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التبصرة

في بيان أن تحري إجابة دعاء
اهلل تعالى عند القبور
بدعة منكرة
ويليه:

األسباب الشرعية إلجابة الدعاء
تأليف ماجد بن سليمان الرسي
شوال  3411 ،هـ

بسم اهلل الرحمـٰن الرحيم
مقدمة
احلمد هلل وحده  ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده  ،أما بعد:
فإن اهلل خلق اجلن واإلنس ليعبدوه وحده وال يشركوا به شيئا  ،قال تعاىل وما خلقت اجلن واإلنس
إال ليعبدون ، 1والعبادة تشمل كل ما حيبه اهلل ويرضاه  ،من األقوال واألع مال الباطنة والظاهرة.
« فالصالالالة والةكالالاة والصالاليام واحل ال ودالالدأل احلالالدي وأداد األمانالالة وب الالر الوالالالدين ودالاللة األ حالالام والوف الالاد
بالالالعدود واألمالالر بالالااعروي والند ال عالالن اانفالالر وندالالاد الف الالا واانالالافقن  ،واإلحسالالان إىل اجلالالا والي الالي
والالمسفالن وابن السالبيل وااملالو  ،واإلحسالان إىل البدالام  ،والالدعاد والالركر والقالرادة وأم الال ملال مالن
العبادة.
وكرل حال اهلل و والوله  ،وخشالية اهلل واإلنابالة إلياله  ،وإخالال

الالدين لاله  ،والصال حلفماله  ،والشالفر

لنعم الاله  ،والرضالالا بقضالالامه  ،وال وكالالل عليالاله  ،والرنالالاد لره الاله  ،واخلالالوي مالالن عرابالاله  ،وأم الالال ملال ؛ ه ال
من العبادة هلل

أيضا»2.

وضد العبادة الشر يف عبادة اهلل  ،بأن جيعل اإلنسان هلل شريفا يعبده كما يعبد اهلل  ،وخيافه كما
خياي اهلل  ،وي قالرب إليه بش د من العبادات  -من دعاد ودالة أو مبح أو نر أو غري مل

-

كما ي قرب إىل هلل.
والدعاد عبادة نليلة  ،قد خصدا اهلل بالركر يف ك ري من اآليات  ،وب نالن النبال  شرفدا يف ك ري
من األحادي الصحيحة  ،وقد بينت الشريعة ووامل إنابة الدعاد  ،اليت إن حتراها ااسل فإن
دعاده يفون أقرب لإلنابة عما إما خال دعاؤه من مل السب  ،وهره األوباب و ة أنواع:3
السب األول م علق برات الداع .
السب ال اين م علق بعبادة قام هبا الداع
السب ال ال م علق حبال الداع .
السب الرابع م علق بةمن الدعاد.
السب اخلامس م علق مبفان الدعاد.
 1وو ة الرا يات. 56 :
 2نقال من «جمموع ال اوى» البن تيمية هه اهلل ( )150 – 149/10ب صري يسري.
 3قول مقيده ع ا اهلل عنه إهنا و ة أنواع إمنا هو حبس ما تودل إليه حب ه واو قراؤه  ،واهلل ااس عان.
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السب السادس م علق بآداب

الدعاد1.

وبالرغ من بيان الشريعة ألوباب إنابة الدعاد ؛ فقد انقس الناس يف مسألة تالحري إنابة الدعاد
إىل ثالثة أقسام  ،فقسم تونه بالدعاد ألدحاب القبو ممن يُنسبون غالبا إىل الصالح والوالية ،
زاعمن أن دعاده قري لإلنالالابة  ،وال ش ال أن هرا ال عل خطأ من ثالثة ونوه ؛ األول أن
دعاد غري اهلل شالالر أك خمرج من مالاللة اإلوالم  ،ألن الدعاد عبادة ، 2ومجيع العبادات ال جيوز
درفدا إال هلل وحده  ،فمن دري شيئا مندا لغري اهلل فقد أشر .
والثاني أن ااوتى ال يسمعون دعاد من ناداه  ،كما قال تعاىل ﴿وما أنت مبسمع من يف

القبو ﴾.3

والثالث :أن ااوتى ليس هل تصري وال مقد ة على ن ع أن سد فضال عن غريه  ،وعليه
فدعاؤه وطل احلانات مند من أو ه الس ه وأبطل

الباطل4.

والقس ال اين من الناس ه الرين يدعون اهلل تعاىل  ،وي حرون مواطن اإلنابة اليت و دت يف
الف اب والسنة لف يس جاب دعاؤه  ،كالدعاد يف ثل الليل اآلخر  ،والدعاد يف السجود ،
والدعاد يوم عرفة  ،وغري مل من مواطن إنابة الدعاد  ،وهؤالد ه ااس قيمون على الشريعة ،
أتباع النيب  ، نعلنا اهلل مند .
والقس ال ال

ه الرين يدعون اهلل تعاىل وحده  ،وال يدعون غريه  ،ولفند ي حرون بعض

األماكن إلنابة دعامد مل تأت هبا الشريعة  ،بل مبا نادت الشريعة بالند عن حتري الدعاد
عندها  ،كالرين ي حرون إنابة الدعاد عند القبو  ،وواد كانت قبو أنبياد أو نال داحلن أو
غري مل  ،ف جد أحده يره جبوا ق ويقول :يا ب ا زقين الولد  ،يا ب اقض ديين  ،وحنو
مل .
ويف هرا البح اا واضع ناقشت اع قاد القس ال اين من الناس  ،وبينت خطأه من عدة ونوه  ،مث
بينت البديل الشرع  ،بركر األماكن واألزمنة واألحوال اليت دلت النصو الشرعية على قرب
إنابة الدعاد عندها  ،ليفون القا ىد على بصرية باحلق وضده  ،ألن العبد إما عمل عمال مل ترد
 1ويأيت الفالم على كل نوع من هره األنواع قريبا إن شاد اهلل.
 2كما قال النيب  : الدعاد هو العبادة .واه أبو داود ( ، )1479والرتمري ( ، )2969وغريمها عن النعمان
بن بشري ض اهلل عنه  ،ودححه األلباين.
 3وو ة فاطر. 22 :
 4وقد يسر اهلل إعداد ك اب ي علق ببطالن دعاد غري اهلل بعنوان « مخسون دليال على بطالن دعاد غري اهلل»  ،وقد
طبع ه دا ال رقان باجلةامر ودا االو قامة مبصر  ،وهو بفل حال منشو يف شبفة ااعلومات هبرا العنوان.
2

به الشالريعة ُد عليه عمله  ،وباد بإمث الةيادة يف دين اهلل كما قال النيب ( : من أحدث يف أمرنا
هرا ما ليس منه فدو د) ، 1ويف واية اسل ( :من عمل عمال ليس عليه أمرنا فدو د)2.
واهلل أوأل أن يوفقنا وااسلمن مجيعا إلخال العمل هلل  ،واا ابعة لروول اهلل  ، وأن جينبنا
وإياه طرأل الغواية  ،واهلل أعل  ،ودلى اهلل على نبينا حممد  ،وآله ودحبه  ،وولن تسليما ك ريا.
وك

ماند بن وليمان الرو

يف الرابع عشر من مضان لعام  1433هجري.
00966505906761
majed.alrassi@gmail.com

1
2

واه البخا ي ( )2697ومسل (.)1718
واه مسل ( )1718عن عامشة ض اهلل عندا.
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فصل في بيان أن تحري إجابة دعاء اهلل عند القبور باطل
احلمد هلل ب العاان  ،والصالة والسالم ع لى أشري األنبياد واارولن  ،ويدنا حممد  ،وعلى آله
ودحبه أمجعن.
أما بعد:
فإن دعاد غري اهلل شر أك خمرج من ملة اإلوالم  ،مون

للف ر واخللود يف النا  ،وهرا أمر

جممع عليه  ،وهو واضح ال غبا عليه.
أما دعاد اهلل عند القبو ناد اإلنابة فليس شركا بالحالد ماته  ،ولفنه وويلة عظمى للوقوع يف
الشر  ،ألن الشيطان ويُةين ل اعله دعاد ما ااقبو  ،الويما من كان يف حالة اضطرا  ،فإن
فعل وقع يف الشر األك عياما باهلل.
وحتري إنابة الدعاد عند القبو باطل من مخسة ونوه:
األول :أنه ليس يف ك اب اهلل وال يف ونة ووله  ما يدل على أفضلية دعاد اهلل عند القبو ،
وقد تقر يف شريعة اإلوالم أن كل عبادة مل ترد يف الف اب والسنة فد مردودة على داحبدا ،
لقول النبال  : من أحدث يف أمرنا هرا 1ما ليس منه فدو
ويف واية :من عمل عمال ليس عليه أمرنا فدو د3.

د2.

الثاني :أنه لو كان حتري الدعاد عند القبو أمرا مشروعا  -ونوبا أو او حبابا  -؛ ل عله الصحابة
ضوان اهلل عليد عند ق النيب  ، كما مل يرد مل عن السلف الصاحل يف القرون ال الثة اا ضلة
األوىل.
مث إن الصحابة ضوان اهلل عليد قد أندبوا مرات  ،ودمه د نوام

 ،وما نقل عند الب ة أهن

ناؤوا ودعوا اهلل عند قبالر النبال  وال عند قبالر أحد من كبا الصحابة  ،ولو كان مل

مشروعا

ل علوه ولنقل إلينا فعلد  ،ألنه مما ت ال وافر اهلم والدواع على نقله  ،ففان إمجاعا مند على
بدعية هرا ال عل  ،ف أمل هرا فإنه م يد.
قال ابن تيمية 4هه اهلل:
 1ااقصود باألمر هو الدين.
 2تقدم خترجيه.
 3تقدم خترجيه.
 4هو اإلمام العالمة البحر ال قيه  ،شيخ اإلوالم حقا  ،أبو الالعباس  ،تق الدين  ،أحالمد بن عبد الالحلي بن
عبد السالم  ،احلراين مث الدمشق  ،االق بابن تيمية  ،ندد دين اإلوالم بعدما او حفمت غرب ه  ،وأظلمت
الدنيا بالبدع الفالمية وخرافات الصوفية وشركيات القبو ية وإحلاد ال الو ة والرافضة  ،فجدد الدعوة لإلوالم
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ومن تأمل ك

اآلثا وعري حال السلف تيقن قطعا أن القوم ما كانوا يس غي ون عند القبو وال

يتحرون الدعاء عندها أصال  ،بل كانوا يندون عن مل من كان ي عله من نداهل  ،كما قد
مكرنا بعضه  ،فال خيلو إما أن يفون الدعاد عندها أفضل منه يف غري تل البقعة أو ال يفون  ،فإن
الجة أن خي ى عل هرا على الصحابة وال ابعن وتابعيد  ،ف فون القرون ال الثة
كان أفضل مل ي ُ
الجة أن يعلموا ما فيه من ال ضل
ال اضلة ناهلة هبرا ال ضل العظي ويعلمه من بعده  ،ومل ي ُ
العظي ويةهدوا فيه مع حردد على كل خري ال ويما الدعاد  ،فإن ااضطر ي شب

