال النبي ُ « :يست ُ
ألحد ُكم ما لم يعجل ،يقول :قد دعو ُت ربي فلم ُيستجب
لي»(.)1

فمن آداب الدعاء العظيمة :اإللحاح بالطلب،
وتـكرار الدعاء ،ومداومة السؤال ،مع تحري األوقات
الفاضلة ،فمن أ ْدمن قرع األبواب أوشك أن يفتح له.
ومن تأمل دعاء أولي األلباب يف خواتيم سورة آل
عمران كيف أنهم أعادوا قول« :ربنا» خمس مرات يف
دعائهم ،فجاء يف ختامها قوله  ( :ﭑ ﭒ

ﭓ) [آل عمران.]195:
( )1أخرجه البخاري يف «صحيحه» رقم ،)6340( :ومسلم يف «صحيحه»
رقم ،)2735( :واللفظ له.
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وينبغي للعبد أن ال يستعجل اإلجابة؛ فإن استعجال
اإلجابة آفـة من اآلفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه،
فإن الم ْست ْعجل عندما ي ْست ْبطئ اإلجابة ي ْست ْحسر ويدع
الدعاء غالبا ،ويكون حاله كحال من بذر ب ْذرا ،أو غرس
غ ْرسا ،فجعل يتعاهده وي ْسقيه ،فلما ْاستـ ْبطأ كماله وثـمره
تركه وأ ْهمله ،ولم يحص ْل مطلوبه منه(.)1
وقد نـبه اإلمام ابن القيم يف هذا الموطن على ٍ
فائدة
ٍ
لطيفة بقوله« :وأل َّح عليـه ف المسألة ،وتم َّلق ُه» ،والتَّملق:
هو التلطف والتودد يف الطلب( ،)2فيشير ¬ بذا إلى أن
ٍ
وأدب ،وإظهار االفتقار
اإللحاح بالدعاء يكون بتلطف،
والحاجة هلل رب العالمين.


( )1انظر« :الجواب الكايف» البن القيم ص(.)15
( )2انظر« :الصحاح تاج اللغة» للفارابي ( ،)1556/4و«القاموس المحيط»
للفيروز آبادي (ص.)924
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األمر العاشر:

والرهبة».
الرغبة َّ
«أن يجمع ف ُدعائه بين َّ
مهم للغايـة يف باب
الجمع بين الرغبة والرهبة أمر ٌّ

الدعاء ويف غيره من العبادات ،فإن المؤمن ينبغي أن
يكون يف عباداته بين الرغبة والرهبة ،وبين الخوف
والرجاء ،ولهذا لما ذكر اهلل  قصص النـبـيـيـن  ‰يف
سورة األنبياء ،وكيف أنجاهم  من الكروب والمحن،

ختم ذلك بقوله ( :ﯦﯧﯨﯩﯪ

ﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱ) [األنبياء.]90:
فيجمعون يف دعائهم بين الرغبة والرهبة؛ والرغب ُة:
هي الطمع فيما عند اهلل  ،فيسأل الداعي ربه وهو
والرهب ُة :هي الخوف من
طامع يف فضله ومـنه َّ ،
غضبه ،ومن أليم عقابه.

وعندما ذكر اهلل  صفات المؤمنين الكمل قال:
( ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ) [المؤمنون ،]60:فهم
32

يجتهدون يف العبادة لنـ ْيل المثوبـة م ْن رب العالمين ،ومع
ذلك قلوبم خائفة من عدم قبول أعمالهم ،فيجمعون يف
عبادهتم بين الرغبة والرهبة.
ومثله ما جاء يف دعاء خـليل الـرحمن إبراهيم ¥
عندما أمره اهلل ™ أن يبني بيت اهلل الحرام ،فكان ¥