بفل وب

وإن كان فيه نوع كراهة  ،ففيف يفونون مضطرين يف ك ري من الدعاد وه يعلمون فضل الدعاد
عند القبو مث ال يقصدونه؟!
هرا حمال طبعا وشرعا.
وإن مل يفن الدعاد عندها أفضل ؛ كان قصد الدعاد عندها ضاللة ومعصية  ،كما لو حترى الدعاد
وقصده عند وامر البقاع اليت ال فضيلة للدعاد عندها  ،من شطوط األهنا ومغا س األشجا
وحوانيت األوواأل ونوان الطرقات وما ال يالُحص عدده إال اهلل.
وهرا قد دل عليه ك اب اهلل يف غري موضع  ،م ل قوله تعاىل أم هل شركاد شرعوا هل من الدين ما
مل يأمن به اهلل ، 1فإما مل يشرع اهلل او حباب الدعاد عند ااقابر وال ونوبه ؛ فمن شرعه فقد
شرع من الدين مامل يأمن به اهلل.
وقال تعاىل  قل إمنا حرم يب ال واحش ما ظدر مندا وما بطن واإلمث والبغ بغري احلق وأن تشركوا
باهلل ما مل ينالةل به ولطانا وأن تقولوا على اهلل ما ال تعلمون.2
وهره العبادة عند ااقابر نوع من أن يُشر باهلل ما مل ينالةل به ولطانا  ،ألن اهلل مل ينالةل حجة
ت ضمن او حباب قصد الدعاد عند القبو وفضله على غريه  ،ومن نعل مل من دين اهلل فقد

الصايف على منداج الف اب والسنة  ،وندر باحلق  ،وناظر أهل الباطل  ،وحتمل السجن يف وبيل مل ،
فف اهلل لعلمه القبول  ،ووا ت مبصن اته الركبان  ،ودا من بعده من علماد السنة عياال عليه  ،أما تالميره
فصا بعضد من أممة اإلوالم  ،كابن القي وابن ك ري والرهيب وابن عبد اهلادي وغريه  ،تويف هه اهلل ونة
 728هال  ،وقد مجع بعض احملققن أقوال من ترن له يف نامع ن يس  ،وومسوه ب ال «اجلامع لسرية شيخ اإلوالم
ابن تيمية خالل وبعة قرون»  ،بإشراي الشيخ بفر أبو زيد هه اهلل  ،ونشرته دا عامل ال وامد – مفة ،
فلرينع إليه من أ اد االو ةادة.
 1وو ة الشو ى. 21 :
 2وو ة األعراي. 33 :
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قال على اهلل ما ال يعل  ،وما أحسن قوله تعاىل ما مل ينالةل به ولطانا ، لئال ُحي بااقاييس
واحلفايات .ان دى1.
وقال ابن القي

2

هه اهلل بعد كالم له عن الةيا ة الشرعية:

فدره ونة وول اهلل  يف أهل القبو بضعا وعشرين ونة حىت توفاه اهلل  ،وهره ونة خل امه
الرا شدين  ،وهره طريقة مجيع الصحابة وال ابعن هل بإحسان  ،هل ميفن بشر على ونه األ ض أن
يأيت عن أحد مند بنقل دحيح أو حسن أو ضعيف أو منقطع أهن كانوا إما كان هل حانة
قصدوا القبور فدعوا عندها ومتسحوا هبا  ،فضال أن يصلوا عندها  ،أو يسألوا اهلل بأدحاهبا  ،أو
يسألوه حوامجد ؟
فليوق ونا على أثر واحد  ،أو حري واحد يف مل 3.
قلت :والالمأثو عن السلف الصالح أنهم كانوا يزورون القبور من غير قصد تحري الدعاء
عندها  ،فالوان الوقوي حي وق وا  ،فعن ابن عون قال :وأل نل نافعا :هل كان ابن
يُسل على القبالر؟

عمر4

فقال :نع  ،لقد أي ه مامة مرة أو أك ر من مامة مرة  ،كان مير فيقوم عنده فيقول :السالم على

النبال  ، السالم على أبال بفر  ،السالم على ُعمر أبال

5.

« 1اق ضاد الصراط ااس قي » ( ، )688-687/2وانظر لل امدة ، )728/2( :وكرا «جمموع ال اوى»
(.)130-129/27
الة ع مث الدمشق  ،ااعروي بابن قي اجلوزية  ،من علماد ااامة ال امنة  ،الزم
 2هو حممد بن أيب بفر بن وعد ُّ
شيخه ابن تيمية إىل أن مات ونة  ، 728ففان من كبا تالمرته  ،مث هل بعده لواد الدعوة واجلداد العلم
إىل أن مات ونة  ، 751كان واوع ااعرفة  ،قوي احلجة  ،دقيق االو نباط  ،ك ري ااصن ات  ،ومؤل اته مقبولة
عند مجيع الناس  ،حىت دا من بعده عياال عليه  ،نصر العقيدة اإلوالمية نصرا مؤز ا  ،و د على ااب دعة نظما
ون را  ،الويما اا لس ة والقبو ية وااؤولة واا صوفة  ،هه اهلل هة واوعة  ،فقد ندد هو وشيخه دين اهلل ،
ففانا منعط ا يف حياة األمة اإلوالمية .انظر ترمج ه يف «شر ات الره » البن العماد و «ميل طبقات
احلنابلة» البن ن  ،ومن أمجع من ترن له الشيخ بفر بن عبد اهلل أبو زيد حالمه اهلل يف ك ابه «ابن قي
اجلوزية  ،حياته وآثا ه».
« 3إغاثة اللد ان» . 368 – 367 ،
 4أي الصحايب اجلليل عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب ض اهلل عندما.
 5واه البيدق يف «الف ى» ( )245/5عن نافع به  ،واآلنري يف «الشريعة» ( ، )1914عن معام بن معام
عن ابن عون عن نافع به  ،باب مكر دفن أيب بفر وعمر ض اهلل عندما مع النيب . 
و واه مال يف «ااوطأ»  ،ك اب قصر الصالة والس ر  ،باب ما ناد يف الصالة على النيب  ، عن عبد اهلل
بن دينا قال :أيت عبد اهلل بن عمر  ...اخل.
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و وى مال يف «الالموطأ» عن عبد اهلل بن دينا قال :أيت عبد اهلل بن عمر يقف على ق النيب
 ، فيصل على النيب  وعلى أيب بفر وعمر1.
و وى البيدق يف «شع

اإلميان» 2عن عبيد اهلل  ،عن نافع  ،عن ابن عمر ض اهلل عندما أنه

كان إما قدم من و ر بدأ بق النيب  ، فصلى عليه وول ودعا له وال ميس الق  ،مث يسل على
أيب بفر  ،مث قال :السالم علي يا أبت.
ف

هره اآلثا عن ابن عمر ض اهلل عندما د واضح على من قال ب ضيلة الدعاد عند قبالر النبال

 ، ألنه لو كان للدعاد هنا مةية وفضل ل عله ابن عمر ض اهلل عندما  ،ألنه من أحر
الصحابة على اخلري واتالباع السنة  ،ال ويما وقد ؤي عشرات اارات عند القبالر النبوي.
ويف هرا األثر نرى أن ابن عمر ض اهلل عندما كان إما زا ق النيب  دعا له ولم يدع لنفسه ،

ولو كان للدعاد عند القبو شري ومالةية لدعا لن سه قطعا  ،ولفنه اك ى بالدعاد للمقبو  ،اتباعا
منه للشريعة.
الدليل الثالث على بطالن حتري الدعاد عند القبو  :أنه قد و د عن بعض خيا السلف هن الناس

عن حتري الدعاد عند القبو  ،ومن مل ما ناد عن عل بن احلسن بن عل بن أىب طال أنه
أى نال جي د إىل فُرنة كانت عند قبالر النبال  فيدخل فيدا فيدعو فنداه فقال :أال أحدثف

حدي ا مسع ه من أبال عن ندي عن وول  قال :ال ت ال خروا قبالرى عيدا  ،وال باليوتف قبو ا ،
وولموا عل  ،فإن تسليمف يبلغين أينما كن 3.
ويف واية إمساعيل القاض  :ودلوا عل وولموا حي ما كن  ،فسيبلغين والمف ودالتف .
قال ابن تيمية هه اهلل :فدرا عل بن احلسن  ،زين العابدين  ،وهو من أنل ال ابعن علما ودينا ،
حىت قال الةهري( :ما أيت هامشيا م له)  ،وهو يركر هرا احلدي بإوناده  ،ول ظه( :ال ت خروا
وعةاه ابن تيمية يف ك ابه «اق ضاد الصراط ااس قي اخال ة أدحاب اجلحي » ( )668/2البن بطة يف
«اإلبانة»  ،ودحح إوناده.
معام بن معام هو العن ي أبو اا ىن  ،ثقة م قن  ،ومن شيوخه ابن عون .انظر ترمج ه يف «هتري الفمال».

مالحظة :يف «الشريعة»« :ابن عوي»  ،والصحيح ابن عون  ،وهو عبد اهلل بن عون ااةين  ،أبو عون البصري

 ،ث قة ثبت فاضل .انظر ترمج ه يف «هتري الفمال».
 1ك اب قصر الصالة يف الس ر  ،باب ما ناد يف الصالة على النيب دلى اهلل عليه وول .
 )89 - 88/8( 2برق ( ، )3854و واه عبد الرزاأل يف «مصن ه» (.)6724
 3واه أبو يعلى يف «مسنده» ( )361/1ق ( ، )469وابن أيب شيبة يف «ااصنف» ( ، )7541وإمساعيل
القاض يف «فضل الصالة على النيب» ( ، )20وقال األلباين يف حاشي ه عليه  :حدي دحيح بطرقه وشواهده
 ،وقد خرن دا يف «حترير الساند».
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بييت عيدا  ،فإن تسليمف يبلغين أينما كن )  ،وهرا يق ض أنه ال مةية للسالم عليه عند بي ه ،
كما ال مةية للصالة عليه عند بي ه ، 1بل قد هنى عن ختصيص بي ه هبرا وهرا2.
فيس اد من هرا األثر أن عل بن احلسن – الري هو من أعظ وأعل نال آل بيت النيب ، 
ومن أعري الناس حبقوأل نده  - قد أنفر على الرنل الري كان يأيت إىل ق النيب  للدعاد
عنده  ،وال يعري له خمالف  ،فدو إمجاع من ال ابعن يف وق ه على حترمي الدعاد عند القبو .
الرابع :ومن أدلة بطالن حتري الدعاد عند القبو أن الباع على مل تعظي أهلدا  ،والوان أن
يفون باع ااسل على الدعاد ووامر العبادات هو تعظي أمر اهلل وأمر ووله  ، ال تعظي
ااخلوقن من ااقبو ين وغريه .
الخامس  :أن دعاد اهلل عند قبو الصاحلن وويلة عظمى إىل الوقوع يف دعاد داح القبالر ن سه ،
الويما من كان يف حالة اضطرا  ،وما كان وويلة إىل حمرم فدو حمرم  ،قال نالل الدين السيوط
هه اهلل يف ك ابه «األمر باالتباع والند عن االب داع» ما نصه:
وقد حيفى عندها 3من احلفايات اليت فيدا تأثري م ل أن نال دعا عندها فاو جي
هلا فقضيت حان ه  ،أو حنو مل
الشبهات حدث الشرك في

له  ،أو نر

 ،وبمثل هذه األمور كانت تعبد األصنام  ،وبمثل هذه

األرض4.

ذَكر قول اإلمام مالك وغيره من العلماء في مسألة تحري الدعاء عند القبور
ومما قاله أهل العل يف هرا الباب ؛ ما أُثر عن اإلمالالام مال
النبال  ، فق غريه أوىل بفونه بدعة  ،حي قال هاله اهلل:

هاله اهلل يف بدعية الدعالالاد عند قبالر

وليس يلةم من دخل ااسجد وخرج منه من أهل اادينة الوقوي بالقبالر  ،وإمنا مل للغرباد.
وقال أيضا :ال بأس ان قدم من و ر أو خرج إىل و ر أن يقف على قبالر النبال  فيصل عليه
ويدعو له وألبال بفر وعمر.
فقيل له :فإن ناوا من أهل اادينة ال يقدمالالون من و ر وال يريدونه  ،وي الالعلون مل يف اليوم مرة أو
ويدعون واعة.
أك ر  ،و مبا وق وا يف اجلمعة أو األيام اارة أو اارتن أو أك ر عند الق  ،فيُسلمون ُ

 1يشري إىل حدي  :ال جتعلوا بيوتف قبو ا  ،وال جتعلوا ق ي عيدا  ...اخل.
« 2الرد على اإلخنام » . 265 ،
 3أي القبو .
. 123 4
8

فقال :مل يبلغين هرا عن أحد من أهل ال قه ببلدنا  ،وتركه أووع  ،وال يُصلح آخر هره األمة إال
ما أدلح أوهلا  ،ومل يبلغين عن أول هره األمة ودد ها أهن كانوا ي علون مل  ،ويفره إال ان ناد
من و ر أو أ اده.
قال ابن القاو  :1و أيت أهل اادينة إما خرنوا مندا أو دخلوا أت وا الق فسلموا  ،قال :ومل
أي.
ٌ

قال البان  :2ف ر ٌأل بن أهل اادينة والغرباد  ،ألن الغرباد قصدوا مل  ،وأهل اادينة مقيمون هبا مل

يقصدوها من أنل الق وال سلي .

ان دى3.

علق ابن تيمية هه اهلل فقال :فدرا مال

وهو أعل أهل زمانه  -أي زمن تابع ال ابعن باادينة

النبوية الرين كان أهلدا يف زمن الصحابة وال ابعن وتابعيد أعل الناس مبا يشرع عند ق النيب
دلى اهلل عليه وول  -يفرهون الوقوي للدعاد بعد السالم عليه  ،وبيالن أن ااس ح هو الدعاد
له ولصاحبيه  ،وهو ااشروع من الصالة والسالم  ،وأن مل أيضا ال يُس ح ألهل اادينة كل
حيا ال يُقصد بي ه كل وقت
وقت  ،بل عند القدوم من و ر أو إ ادته  ،ألن مل حتية له  ،والال ُم ن
ر4.

ل حي ه  ،خبالي القادمن من الس
قلت :وتأمل قول مال هاله اهلل( :يدعو له وألبال بفر وعمر)  ،ومل يقل يدعو لن سه  ،ومل اا
او قر يف شريعة اإلوالم من أن الغرض من زيا ة القبالر الدعاد للميت ال للةامر  ،وأما الةامر فيدخل
ضمنا يف دعاد دخول ااقبالرة يف قوله( :يرح اهلل ااس قدمن منا ومنف وااس أخرين)  ،فماما عسى

أن يقال ان ن عل األدل يف الدعاد عند القبو أن يفون للةامر ونس اايت؟

 1هو عبد الرهالٰن بن القاو  ،عامل الديا ااصرية وم يدا  ،داح اإلمام مال  ،وى عن مال
و وى عنه مجاعة  ،تويف ونة  . 191انظر ترمج ه يف «وري أعالم النبالد» للرهيب (.)120/9

وغريه ،

تنبيه :يف ااطبوع من كالم ابن القاو  ( :أي)  ،والري يف «جمموع ال اوى» ( :)118/27دأيب.

 2هو حممد بن عبد اهلل اخلوالين البان  ،يعري بابن الالقال ْالون  ،نةيل إشبيلية  ،كان عا فا مبره مال  ،ثقة و عا
خيالرا تويف ونة  . 308انظر ترمج ه يف «تا يخ اإلوالم» للرهيب (.)139 – 138/7
 3نقل هره األقوال القالاض عياض هه اهلل عن اإلمام مال يف ك الابه «الش ا ب عريف حقوأل ااصالط ى»
( ، )99 - 98/2باب يف حالف زيا ة ق ه  ، وفضيلة من زا ه وول عليه  ،وكيف يسل ويدعو  ،وعةاها
لف اب «اابسوط» للسرخس  ،وكرا نقلدا ابن تيمية كما يف «جمموع ال اوى» (.)118/27
« 4جمموع ال اوى» (.)118/27
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فدرا قول اإلمام مال هاله اهلل يف مسألة زيا ة قبالر النبال  ، وقول اإلمام مال
لقربه من العدد النبوي  ،ولفونه يف اادينة1.

هاله اهلل قوي

 1وانظر ما قاله ابن تيمية هه اهلل يف هره ااسألة يف «جمموع ال اوى» ( ، )130 -129/27و «اق ضاد
الصراط ااس قي » ( )727/2من قول ااؤلف( :الونه ال ال  :يف كراهة قصدها للدعاد)  ،وكرا ما قاله تلميره
ابن القي يف «إغاثة اللد ان»  363 ،وما بعدها.
10

خالصة
وبناد على ما تقدم  ،ي بالن لنا أن الدعاد عند القبو ليس له خصودية او جابة وفضل يف الشريعة
اإلوالمية  ،بل القبو كغريها من البقاع اليت ال فضيلة يف الدعاد عندها  ،كشواطئ األهنا ونوان
الطرقات والبقاع اليت ال حيص عددها إال اهلل  ،ومل خيصدا اهلل ب ضيلة.
وإما كان األمر كرل ؛ فتحري دعاء اهلل عند القبور بدعة  ،ودعوى أن له فضيلة يع من القول
على اهلل بغري عل  ،وهرا من كبامر الرنوب  ،قال تعاىل قل إمنا حرم بال ال واحش ما ظدر مندا
وما بطن واإلمث والبغ بغري احلق وأن تشركوا باهلل ما مل ينالةل به ولطانا وأن تقولوا على اهلل ما ال
تعلمون.

والري يشرع ان زا ااق ة أن يسل على أهل ااق ة  ،ويركر الدعاد الوا د عن النيب : 
السالم على أهل الديا من ااؤمنن وااسلمن  ،ويرح اهلل ااس قدمن منا وااس أخرين  ،وإنا إن
شاد اهلل بف لالحقون1.

وزاد يف حدي بريدة األولم ض اهلل عنه :أوأل اهلل لنا ولف

1
2

واه مسل ( ، )974عن عامشة ض اهلل عندا.
واه مسل (.)975
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العافية2.

فصل في بيان األسباب الشرعية إلجابة الدعاء
مكرنا يف أول الف اب أن اهلل وبحانه وتعاىل شرع لعباده أوبابا إلنابة الدعاد  ،فمن ت بعدا وحتراها
فدعاؤه قري لإلنابة إن شاد اهلل تعاىل  ،وفيما يل ورد ل ل األوباب وأفرادها  ،ليفون القا ىد
على بصرية باحلق وضده  ،فإنا إما علمنا األوباب البدعية فان نبناها وعلمنا األوباب الشرعية
فعملنا هبا  ،درنا على بصرية من أمرنا  ،بإمن اهلل تعاىل.
وأوباب إنابة الدعاد و ة أنواع:
األول :وب م علق برات الداع .
ال اين :أوباب م علقة بعبادة قام هبا الداع وعددها تسعة
ال ال  :أوباب م علقة حبال الداع وعددها مخسة
الرابع :أوباب م علقة بةمن الدعاد وعددها مخسة
اخلامس :أوباب زمانية مفانية  ،ومها اثن ان
السادس واألخري :أوباب م علقة بآداب الدعاد و ؤوودا ثالثة عشرة

12

النوع األول :سبب متعلق بذات الداعي
وهو وب واحد  ،وهو أن يفون الداع قامما مبا أمر اهلل به عباده من األوامر ُ ،مالن ديا عما هنى
اهلل عنه من النواه  ،كما قال تعاىل ويس جي الرين آمنوا وعملوا الصاحلات ويةيده من
فضله ، 1أي يس جي هل الدعاد  ،فعلق اإلنابة هنا باإلميان والعمل الصاحل.
وقال  وإما وأل عبادي عين فإين قري

دعوة الداع إما دعان ف ليس جيبوا يل وليؤمنوا يب

أني

لعلد يرشدون ، 2فودف اهلل من يس جي ُ هل دعاده بالعباد  ،ومن ااعلوم أن العباد ال
يود ون برل إال ألهن ي علون الطاعات ويرتكون السيئات.
ومن أنواع الطاعات الالمالحمودة بُّر الوالدين  ،فقد كان يف زمن ال ابعن نل داحل با بوالدته يقال

له أُويس القرين  ،وقد كان النيب  قد أ شد الناس لطل الدعاد منه  ،فعن أُوري بن نابر أن عمر
ابن اخلطاب ض اهلل عنه قال :إين مسعت وول  يقول :إن خري ال ابعن نل يقال له أُويس ،

فم ُروه فليستغفر لكم.
وله والدة  ،وكان به بالياض ُ ،
ففان عمر بن اخلطاب إما أتى عليه أمداد 3أهل اليمن وأهل  :أفيف أويس بن عامر؟ حىت أتى
على أويس فقال له( :استغفر لي)  ،فاو غ ر
فودف النيب  أُويْسا بشدة بره بوالدته  ،و بط مل بفونه مس جاب الدعوة.
له4.

وعن أيب هريرة ض اهلل عنه قال :قال وول اهلل  : ثالثة ال يرد دعاؤه  :الراكر اهلل ك ريا ،

ودعوة ااظلوم  ،واإلمام

ااقسط5.

فبيالن النيب  يف هرا احلدي أن الراكر اهلل ك ريا دعاؤه قري لإلنابة  ،لفونه قامما بأمر اهلل ،
وكرا اإلمام ال ُالمقسط لفونه قد أطاع اهلل يف عي ه  ،وهرا عمل داحل ليس باهلن.

واا كان دعاد الرنل الصاحل قريبا لالو جابة ؛ كان الصحابة يأتون إىل النبال  ليدعو هل إما

نالةلت هب نازلة  ،ومن ااعلوم أن النيب  هو أدلح الصاحلن  ،فعن خ ال الباب بن األ ت قال:

 1وو ة الشو ى  ،اآلية . 26
 2وو ة البقرة  ،اآلية . 186
 3األمداد ه اجلماعة الغةاة الرين يُالم ُّدون اجليو يف الغةو  ،واحده مال الدد .انظر «شرح النووي على دحيح
مسل ».
 4واه مسل ( ، )2542وأهد (.)39-38/1
 5واه البيدق يف «شع اإلميان» ( ، )7358 ، 588وحسنه األلباين كما يف «الصحيحة» (.)1211
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شفونا إىل وول اهلل  وهو ُم وو ٌد بُردة له يف ظل الفعبة  ،قلنا له :أال تس النصر لنا؟ أال تدعو
اهلل لنا ؟ 1
فاحلادل أنه كلما كان الداع أك ر دالحا وقربا إىل به كان دعاؤه قري اإلنابة.

1

واه البخا ي (.)3612
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النوع الثاني :أسباب تتعلق بعبادة قام بها الداعي  ،وعددها تسعة
 .1الدعاء قبل التسليم من الصالة  ،فعن أيب أمامة الباهل ض اهلل عنه قال :قيل :يا والول
اهلل  ،أي الدعاد أمسع؟
قال :نوي الليل اآلخر  ،ودبر الصلوات ااف وبات1.
أي آخر الصالة قبل ال سلي  ،ألن دبر الش د منه  ،يدل هلرا حدي ابن مسعود ض اهلل
نلست 2بدأت بال ناد على
عنه قال :كنت أدل  ،والنبال  وأبو بفر وعمالر معه  ،فلما
ُ
اهلل  ،مث الصالة على النيب  ، مث دعوت لن س  ،فقال النيب  : ول تعطه  ،ول ت عطه3.
ُ
ُ
قال ابن القي هه اهلل( :وكان شيخنا 4يرنح أن يفون قبل السالم  ،فرانع ه فيه  ،فقال :دبر
كل ش د منه كدبر احليوان).5

 .2دعاء العبد وهو ساجد  ،والدليل على هرا قول النيب  : وأما السجود فان ال ددوا يف
الدعاد  ،فقم ٌن 6أن يس جاب لف

7.