يدعو( :ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ) [البقرة ،]127:وهو
من أولي العزم من الرسل ،واتخذه اهلل خليال ،وقيامه
بعم ٍل من أشرف األعمال؛ وهو عمارة بيت اهلل الحرام،
ٍ
بإشفاق أن يتقبل منه هذا العمل.
ومع ذلك يدعو اهلل 
ولهذا عندما تال وهيب بن و ْرد ¬ هذه اآلية بكى
وقال« :يا خليل الرحمن ،ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت
م ْشفق أن ال يتقبل منك!» (.)1


( )1انظر« :تفسير القرآن العظيم» البن كثير (.)247/1
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األمر الحادي عشر:

«التوسل هلل  بأسمائه وصفاته وتوحيده».
التوسل إلى اهلل  بأسمائه وصفاته يعتبـر من أعظم
الوسائل يف إجابة الدعاء ،وقد أمر اهلل  به فقال ( :ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ) [األعراف.]180:
ولهذا كانت عامة األدعية المأثورة عن النبي
واألنبياء قبله تشتمل على التوسل إلى اهلل  بأسمائه
وصفاته ،فيشتمل الدعاء على ما يناسبه من أسماء اهلل 
وصفاته ،كما جاء يف دعاء نبي اهلل شعيب  ( :¥ﮎ

ﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ) [األعراف.]89:
وجاء يف دعاء رسول اهلل عيسى  ( :¥ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ) [المائدة.]114:
الذي علمه ألبي بكر

وكان من دعاء النبي

:

يغفر الذنوب
اللهم إني
ُ
ظلمت نفسي ُظلما كثيرا ،وال ُ
« َّ
34

إال أنت ،فاغفر لي مغفرة من عندك ،وارحمني إنَّك أنت
الغفور الرحيم»(.)1

يعلم أمـته أن يتوسلوا إلى اهلل 

بل كان النبي
بعموم أسمائه الحسنى ،فقال « :ما أصاب أحدا قط
وابن
وابن عبدكُ ،
اللهم إنـي عبدُ كُ ،
ه ٌّم وال حـز ٌن فقالَّ :
أمـتك ،ناصيـتي بيـدك ،ماض فـ َّي ُحك ُمك ،عد ٌل فـ َّي
ُ
سميت به نفسك ،أو
قضاؤُ ك،
أسألك بكُ ل اسم هو لك؛ َّ
ع َّلمتـ ُه أحدا من خلقك ،أو أنزلت ُه ف كتابك ،أو استأثرت
به ف علم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآن ربيع قلبي ،و ُنور
صدري ،وجالء ُحزين ،وذهاب همي ،إال أذهب اهلل ه َّم ُه
وحزنـ ُه ،وأبدلـ ُه مكان ُه فـرجا» ،فقيل :يا رسول اهلل أال
ُ
نتعلمها؟ فقال« :بلى ،ينبغي لمن سمعها أن يتع َّلمها»(.)2
( )1أخرجه البخاري يف «صحيحه» رقم ،)834( :ومسلم يف «صحيحه» رقم:
(.)2705
( )2أخرجه اإلمام أحمد يف «مسنده» رقم ،)3712( :وصححه األلباين يف
«السلسلة الصحيحة» رقم.)199( :
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وقول اإلمام ابن القيم ¬« :وتوحيده»؛ أي:

ي ْشرع ويندب التوسل إلى اهلل  بذه الوسيلة العظيمة،
وهي توحيده واإليمان به  ،فهذه من أعظم الوسائل؛
بل هي أعظمها وأجلها.
ومن شواهد هذا التوسل ما ذكره اهلل  من دعاء
المؤمنين( :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ

ﯬﯭ) [آل عمران.]193:
رجال يقول« :اللهم إني

ولما سمع النبي
أسألك أني أ ْشهد أنك أنت اهلل ،ال إله إال أنت ،األحد،

الصمد ،الذي لم يلدْ  ،ولم يولدْ  ،ولم يكن له كفوا أحد،
فقال« :لقد سألت اهلل باالسم الذي إذا ُسئل به أعطى،

وإذا ُدعي به أجاب»(.)1

( )1أخرجه أبو داود يف «سننه» رقم ،)1493( :وصححه األلباين يف «صحيح
أبي داود-األم »-رقم.)1341( :
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األمرالثاني عشر:

«التَّصد ُق بين يدي الدعاء».
أنه

الصدقة لها شأن عظيم  ،وقد صح عن النبي
الرب»( ،)1وال شك أن
قال«:صدق ُة السـر تُطف ُئ غضب َّ
زوال غضب الرحمن ™ عن العبد سبب إلجابة دعائه،
وإعطائه س ْؤله.