وعن أيب هريرة ض اهلل عنه أن وول اهلل  قال :أقرب ما يفون العبد من به وهو واند ،
فأك روا الدعاد8.
 .3دعاء الصائم  ،والدليل على هرا قول النيب  : ثالث دعوات ال ترد :دعوة الوالد  ،ودعوة
الصام  ،ودعوة

ااسافر9.

فائدة :دل احلدي السابق على أن دعاد الصام حال صومه من أوباب إنابة الدعاد  ،وقد
ان شر بن الناس أن دعاد الصام حال فطره من أوباب إنابة الدعاد أيضا  ،ولفن احلدي
ااع مد يف هرا حدي ضعيف ال يسوغ االع ماد عليه  ،وهو حدي عبد اهلل بن عمرو قال:
1

واه الرتمري ( ، )3499والنسام يف «الف ى» ( ، )9856وحسنه األلباين.

 2أي :نلست لل شدد.
 3واه الرتمري ( ، )593وقال األلباين :حسن دحيح.
 4يعين ابن تيمية هه اهلل.
« 5زاد ااعاد» (.)305/1
 6أي حري.
 7واه مسل ( ) 479وغريه عن ابن عباس ض اهلل عندما  ،و واه عبد اهلل بن أهد يف زوامده على مسند أبيه
( )155/1عن عل ض اهلل عنه  ،وقال حمققو «ااسند» :حسن لغريه.
 8واه مسل (.)482
 9واه البيدق ( )345/3عن أنس بن مال  ،وخرنه األلباين يف «الصحيحة» (.)1797
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قال النيب ( : للصام عند إفطا ه دعوة مس جابة)  ،ففان عبد اهلل بن عمرو إما أفطر دعا
أهله وولده ودعا1.
وفد اهلل ،
 .4دعاء الحاج والمعتمر  ،لقول النيب  : الغازي يف وبي ال الل اهلل  ،واحلاج والالمع مر ُ
دعاه فأنابوه  ،ووألوه فأعطاه

2.

 .5الدعاء عند الملتزم  ،وهو اجلةد من الفعبة اام د بن احلجر األوود وباب الفعبة  ،ومس
دعون عنده  ،والدليل على أفضلية الدعاد عنده أن النيب  كان
مل ةما ألن الناس يل ةمونه وي ُ
يضع دد ه وونده وم اعيه وك ن يه بن الركن والباب ، 3أي يف الطواي  ،وو د عنه يف ف ح

مفة أنه وأدحابه وضعوا خدوده على البيت و وول اهلل  ووطُد .4
وقال جماهد :نئت ابن عباس وهو ي عوم بن الركن والباب5.

قال شيخ اإلوالم ابن تيمية هه اهلل:
وإن أح ن أن يأيت «اال ةم»  -وهو ما بن الالحجر األوود والباب – فيضع عليه دد ه وونده
وم اعيه وك ن يه  ،ويدعو ويسأل اهلل تعاىل حان ه ؛ فعل مل  ،وله أن ي عل مل قبل طواي

الوداع  ،فإن هرا االل ةام ال فرأل بن أن يفون حال الوداع أو غريه  ،والصحابة كانوا ي علون
مل حن يدخلون مفة  ...ولو وقف عند الباب ودعا هنا من غري ال ةام للبيت كان حسنا
 6.»...ان دى.
 .6الدعاء عند شرب ماء زمزم  ،حلدي نابر ض اهلل عندما  ،قال وول اهلل  :ماد زمةم
اا ُشرب

له7.

 1واه ابن مانه ( )1753والطيالس يف «مسنده ( ، )6»237والل ظ للطيالس  ،وانظر ونوه ضع ه يف
«اإل واد» (.)41/4
 2واه ابن مانه ( ، )2893وحسنه األلباين كما يف «الصحيحة» (.)1820
 3واه أبو داود ( )1899وابن مانه ( ، )2962والبيدق ( )93/5عن عمرو بن شعي عن أبيه عن نده ،
زاد ابن مانه (وخديه)  ،وحسنه األلباين باحلدي واألثر ااركو ان بعده كما يف «الصحيحة» (.)2138
 4واه أبو داود ( )1898وأهد ( )431/3والبيدق (.)92/5
 5واه عبد الرزاأل ( ، )9047ودححه األلباين يف اإلحالة ااركو ة آن ا.
« 6جمموع ال اوى» (.)142/26
 7واه أهد ( ، )357/3وابن مانه ( ، )3062ودححه األلباين.
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 .7ومن األعمال الصاحلة اليت شرعدا اهلل إلنابة الدعاد ؛ التوسل إلى اهلل تعالى بأسمائه
الحسنى وصفاته العليا كما قال تعاىل وهلل األمساد احلسىن فادعوه هبا ، 1وهو كقول :يا
هالٰن ا هين  ،يا زاأل ا زقين  ،يا غ ا اغ ر يل  ،وحنو مل .
 .8ومن األعمال الصاحلة اليت شرعدا اهلل إلنابة الدعاد ؛ التوسل بدعاء رجل صالح حي
حاضر قادر على الدعاء  ،بأن يره

ااسل إىل نل من أهل الصالح واالو قامة ،

ويطل منه أن يدعو له اهلل عة ونل ما شاد أن يدعو له  ،كأن ي رج اهلل عنه ما هو فيه من
كربة  ،أو يدعو له بال وفيق والنجاح  ،فإن هرا من أوباب إنابة الدعاد  ،وهلرا كان
الصحابة ض اهلل عند يأتون إىل النبال  ليدعو لالد إما نالةلت هب نازلة  ،أو أداهب
قحط  ،وقد و د هرا عن بعض السلف أيضا.
 .9ومن األعمال الصاحلة اليت شرعالدا اهلل وبحانه وتعاىل إلنابة الدعاد توسـل الداعي بعمل
صالح قام به  ،كأن يقول :اللد بإمياين ب  ،واتباع لروول  ،وبري بوالدي ؛ اغ ر يل

وا هين  ،وفرج عين ما أنا فيه  ،وا زقين الولد  ،وحنو مل .

والدليل على مشروعية ال وول باألعمال الصاحلة ما مكره اهلل يف القرآن الفرمي من توول
ااؤمنن بإمياهن ليقيد عراب النا كما يف قوله تعاىل ﴿ :بالنا إنالنا مس ْعنا ُمناديا يالُنادي ل ْإلميان

أ ْن آمنُوا برب ُف ْ فآمنا بالنا فا ْغ ْر لنا مُنُوبالنا وك ْر عنا ويئاتنا وتالوفالنا مع ْاألبْالرا .2
ومن األدلة أيضا توول ال الثة الرين انطبق عليد ف الغا بأعماهل الصاحلة  ،ف وول األول
ب ه بوالديه  ،وتوول ال اين ب ع ه عن الةنا  ،وتوول ال ال بأمان ه يف ااعامالت  ،فانفش ت
عند الصخرة فخرنوا  ،والقصةُ ُخمرنةٌ يف الصحيحن عن ابن عمر ض اهلل

 1وو ة األعراي. 180 :
 2وو ة آل عمران. 193 :
 3واه البخا ي ( ، )2215ومسل (.)2743
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عندما3 .

النوع الثالث :أسباب متعلقة بحال الداعي  ،وعددها خمسة
 .1دعوة المظلوم  ،لقول النيب  اعام اا أ وله إىل اليمن :واتالق دعوة ااظلوم  ،فإنه ليس بيندا
وبن اهلل

حجاب1.

ثالث دعالوات ال ترد :دعال الوة
 .2دعاء الوالد لولده أو على ولده  ،والدليل قول النيب ُ : 
الوالد  ،ودعوة الصام  ،ودعوة ااسافر2.
وقول النيب  : ثالث دعوات مس جابات الش فيدن :دعوة الوالد  ،ودعوة ااسافر ،
ودعوة ااظلوم.
ويف واية الرتمري :دعوة ااظلوم  ،ودعوة ااسافر  ،ودعوة الوالد على

ولده3.

 .3دعوة المسافر  ،ودليلدا احلدي ان اا قدمان.
 .4دعاء األخ ألخيه المسلم في ظهر الغيب  ،حلدي

أيب الد داد قال :قال وول اهلل : 

ما من عبد مسل يدعو ألخيه بظدر الغي إال قال اال  :ول
ول ظ أهد :آمن  ،ول

مب ل4.

مب ل5.

 .5الدعاء عند سماع صياح الدِّيكة  ،حلدي  :إما مسع دياح الديفة فاوألوا اهلل من فضله ،
فإهنا أت ملفا  ،وإما مسع هنيق احلما ف عوموا باهلل من الشيطان فإهنا أت

شيطانا6.

تنبيه
فضل الدعاد عند نةول الغي و د يف حدي واه أبو داود والل ظ له والبيدق وابن أيب عاد عن
مووى بن يعقوب الةمع عن أيب حازم عن ودل بن وعد ض اهلل عنه قال :قال وول اهلل 
قال :ثن ان ال تُردان – أو :قلما تردان :الدعاد عند النداد  ،وحن البأس حن يُلح بعضه بعضا.

 1واه البخا ي ( )1496ومسل (.)19
 2تقدم خترجيه.
 3واه أبو داود ( ، )1536والرتمري ( ، )1905عن أيب هريرة ض اهلل عنه  ،وحسنه األلباين.
 4واه مسل ( ، )2732والل ظ له  ،وانظر القصة بطوهلا يف «ااسند» (.)452/6
 5واه أهد يف «ااسند» (.)452/6
 6واه البخا ي ( )3303ومسل ( ، )2729عن أيب هريرة ض اهلل عنه.
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قال مووى :وحدثين ُزيق بن وعيد بن عبد الرهالٰن عن أيب حازم عن ودل بن وعد عن النيب 
قال( :ووقت ااطر)1.
وهرا حدي منفر  ،فإن (مووى بن يعقوب الةمع ) و د احل ظ  ،وقد خالف اإلمام مال

–

كما ويأيت  -فرفعه  ،فالرفع زيادة منفرة.
وأما شيالالخه ُزيق بن وعيد بن عبد الرهالٰن اادين فإنه جمال الالدول  ،وقد خال الالالف مالفا  ،فةاد( :ووقت

ااطر)  ،فقد أخرج مال

يف «ااوطأ» يف «ك اب الصالة»  ،باب « ما ناد يف النداد للصالة»

هرا احلدي عن أيب حازم بن دينا عن ودل بن وعد الساعدي أنه قال :فركره  ،ومل يرفعه  ،ولم
يذكر لفظ( :ووقت المطر) أيضا.
وكرا أخرنه البيدق يف «السنن الف ى» 2من طريق مال  ،مث قال « :فعه الةمع  ،ووق ه مال
ابن أنس اإلمام».
وقد دحح الشيخ األلباين هه اهلل هرا احلدي  ،فاهلل أعل ما ه عمدته  ،انظر «دحيح أيب
داود الفبري».3
تنبيه آخر
نُالقل عن بعض أهل العل القول باو حباب الدعاد عند نةول ااطر  ،فلعلد اع مدوا على جمموع
األحادي

عند نةول

الضعي ة الوا دة يف هرا الباب  ،ومن مل

قول ابن تيمية هه اهلل :والدعاد مس ح

ااطر4.