وهي أيضا من جملة األعمال الصالحة التي يشرع
للمؤمن أن يتوسل با إلى اهلل .


( )1أخرجه الطرباين يف «المعجم الكبير» رقم ،)8014( :وصححه األلباين يف
«السلسلة الصحيحة» رقم )1908( :بمجموع شواهده.
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األمرالثالث عشر:

«تحري األدعية التي أخبر النبي
معها مستجاب».

أن الدعاء
َّ

فالمسلم إذا تحرى هذه الدعوات المأثورة ،ودعا
ٍ
وإلحاح مع استحضار جميع األمور
ٍ
وإقبال
با بصدْ ٍق
السابقة ،فإن دعاءه ال يكاد يرد أبدا.
ومن أمثلة هذه األدعية قول النبي « :دعو ُة ذي
الن ون إذ دعا وهو ف بطن الحوت« :ال إله إال أنت
سبحانك ،إني كنت من الظالمين»؛ فإ َّن ُه لم يد ُع بها ر ُج ٌل
ُمسل ٌم ف شيء قط إال استجاب اهلل له»(.)1
وعن أنس بن مالك أن النبي سمع رجال
يقول يف دعائه« :اللهم إني أ سأل ك بأن لك الحمد ،ال إله
إال أنت ،المنان ،بديع السماوات واألرض ،يا ذا الجالل
( )1أخرجه الرتمذي يف «جامعه» رقم ،)3505( :وصححه األلباين يف
«تخريج الكلم الطيب» رقم.)122( :
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واإلكْرام ،يا حي يا قـيوم» ،فقال النبي « :لقد دعا اهلل
باسمه العظيم الذي إذا ُدعي به أجاب وإذا ُسئل به
أعطى»(.)1
وتقدم قريبا دعاء الرجل الذي توسل إلى اهلل
بتوحيده وإيمانه به ،فقال له النبي

« :لقد سألت اهلل

باالسم الذي إذا ُسئل به أعطى ،وإذا ُدعي به أجاب».
فهذه جملة الضوابط واآلداب يف الدعاء التي
ٍ
مسلم
أوردها اإلمام ابن القيم ¬ ،فينبغي على كل
أن يجتهد يف تحريها يف دعائه ،فإنها متى ما اجتمعت فيه

«فإن هذا الدعاء ال
فإنه كما ذكر اإلمام ابن القيم ¬َّ :

يكا ُد ُيرد أبدا».

ونسأل اهلل تعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة
أمرنا ،وأن ي ْصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا ،وأن ي ْصلح
( )1أخرجه أبو داود يف «سننه» رقم ،)1495( :وصححه األلباين يف صحيح
أبي داود-األم »-رقم.)1342( :
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لنا آخرتنا التي إليها معادنا ،وأن يجعل الحياة زيادة لنا يف
شر.
كل خير ،والموت راحة لنا من كل ٍّ
واهلل تعالى أعلم ،وصلى اهلل على نبينا محمد ،وعلى
آله وصحبه أجمعين(.)1


يت يف مجلس إبراهيم الوقيصي ¬ يف
( )1أصل هذه الرسالة محاضرة ألق ْ
المدينة النبوية ،يف يوم االثنين الموافق 1441 /6 /24هـ ،فقام بعض

اإلخوة بتفريغها ،وإعدادها للطباعة ،وق ْمت بمراجعتها وتصحيحها،
وزدت فيها بعض الزيادات والفوائد ،واهلل أسأل أن يجزي خيرا كل من
شارك يف إخراج هذا العمل وطباعته ونشره بين المسلمين.
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