ظت عن غري واحد طل اإلنابة عند نةول الغي وإقامة
وقول ابن القي  :وقد ح ُ
وانظر «الصحيحة».6

الصالة5.

 1واه أبو داود ( )2540والبيالدق ( )410/1وابن أيب عاد يف ك اب «اجلداد» ( ق  )19 ، 18ب حقيق
مساعد الراشد  ،الناشر :مف بة العلوم واحلف – اادينة.
.)410/1( 2
.)295-294/7( 3
 4انظر «جمموع ال اوى» (.)129/27
« 5زاد ااعاد» (.)461/1
 6ق (.)1469

مالحظة :أفادين هبره ال وامالد احلدي يالة ااالركو ة يف هالرا ال نبياله والالري قبلاله الشاليخ أهالد بالن علال الرداعال اليمالين

ح ظه اهلل.
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النوع الرابع :أسباب متعلقة بزمن الدعاء  ،وعددها خمسة
 .1الدعاد يف الساعة ال اضلة اليت تقع يف يوم اجلمعة  ،فعن أيب هريرة ض اهلل عنه  ،أن وول
اهلل  مكر يوم اجلمعة فقال :فيه واعة ال يوافقدا عبد مسل وهو قام يصل  ،يسأل اهلل
تعاىل شيئا ؛ إال أعطاه إياه.
ي القل ال لدا1.

وأشا بيده ُ ُ
وقوله (يُالالقل اللُدا) فيه إشا ة إىل قلة وق دا ومرو ها بسرعة.

وقد ناد يف تعين تل الساعة حدي ان  ،األول حدي أيب مووى األشعري ض اهلل عنه
الصالة2.

قال :مسعت وول اهلل  يقول :ه ما بن أن جيلس اإلمام إىل أن تُقضى
وال اين حدي نابر ض اهلل عندما عن النيب  قال :يوم اجلمعة اثنا عشرة واعة  ،فيدا
واعة ال يوند فيدا عبد مسل يسأل اهلل شيئا إال آتاه إياه  ،فال مسوها آخر واعة بعد
العصر3.

قال ابن القي يف «زاد ااعاد»:
وأ نح هره األقوال قوالن تضمن دما األحادي ال اب ة  ،وأحدمها أ نح من اآلخر.
األول :أهنا من نلوس اإلمام إىل انقضاد الصالة  ،وحجة هرا القول حدي أيب مووى.
والقول الثاني :أهنا بعد العصر  ،وهرا أ نح القولن  ،وهو قول عبد اهلل بن والم وأيب هريرة
واإلمام أهد وخلق  ،وحجة هرا القول حدي

أيب وعيد وأيب هريرة الري واه أهد يف

«مسنده» ، 4وحدي نابر.
و وى وعيد بن منصو يف «وننه» عن أيب ولمة بن عبد الرهالٰن  ،أن ناوا من أدحاب
وول اهلل  ان معوا ف راكروا الساعة اليت يف يوم اجلمعة  ،ف رقوا ومل خي ل وا أهنا آخر واعة
من يوم

اجلمعة5.

 1واه البخا ي ( ، )935ومسل (.)852
273
 2واه مسل ( ، )853وقد انُقد عليه إخرانه باالضطراب واالنقطاع  ،انظر ك اب «ال بع»
للدا قطين  ،حتقيق ود اوة :مقبل بن هادي الوادع  ،وانظر ك اب «بن اإلمامن مسل والدا قطين» ،
 ، 216للشيخ بيع اادخل  ،وانظر «ف ح البا ي» البن حجر هه اهلل  ،شرح حدي ( ، )935ووافقه
األلباين كما يف «ضعيف أيب داود الفبري» (.)398-397/9
 3واه أبو داود ( )1048والنسام ( ، )1388والل ظ له  ،ودححه األلباين.
.)272/2( 4
 5دححه األلباين كما يف «ضعيف أيب داود الفبري» (.)398/9
20

مث قال ابن القي  :وهرا هو قول أك ر السلف  ،وعليه أك ر األحادي
واعة الصالة  ،وبقية األقوال ال دليل عليدا.

 ،ويليه القول بأهنا

وعندي أن واعة الصالة واعة ترنى فيدا اإلنابة أيضا  ،ففالمها واعة إنابة  ،وإن كانت
الساعة ااخصودة ه آخر واعة بعد العصر  ،فد واعة معينة خالل اليوم  ،ال ت قدم وال
ت أخر  ،وأما واعة الصالة ف ابعة للصالة  ،تقدمت أو تأخرت  ،ألن الن ماع ااسلمن
ودالهت وتضرعد واب داهل إىل اهلل تعاىل تأثريا يف اإلنابة  ،فساعة ان ماعد واعة ترنى
فيدا اإلنابة  ،وعلى هرا ت ق األحادي كلدا  ،ويفون النيب  قد حض أم ه على الدعاد
واالب دال إىل اهلل تعاىل يف هاتن الساع

ن1.

وعلى هرا فااقصود بقوله (قام يصل ) يف حدي أيب هريرة األول أي يدعو  ،فإن الصالة
تأيت مبعىن الدعاد  ،كما يف قوله تعاىل ودل عليد إن دالت

وفن هل  ، 2أي ادع

3.

هل
أما معىن القيام يف قوله (قام يدعو) ُفي يد مال زمة الدعاد وليس معناه ان صاب اجلس واق ا
حال الدعاد.
 .2الدعاء في جوف الليل  ،حلدي

نابر ض اهلل عنه قال :مسعت النيب  يقول :إن يف

الليل لساعة  ،ال يوافقدا نل مسل يسأل اهلل خريا من أمر الدنيا واآلخرة إال أعطاه إياه ،
ليلة4.

ومل كل
وعن أيب هريرة ض اهلل عنه  ،أن وول اهلل  قال :ينةل بنا تبا

وتعاىل كل ليلة إىل

السماد الدنيا حن يبقى ثل الليل اآلخر  ،يقول « :من يدعوين فأو جي له  ،من يسألين
فأعطيه  ،من يس غ رين فأغ ر له»5 .
واجلمع بن احلدي ن أن أ نى وقت هلره الساعة اابا كة هو ال ل األخري من الليل.
ـعار من الليل  ،أي االو يقاظ يف الليل  ،وهرا أع ُّ من الري قبله  ،فالري
 .3الدعاء عند التَّ ِّ
ق الْبله يف نوي الليل أي ووط ُه  ،وهرا يف عموم الليل  ،والدليل عليه حدي عبادة بن
الصامت ض اهلل عنه  ،أن النيب  قال :من تعا من الليل فقال :ال إلالٰه إال اهلل وحده ال
شري له  ،له اال وله احلمد وهو على كل ش د قدير  ،احلمد هلل ووبحان اهلل وال إلالٰه إال

 1انظر «زاد ااعاد» ( ، )394 – 388/1باخ صا وتصري يسري.
 2وو ة ال وبة  ،اآلية . 103
 3انظر ت سري ابن نرير لآلية.
 4واه مسل «.»757
 5واه البخا ي ( )1145ومسل (.)758
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اهلل واهلل أك  ،وال حول وال قوة إال باهلل  ،مث قال :اللد اغ ر يل أو دعا ؛ اوُجي  ،فإن
توضأ ودلى ؛ قالبلت دالته1.
ُ
وعن أيب أمامة الباهل ض اهلل عنه قال :مسعت وول اهلل  يقول :من أوى إىل فراشه
طاهرا يركر اهلل (حىت يدكه النعاس) 2؛ مل ي قل
الدنيا واآلخرة إال أعطاه

واعة من الليل وأل اهلل شيئا من أمر

إياه3.

 .4الدعاء في شهر رمضان  ،حلدي  :إن هلل ع قاد يف كل يوم وليلة ، 4لفل عبد مند دعوة
مس جابة5.
 .5الدعاء بين األذان واإلقامة  ،فعن أنس بن مال
يالرد الدعاد بن األمان واإلقامة6.
ُ
وناد يف أثر عمرو بن العا ض اهلل عنه أن نال قال :يا وول اهلل  ،إن ااؤمنن
ض اهلل عنه قال :قال وول اهلل  : ال

ضلوننا.
ي ُ

تعطه7.

فقال وول اهلل  : قل كما يقولون  ،فإما ان ديت فس ْل ُ

 1واه البخا ي (.)1154
 2ما بن القوون ضع ه الشيخ نادر الدين األلباين هه اهلل يف «الفل الطي »  ،ق  ، 43الناشر :مف بة
ااعا ي – الرياض.
 3واه أبو داود ( )5042والرتمري ( )3526والنسام ( )10573يف «الف ى»  ،ودححه األلباين.
 4أي من شدر مضان.
 5واه أهد ( ، )254/2وقال حمققو «ااسند» ( :) 420/12إوناده دحيح على شرط الشيخن  ،و واه البةا
بسنده كما يف «كشف األو ا » ( ، )962وقال األلباين يف «دحيح الرتغي » ( :)1002دحيح لغريه.
 6واه أبو داود ( )521والل ظ له  ،والرتمري ( )212وأهد ( ، )155/3ودححه األلباين.
 7واه أبو داود ( ، )524وقال األلباين :حسن دحيح.
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النوع الخامس :أسباب زمانية مكانية  ،وهما اثنتان
 .1الدعاء يوم عرفة للحاج  ،حلدي  :خري الدعاد دعاد يوم

عرفة1.

 .2الــدعاء صب ـ ـيحة يــوم العيــد للحــاج فــي المشــعر الح ـرام  ،ويقالالع يف طالالري ال المةدل ة مالالن ندالالة
مالىن  ،ودليلالاله حالالدي نالالابر يف دال ة حال النالاليب  ، وفيالاله أن النالاليب  بالالات يف ااةدل الة  ،فلمالالا
د الاللى الص الالبح كال ال ناق الاله ح الالىت أت الالى ااش الالعر احلال الرام  ،فاوال ال قبل القبل الالة  ،ف الالدعا اهلل وكال ال ه وهلل الاله
ندا2.

أو ال ر
ووحده  ،فل يةل واق ا حىت ْ
ف ال ال ال الحري الدعاد يف مل الوقت يف مل

اافان أمر مسنون وقري

تأويا بالنيب . 

1
2

واه الرتمري ( ، )3585وحسنه األلباين.
واه مسل (.)1218
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لإلنابة إن شاد اهلل ،

النوع السادس :أسباب متعلقة بآداب الدعاء  ،ورؤوسها ثالثة عشرة
 .1او صحاب حسن الظن باهلل وتيقن اإلنابة حلدي ( :ادعوا اهلل وأن موقنون باإلنابة)، 1
أي أن اهلل ال خييبف  ،وهرا إما ددأل الداع يف الرناد وأخلص الدعاد  ،ألنه إما مل يفن
ناؤه واثقا مل يفن دعاؤه خالصا م ضرعا  ،فالقل مالل  ،واجلوا ح عبيد.
وقول الاله  : يق الالول اهلل تع الالاىل( :أنال الالا عن الالد ظ الالن عب الالدي يب  ،وأنال الالا مع الاله إما مك الالرين) ، 2ويف وايال الالة
اسل ( :وأنا معه إما دعاين).3
 .2الدعاد بإحلاح و قة وإخال

وتضرع  ،فإن اإلخال

وال رلل ور اإلنابة  ،عمال بقوله تعاىل

ادعوا بف تضرعا وخ ية.4
وعن عبد اهلل بن مسالعود ضال اهلل عناله قالال :قالال والول اهلل  : مالا أدالاب أحالد قالط هال وال
حة ٌن فقال:

الدل فال ال
(اللد ال إين عب الالد  ،اب الالن عب الالد اب الالن أم ال  ،نادالالييت بي الالد  ،م الالاض يف حفم ال  ،ع ال ٌ

قضالالاؤ  ،أوالالأل بفالالل او ال هالالو ل ال  ،مسنيالالت بالاله ن س ال  ،أو عنلم الاله أحالالدا مالالن خلق ال  ،أو

أن الةل ه يف ك اب ال  ،أو او ال أثرت بالاله يف عل ال الغي ال عنالالد  ،أن جتعالالل القالالرآن بيالالع قلالاليب  ،ونالالو
دالالد ي  ،ونالالالد حالالةين  ،ومهالالاب مه ال ) ؛ إال أمهال اهلل عالالة ونالالل مهالاله وحةنالاله  ،وأبدلالاله مفانالاله
فرحا.
فقيل :يا وول اهلل  ،أال ن علمدا؟
ي علمدا5.

فقال :بلى  ،ينبغ ان والمعدا أن
ويف إخ اد الدعاد عشرة فوامد مكرها ابن تيمية كما يف «جمموع ال اوى» (.)22- 15/15
 .3الدعاد حبضو قل  ،حلدي أيب هريرة ض اهلل عنه :ادعوا اهلل وأن موقنون باالنابة ،
واعلموا أن اهلل ال يس جي دعاد من قل

غافل

اله6 .

 1أخرنه الرتمري ( )3479واحلاك ( )493/1عن أيب هريرة ض اهلل عنه  ،وحسنه األلباين يف «الصحيحة»
(.)594
 2أخرنه البخا ي ( )7405ومسل ( )2675عن أيب هريرة ض اهلل عنه.
 3دحيح مسل (.)2685
 4وو ة األعراي. 55 :
 5واه أهد يف «مسنده» ( ، )391/1ودححه األلباين كما يف «الصحيحة» (.)199
 6تقدم خترجيه قريبا.
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(أي ينبغ أن يفون قلب حاضرا وأنت تدعو  ،م دما لالما تقول  ،وتركر أن تالخاط
ب العةة واجلالل  ،فال يليق ب وأنت العبد الرليل أن ختاط موال بفالم ال تعيه  ،أو
جبُمل ع وية قد اع دت تفرا ها دون ال د ل حواها أو اإلد ا

اعانيدا)1.

وقال الشيخ عبد الرهالٰن بن وعدي 2هه اهلل يف ت سري قوله تعاىل من وو ة األعراي ادعوا
بف تضرعا وخ ية إنه ال حي ااع دين * وال ت سدوا يف األ ض بعد إدالحدا وادعوه خوفا

وطمعا:3
«الدعاد يدخل فيه دعاد ااسألة ودعاد العبادة  ،فأمر بدعامه تضرعا  ،أي إحلاحا يف ااسألة
ودؤوبا يف العبادة  ،وخ ية  ،أي ال ندر وعالنية ُخياي منه الرياد  ،بل خ ية وإخالدا هلل
ُ
تعاىل.
إنه ال حي

ااع دين ، أي اا جاوزين للحد يف كل األمو  ،ومن االع داد كون العبد

يسأل اهلل مسامل ال تصلح له  ،أو ي نطع 4يف السؤال  ،أو يبالغ يف فع دوته بالدعاد  ،ففل
هرا داخل يف االع داد ااند عنه.
وال ت سدوا يف األ ض ، بعمل ااعاد  ،بعد إدالحدا بالطاعات  ،فإن ااعاد
ت سد األخالأل واألعمال واأل زاأل  ،كما قال تعاىل  ظدر ال ساد يف ال والبحر مبا كسبت
أيدي الناس ، 5كما أن الطاعات تصلح هبا األخالأل واألعمال واأل زاأل وأحوال الدنيا
واآلخرة  ،وادعوه خوفا وطمعا ، أي خوفا من عقابه وطمعا يف ثوابه  ،طمعا يف قبوهلا
« 1ك اب الدعاد» لعبد اهلل اخلضريي  ، 23 ،الناشر :مدا الوطن – الرياض.
 2هو الشيخ العالمة اا سر ال قيه عبد الرهالٰن بن نادر السعدي  ،من فحول علماد جند  ،او وطن بلدة عنيةة
من مدن القصي  ،ولد عام  1307وتويف عام  1376هال  ،ت لمر على يده عدد من الطلبة دا وا فيما بعد
من علماد ااسلمن  ،كالشيخ عبد اهلل بن عبد العةية بن عقيل  ،والشيخ عبد اهلل بن عبد الرهالٰن البسام ،
والشيخ حممد بن داحل بن ع يمن وغريه  ،ح اهلل أمواهت وح ظ أحيامد .
انظر ترمج ه يف ك اب «علماد جند خالل مثانية قرون»  ،للشيخ عبد اهلل بن عبد الرهالٰن البسام هه اهلل.
 3وو ة األعراي  ،اآليات. 56 – 55 :
 4ال نطع هو ال فلف وال عمق  ،كسؤال اهلل أمو ت صيلية يف اجلنة  ،وحشو الفالم الري ال فامدة فيه  ،والسجع
اا فلف  ،واألوداي ال صيلة  ،وطول الفالم واالل واد فيه  ،والوان تر مل  ،وال ةام نوامع الدعاد ،
وويأيت إنفا عبد اهلل بن مغ ل على ابنه اا مسعه يقول :اللد إين أوأل القصر األبيض عن مين اجلنة إما
دخل دا.
وللشيخ حممد بن أهد ال ي ح ظه اهلل والة قيمة يف هرا بعنوان «االع داد يف الدعاد»  ،فلرينع إليدا من
أ اد االو ةادة.
 5وو ة الروم. 41 :
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وخوفا من دها  ،ال دعاد عبد ُم ْدل 1على به  ،قد أعجب ه ن سه  ،ون نالةل ن سه فوأل منةل ه ،
أو دعاد من هو غافل اله.
فيه هلل وحده  ،ألن مل ي ضمنه اخل ية

وحادل ما مكر اهلل من آداب الدعاد ؛ اإلخال
ُ
وإخ اؤه وإورا ه  ،وأن يفون القل خام ا طامعا  ،ال غافال وال آمنا وال غري مبال باإلنابة ،

وهرا من إحسان الدعاد  ،فإن اإلحسان يف كل عبادة برل اجلدد فيدا وأداؤها كاملة ال
نقص فيدا بونه من الونوه» .ان دى.
 .4ومن آداب الدعاد إظدا ال قر إليه برفع اليدين إىل السماد  ،ف يه إظدا للرلة واالف قا إىل
اهلل العةية اجلبا  ،فعن ولمان ال ا و ض اهلل عنه عن النيب  قال :إن بف حي كرمي
يس حي من عبده إما فع يديه إليه أن ي ال ُردمها د

 .5ومن آداب الدعاد االعرتاي بالرن

را2.

إن كان الدعاد م علقا بطل

ااغ رة  ،ومن تأمل

او غ ا األنبياد وند مل واضحا  ،قال آدم عليه الصالة والسالم  بنا ظلمنا أن سنا وإن
مل تغ ر لنا وترهنا لنفونن من اخلاورين 3.
وقال اهلل عن مي النون وما النون إم مه

مغاضبا فظن أن لن نقد عليه فنادى يف

الظلمات أن ال إلالٰه إال أنت وبحان إني كنت من الظالمين.4

وعن أيب بفر الصديق ض اهلل عنه أنه قال لروول اهلل  :علمين دعاد أدعو به يف داليت.
قال :قل :اللد إني ظلمت نفسي ظلما ك ريا  ،وال يغ ر الرنوب إال أنت  ،فاغ ر يل مغ رة
من عند وا هين  ،إن أنت الغ و الرحي 5.
وعن شداد بن أوس ض اهلل عنه عن النيب  أنه قال :ويد االو غ ا أن يقول:

اللد أنت يب ال إله إال أنت  ،خلق ين وأنا عبد  ،وأنا على عدد ووعد ما او طعت ،
أعوم ب من شر ما دنعت  ،أبود ل بنعم
يغ ر الرنوب إال

أنت6.

عل  ،وأبوء لك بذنبي فاغفر لي  ،فإنه ال

 1أي ميالُ ُّالن على به  ،وهرا الشعو مؤد حلبوط العمل  ،ويف ال نةيل وال متنن تس ف ر ، وقال تعاىل قل ال متنوا
عل إوالمف بل اهلل مين عليف أن هداك لإلميان.
 2واه ابن مانه ( )3865وابن حبان ( ، )160/3ودححه األلباين.
 3وو ة األعراي  ،اآلية . 23
 4وو ة األنبياد  ،اآلية . 87
 5واه البخا ي ( )834ومسل (.)2705
 6واه البخا ي (.)6306
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ودف احلال  ،ومن مل دعاد زكريا يف أول وو ة مرمي قال ب إين وهن
 .6ومن آداب الدعاد
ُ
العظ مين واش عل الرأس شيبا ومل أكن بدعام ب شقيا ، 1فم ندد زكريا لدعامه مبا

يس دع الرهة ويس الجل الرأفة  ،من ك السن  ،وضع ال الف احلال  ،مث توو الل باو ج الابة اهلل

إليه فيما مضى  ،فقال ومل أكن بدعام

ب شقيا.

وقال مووى اا وقى للمرأتن  ب إين اا أنةلت إيل من خري فقري ، 2فجاده اخلري اا
نادته إحدى اارأتن تدعوه لةيا ة أبيدا ومن مث وند زونة تقية وددرا داحلا وعمال يُغنيه
عن ال قر  فجادته إحدامها متش على او حياد قالت إن أيب يدعو ليجةي أنر ما
وقيت لنا.3
 .7ومن آداب الدعاد تقدمي ال ناد على اهلل والصالة على النيب  بن يدي الدعاد  ،ودليل مل
حدي

بريدة األولم أنه دخل مع وول اهلل  ااسجد  ،فإما نل يصل يدعو يقول:

اللد إين أوأل بأين أشدد أن أنت اهلل ال إلالٰه إال أنت  ،األحد الصمد  ،الري مل يلد
ومل يولد  ،ومل يفن له ك وا أحد.
فقال وول اهلل  : والري ن سال بيده  ،لقد وأل اهلل باوالمه األعظ  ،الري إما ُوئل به
أعطى  ،وإما دع به أناب4.
ُ
وعن أنس بن مال
فقال:

ض اهلل عنه أنه كان مع وول اهلل  نالسا و نل يصل  ،مث دعا

اللد إين أوالأل بأن ل احلمد  ،ال إلالٰه إال أنت اانان  ،بديع السماوات واأل ض  ،يا ما
الالجالل واإلكرام  ،يا ح يا قيوم.
فقال النيب  : لقد دعا اهلل بامسه العظي الري إما دع به أناب  ،وإما وئل به أ عطى5.
ُ
وعنه قال :كان النيب  إما كال ال الربال ال الهُ أمر قال :يا ح يا قيوم  ،بره

أو غي

6.

 1وو ة مرمي. 4 :
 2وو ة القصص. 24 :
 3وو ة القصص. 25 :
 4واه الرتمري ( )3475وابن حبان ( )174/3وابن مانه ( )3857وأهد يف «ااسند» ()360 ، 349/5
 ،ودححه األلباين.
 5واه أبو داود ( )1495وال الرمري ( )3544والنالالسام ( )1300وابن مالانه ( )3858وأحالمد ()158/3
وغريه  ،والل ظ أليب داود  ،ودححه األلباين هه اهلل.
 6واه الرتمري ( )3524وحسنه األلباين.
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وعن أيب أمامة ض اهلل عنه عن النيب  أنه قال :او اهلل األعظ يف ثالث وو من
القرآن :البقرة  ،وآل عمران  ،وطالٰه.
قال القاو  :1فال مس دا  ،إنه احل

القيوم2.

وعن ابن عباس ض اهلل عندما أن وول اهلل  كان يقول عند الفرب :ال إلالٰه إال اهلل
العظي احلاللي  ،ال إلالٰه إال اهلل ب العر العظي  ،ال إلالٰه إال اهلل ب السماوات و ب األ ض
و ب الالعر

الفرمي3.

وعن عل بن أيب طال

ض اهلل عنه قال :علمين وول اهلل  إما نالةل يب كرب أن أقول:

ال إلالٰه إال اهلل احللي الفرمي  ،وبحان اهلل وتبا
العاان4.
وعن وعد بن أيب وقا

اهلل ب العر العظي  ،واحلمد هلل ب

ض اهلل عنه عن النيب  قال :دعوة مي النون إم دعا وهو يف

بطن احلوت( :ال إلالٰه إال أنت وبحان إين كنت من الظاان)  ،فإنه مل يدع هبا مسل يف
ش د قط إال او جاب اهلل له5.
فدره األحادي وأشباهدا تُ يد أن الداع ينبغ له أن يُقدم ال ناد على اهلل بن يدي دعامه ،
إم ه و من ال ملق بن يدي العةية  ،وهو من أوباب انفسا القل وانطراحه ومن مث إنابة
الدعاد بإمن اهلل.
ومن أعظ األم لة على تقدم ال ناد بن يدي الدعاد وو ة ال اتالحة  ،فإهنا قسمان ؛ األول
ثناد  ،وال اين دعاد  ،فأما ال ناد فقوله ﴿احلمد هلل ب العاان * الرهالٰن الرحي * مال يوم
الدين﴾.
والقس ال اين دعاد و ناد وهو باق السو ة ﴿اهدنا الصراط ااس قي * دراط الرين أنعمت
عليد عليد * غري ااغضوب عليد وال الضالن﴾.
قلت :وال ناد على اهلل بركر بوبي ه من أعظ ما ي ىن به على اهلل  ،بأن يقول الداع  :يا ب
أوأل كرا وكرا  ،وهلرا فإن ك ريا من األدعية القرآنية تبدأ بركر بوبي ه  ،ومن مل

قوله

 1هو اوي األثر عن أيب أمامة ض اهلل عنه.
 2واه احلاك يف «مس دكه» ( ، )505/1وحسنه األلباين يف «الصحيحة» ( ، )746وانظر «دحيح اجلامع»
(.)980
 3واه البخا ي ( )6346ومسل (.)2730
 4واه أهد يف «مسنده» ( ، )91/1ودححه حمققو «ااسند».
 5واه الرتمري ( )3505والنسام ( )10417يف «الف ى»  ،ودححه األلباين.
28

تعاىل  بنا آتنا يف الدنيا حسالنة ويف اآلخالرة حالسنة وقنا عالراب النا  ، 1وقوله  بنا ال
تؤاخالرنا إن نسالينا أو أخالطأنا ، 2وقوله  بنا ال تةغ قلوبنا بعد إم هدي نا ، 3وغريها ك ري.
فمجد اهلل وحالمده ودلى على النيب  ، فقال وول اهلل
ومسع وول اهلل  نال يصل  ،ن
تعط4.

ادع تُالج  ،وول
ُ :
ويف واية أن النيب  قال للرنل :ع جل هرا  ،مث دعاه  ،فقال له أو لغريه :إما دلى أحدك
بعد مبا
يدع ُ
فليبدأ ب حميد اهلل وال ناد عليه  ،مث ليصل على النيب  ، مث ل ال ُ

شاد5.

وعن عمر بن اخلطاب ض اهلل عنه قال :إن الدعاد موقوي بن السماد واأل ض  ،ال

يصعد منه ش د  ،حىت تصل على نبي 
وعن عل بن أيب طال
آل حممد 

7.

6.

ض اهلل عنه موقوفا :كل دعاد حمجوب حىت يُصلى على حممد على

 .8ومن أوباب إنابة الدعاد عدم او عجال اإلنابة  ،حلدي

أيب هريرة ض اهلل عنه  ،أن
يل8.

دعوت فل يُس ج
وول اهلل  قال :يس جاب ألحدك ما مل يعجل  ،يقول:
ُ
يدع بأمث أو قطيعة ح ما مل يس عجل.
ويف دحيح مسل عنه :ال يةال يُس جاب للعبد ما مل ُ
قيل :يا وول اهلل  ،وما االو عجال؟
قال :يقول( :قد دعوت وقد دعوت  ،فل أ يس جي
الدعاد9.

يل)  ،فيس حسر عند ما ويدع

 1وو ة البقرة. 201 :
 2وو ة البقرة. 286 :
 3وو ة آل عمران. 8 :
حسن ،

 4واه أبو داود ( )1331والرتمري ( )3476والنسام ( ، )1283وقال الرتمري :هرا حدي
ودححه األلباين هه اهلل.
 5واه الرتمري ( ، )3477وابن خالةمية ( ، )351/1والبيالدق ( ، )148/2وقال الرتمري :هالرا حدي حالسن
دحيح  ،ودححه األلباين هه اهلل.
 6واه الرتمري ( ، )486ودححه األلباين هه اهلل.
 7واه الط اين يف «األووط» ( ، )725ودححه األلباين هه اهلل كما يف «السلسلة الصحيحة» (.)2035
قلت :وم ل هرا األثر له حف الرفع ألن م له ال يقال باالن داد.
 8واه البخا ي ( )6340ومسل (.)2735
 9واه مسل (.)2735
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وقال النبال  : ما من مسل يدعو بدعوة ليس فيدا إمث وال قطيعة ح إال أعطاه اهلل هبا
عجل له دعوته  ،وإما أن يدخرها له يف اآلخرة  ،وإما أن يُصري عنه
إحدى ثالث :إما أن تُ ن
من السود م لدا.

قالوا :إما نُالالف ر  ،قال :اهلل أك

ر1.

ااال والغىن ،

وتأخري اإلنابة قد يفون حلفمة يعلمدا اهلل عة ونل  ،فالن س البشرية تالُح
فلو او جاب اهلل للناس دعاده بف رة األموال فلرمبا بغوا وطغوا  ،وددأل اهلل ولو بسط اهلل

الرزأل لعباده لبغوا يف األ ض ولفن ينةل بقد ما يشاد إنه بعباده خبري بصري.2
 .9ومن آداب الدعاد ؛ الدعاد جبوامع الدعاد وتر ال اديل  ،فعن عامشة ض اهلل عندا
قالت :كان وول اهلل  يس ح اجلوامع من الدعاد ويد ْع ما ووى مل

3.

ومن مل ما واه مسل عن فروة بن نوفل األشجع قال :وأْلت عامشة عما كان وول اهلل
 يدعو به اهلل.
قالت :كان يقول :اللد إين أعوم ب من شر ما عملت ومن شر ما مل أعمل4.

وعن ابن أيب مووى عن أبيه عن النيب  أنه كان يدعو هبرا الدعاد :ب اغ ر يل خطيئيت
وندل  ،وإورايف يف أمري كله  ،وما أنت أعل به مين  ،اللد اغ ر يل خطاياي وعمدي ،
وندل وهال ْالةيل  ،وكل مل عالندي  ،اللد اغ ر يل ما قدمت وما أخرت  ،وما أور ت وما
أعلنت  ،أنت ااقدم وأنت ااؤخر  ،وأنت على كل ش د قدير5.
وعن أنس ض اهلل عنه قال :كان أك ر دعاد النيب  : بنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة
حسنة  ،وقنا عراب النا

6.

 1واه أهد ( ، )18/3والبخا ي يف «األدب اا رد» ( ، )710عن أبال وعيد اخلد ي ض اهلل عنه ،
ودححه األلباين كما يف «ك اب األدب اا رد»  ،الناشر :مف بة ااعا ي :الرياض  ،وقال حمققو «ااسند»
( :)214/17إوناده نيد.
 2وو ة الشو ى  ،اآلية . 47
 3واه أبو داود ( )1482وابن أيب شيبة ( ، )29156ودححه األلباين.
 4واه مسل (.)2716
 5واه البخا ي ( )6398ومسل ( ، )2719والل ظ للبخا ي.
 6واه البخا ي ( )6389ومسل (.)2690
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قال عماد الدين ابن ك ري 1هه اهلل:
«احلسنة يف الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي  ،من عافية  ،ودا حبة  ،وزونة حسنة  ،و زأل
واوع  ،وعل نافع  ،وعمل دالالح  ،ومرك هيند  ،وثناد نالميل  ،إىل غري مل مما اش ملت
عليه عبا ات اا سرين  ،وال منافاة بيندا  ،فإهنا كلدا مند نة يف احلسنة يف الدنيا.
وأما احلسالالنة يف اآلخرة فأعلى مل

دخالول اجلنة وتوابعه  ،من األمن من ال ةع األك يف

العردات ، 2وتيسري احلساب  ،وغري مل من أمو اآلخرة الصاحلة.
وأما النجاة من النا فدو يق ض تيسري أوبابه يف الدنيا  ،من ان ناب احملا م واآلثام  ،وتر
الشبدات واحلرام».

ان دى3.

وال ش أن األدعية الوا دة يف الف اب والسنة ه من نوامع الدعاد  ،ومعصومة من اخلطأ ،
ومباكة  ،فال ةامدا خري من ال ةام غريها  ،من حشو الفالم الري ال فامدة فيه  ،والسجع
اا فلف واألوداي ال صيلية  ،وطول الفالم واالل واد فيه.
ومما يشري إىل مل ما واه أبو نعامة أن عبد اهلل بن ُمال ال الغال ال ال الل مسع ابنه يقول :اللد إين
أوأل القصر األبيض عن مين اجلنة إما دخل دا.
فقال :أي بُ الن ال ْ  ،وال ال ْل اهلل اجلنة وتعوم من النا  ،مسعت وول اهلل  يقول :إنه ويفون
والدعاد4.

يف هره األمة قوم يع دون يف الطدو
و وى أبو نعامة أيضا عن ابن وعد أنه قال :مسعين أيب وأنا أقول :اللد إين أوأل

اجلنة

ونعيمدا وهبج دا وكرا وكرا  ،وأعوم ب من النا ووالولدا وأغالهلا وكرا وكرا  ،فقال :يا
بُين  ،إين مسعت وول اهلل  يقول:
(واليفون قوم يع دون يف الدعاد)  ،فإيا أن تفون مند  ،إن أعطيت اجلنة أعطي دا وما فيدا
من اخلري  ،وإن أعرت من النا أعرت مندا وما فيدا من

الشر5.

 1هو عماد الدين  ،إمساعيل بن عمر بن ك ري  ،الالبُصروي األدل  ،الدمشق الشافع  ،ولد يف مطلع القرن
ال امن  ،د س على شيخ اإلوالم ابن تيمية هه اهلل  ،وبرع يف ال قه وال سري والنحو وال ا يخ  ،له تصانيف
م يدة  ،أشدرها ك ابه «ت سري القرآن العظي »  ،وك اب «البداية والنداية» يف ال ا يخ  ،تويف ونة . 774
انظر ترمج ه يف «الد الفامنة» البن حال ال ال الجر  ،و «شر ات الره » البن العماد  ،و «البد الطالع»
للشوكاين  ،هد اهلل.
 2الالعالردات مجع عال ال ْردة  ،وه ااوضع الواوع الري ال بناد فيه .انظر «النداية».
 3ت سري وو ة البقرة  ،اآلية ق . 201
 4واه أبو داود ( ، )96وابن مانه ( )3864وابن حبان ( ، )166/15ودححه األلباين هه اهلل.
 5واه أبو داود ( ، )1480وقال األلباين :حسن دحيح.
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وقال ابن عباس ض اهلل عندما« :وانظر السجع من الدعاد فان نبه  ،فإين عددت وول
اهلل  وأدحابه ال ي علون إال مل » ، 1يعين :ال ي علون إال مل االن ناب.
وقال شيخ اإلوالم ابن تيمية هه اهلل:
ال ي أن األمكا و الدعوات من أفضل العبادات  ،والعبادات مبناها على ال وقيف واالتباع
ال على اهلوى واالب داع  ،فاألمكا واألدعية النبوية ه أفضل ما ي حراه اا حري من الركر
والدعاد  ،ووالفدا على وبيل أمان ووالمة  ،وال وامد والن ام اليت تالحصل ال يع عنه
لسان  ،وال حييط به إنسان  ،وما وواها من األمكا قد يفون مالحرما وقد يفون مفروها ،
وقد يفون فيه شرٌ مالما ال يد دي إليه أك ر الناس  ،وه مجلة يطول ت صيلدا.
وليس ألحد أن ي ُسن للناس نوعا من األمكا واألدعية غري ااسنون  ،وجيعلدا عبادة اتبة
يواظ

الناس عليدا كما يواظبون على الصلوات اخلمس  ،بل هرا اب داع دين لال ال يأمن اهلل

به  ،خبالي ما يدعو به اارد أحيانا من غري أن جيعله للناس ونة  ،فدرا إما مل يعل أنه
الجة اجلةم ب حرميه  ،لفن قد يفون فيه مل واإلنسان ال يشعر به ،
ي ضمن معىن حمرما مل ي ُ
وهرا كما أن اإلنسان عند الضرو ة يدعو بأدعية ت ح عليه مل الوقت  ،فدرا وأم اله قري .
وأما اختام و د غري شرع واو نان مكر غري شرع فدرا مما يُالندى عنه  ،ومع هرا ف األدعية

الشرعية واألمكا الشرعية غاية ااطال الصحيحة  ،وهناية ااقادد العلية  ،وال يعدل عندا
إىل غريها من األمكا احملدثة ااب دعة إال ناهل أو م رط أو مال ال عد2.
ُ
ُ
 .10ومن أوباب إنابة الدعاد العةم فيه وعدم الرتاخ أو ال الخاليالري  ،حلدي أنس ض اهلل عنه
قال :قال وول اهلل  : إما دعا أحدك فليعةم ااسألة وال يقولن :اللد إن شئت فاعطين ،
فإنه ال مس فره له3.
ُ
ويف الباب عن أيب هريرة ض اهلل

عنه4.

وال خيري يشعر باو غناد العبد عن اإلنابة  ،ولرا ناد الند عنه  ،والوان

العةم وعدم

ال خيري.

1

واه البخا ي (.)6337

« 2جمموع ال اوى» (.)511-510/22
 3واه البخا ي ( )6338ومسل (.)2678

فائدة  :قال النووي هه اهلل يف شرح احلدي  :قال العلماد :وب كراه ه أنه ال ي حقق او عمال ااشيئة إال يف
حق من ي ونه عليه اإلكراه  ،واهلل تعاىل منةه عن مل  ،ال يُفرهه أحد.
 4انظر «دحيح البخا ي» ( )6339و «دحيح مسل » (.)2679
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 .11ومن أوباب إنابة الدعاد الدعاد ثالثا  ،ودليله حدي
دعا دعا ثالثا  ،وإما وأل وأل ثالثا1.

ابن مسعود ض اهلل عنه :كان إما

قال النووي يف شرح احلدي  :فيه او حباب تفرير الدعاد ثالثا.
 .12ومن أوباب إنابة الدعاد ااواظبة على الدعاد يف مجيع األحوال  ،يف الرخاد ويف الشدة ،
وعدم الغ لة عنه  ،فإن هرا وب يف إنابة دعامه يف حال الشدة  ،فعن أيب هريرة ض اهلل
عنه قال :قال وول اهلل  : من والره أن يس جي
الدعاد يف الرخاد2.
 .13ومن أوباب إنابة الدعاد طي

اهلل له عند الشدامد وال ُفرب ؛ فليف ر

ااأكل  ،والدليل على مل

حدي

أيب هريرة قال :قال

وول اهلل  : أيدا الناس  ،إن اهلل طي ال يقبل إال طيبا  ،وإن اهلل أمر ااؤمنن مبا أمر به
اارولن فقال يا أيدا الرول كلوا من الطيبات واعملوا داحلا إين مبا تعملون علي  ، 3وقال
يا أيدا الرين آمنوا كلوا من طيبات ما زقناك  ، 4مث مكر الرنل يطيل الس ر  ،أشع

5

أغ  ، 6يال ُم ُّد يديه إىل السماد ؛ (يا ب  ،يا ب)  ،ومطعمه حرام  ،ومشربه حرام  ،وملبسه
حرام  ،وغري باحلرام  ،فأن ال الى يُس جاب لرل

 1واه مسل (.)1794
 2واه الرتمري ( ، )3382ودححه األلباين.
 3وو ة ااؤمنون. 51 :
 4وو ة البقرة. 172 :
 5أشع أي أن شعره من شر م رأل.
 6أغ أي كد اللون.
 7واه مسل (.)1015
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7.

فائدة في أسباب إجابة الدعاء من كالم ابن القيم رحمه اهلل
قال هه اهلل يف مقدمة ك ابه «الداد والدواد»:
ٰهدنا أمر ينبغ ال طن له  ،وهو أن األمكا واآليات واألدعية اليت يُس ش ى هبا ويُرقى هبا ه يف
ن سدا نافعة شافية  ،ولفن تسال دع قبول ااالحل  ،وقوة مهة ال اعل  ،وتأثريه  ،فمىت ختلف الش اد
كان لضعف تأثري ال اعل  ،أو لعدم قبول الالمحل اان عل  ،أو اانع قوي فيه مينع أن ينجع فيه
الدواد  ،كما يفون مل يف األدوية واألدواد الالحسية  ،فإن عدم تأثريها قد يفون لعدم قبول
الطبيالعة لرل الدواد  ،وقد يفون لالمانع قوي مينع من اق ضامه أثره  ،فإن الطبيعة إما أخرت الدواد
الرقى وال عاوير بقبول
بقبول تام كان ان اع البدن به حبالس مل القبول  ،وكرل القل إما أخر ُّ

تام  ،وكان للراق ن س فعالة ومهة مؤثرة ؛ أثالر يف إزالة الداد.

وكرل الدعاد فإنه من أقوى األوباب يف دفع اافروه وحصول ااطلوب  ،ولفن قد ي خلف عنه
أثره  ،إما لضعف يف ن سه  ،بأن يفون دعاد ال حيبه اهلل اا فيه من العدوان  ،وإما لضعف القل
وعدم إقباله على اهلل ومجعي ه عليه وقت الدعاد  ،فيفون مبنالةلة القوس الرخو ندا  ،فإن السد
خيرج منه خرونا ضعي ا.
وإما حلصول ااانع من اإلنابة  ،من أكل احلرام والظل  ،و ين الرنوب على القلوب  ،واو يالد
الغ لة والشدوة واللدو  ،وغلب دا عليدا  ،كما يف مس د احلاك من حدي أبال هريرة عن النيب
 : ادعو اهلل وأن موقنون باالنابة  ،واعلموا أن اهلل ال يقبل دعاد من قل غافل اله1.
يل للداد  ،ولفن غ لة القل عن اهلل تُبطل قوته.
فدرا دوادٌ ٌ
نافع مة ٌ

وكرل أكل احلرام يبطل قوته ويضع دا  ،كما يف دحيح مسل من حدي أيب هريرة قال :قال
وول اهلل « : أيدا الناس  ،إن اهلل طي اليقبل إال طيبا  ،وإن اهلل أمر ااؤمنن مبا أمر به
اارولن  ،فقال يا أيدا الرول كلوا من الطيبات واعملوا داحلا إين مبا تعملون علي  ، وقال يا
أيدا الرين آمنوا كلوا من طيبات ما زقناك  ، مث مكر الرنل يُطيل الس ر  ،أشع أغ  ،ميد يديه
إىل السماد  ،يا ب  ،يا ب  ،ومطعمه حرام  ،ومشربه حرام  ،وملبسه حرام  ،وغري باحلرام  ،فأنالى
يس جاب لرل »2.
مث قال يف

:21

«واألدعية وال عومات مبنالةلة السالح  ،والسالح بضا به ال حبده فقط  ،فمىت كان السالح والحا
تاما ال آفة به  ،والساعد واعد قوي  ،وااانع م قود ؛ حصلت به النفاية يف العدو  ،ومىت ختلف
 1تقدم خترجيه.
 2تقدم خترجيه  ،وهنا ان دى كالمه يف

. 10
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واح ٌد من هره ال الثة ختلف ال أثري  ،فإما كان الدعاد يف ن سه غري داحل  ،أو الداع مل جيمع بن
مانع من اإلنابة ؛ مل حيصل األثر».
قلبه ولسانه يف الدعاد  ،أو كان مث ٌ
وقال يف

:14

وإما مجع مع الدعاد حضو القل ومجعي ه بفلي ه على ااطلوب  ،ودادي وق ا من أوقات االنابة
الس ة  ،وه ال الل األخالري من الليل  ،وعند األمان  ،وبن األمان واإلقامة  ،وأدبا الصاللوات
اافال الوبات  ،وعند دعود اإلمام يوم اجلمعة على اان حىت تُقضالى الصالة  ،وآخر والاعة بعد
العصر من مل اليوم  ،ودادي خالشوعا يف القل وانفسا ا بن يدي الرب  ،وملة له وتض ال ال ال رعا
و ق الة  ،واو القبل الداع القبلة  ،وكان على طدا ة  ،و فع يدياله إىل اهلل  ،وبدأ بالحمد اهلل وال ناد
عليه  ،مث ثالنالى بالصالة على حممد عبده و ووله  ، مث قدم بن يدي حان ه ال وبة واالو غ ا ،
قه 1ودعاهُ غالبة و هبة  ،وتوول إليه بأمسامه ود اته
مث دخل على اهلل وألالح عليه يف ااسألة  ،وتالمل ُ
فاد يُرد أبدا  ،وال ويما إن دادي
وتوحيده  ،وقدم بن يدي دعامه ددقة ؛ فإن هرا الدعاد ال ي ُ
األدعية اليت أخ النيب  أهنا مظننة اإلنابة  ،أو أهنا م ضمنة لإلو األعظ  .ان دى كالمه هه
اهلل.

 1متلقه أي تودد إليه وتطلف له .انظر «الصحاح يف اللغة» للجوهري  ،مادة :ملق.
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شبهات والجواب عنها
اع مد بعض الناس على أحادي

ظنوا أن فيدا داللة على أفضلية الدعاد عند القبو  ،وه يف

احلقيقة أحادي ضعي ة ال يصح االع ماد عليدا  ،وأشدرها أ بعة أحادي :
الحديث األول :يس دل بعض من يع قد بأفضيلة الدعاد عند ق النيب  مبا واه البيدق يف
«شع اإلميان» فقال:
أخ نا أبو وعيد بن أيب عمرو  ،أخ نا أبو عبد اهلل الص ا  ،حدثنا أبو بفر بن أيب الدنيا  ،حدثنا
وعيد بن أيب ع مان  ،حدثنا ابن أيب فدي قال :مسعت بعض من أدكت يقول :بلغنا أنه من
وقف عند ق النيب  ف ال هره اآلية إن اهلل ومالمف ه يصلون على النيب يا أيدا الرين آمنوا دلوا
عليه وولموا تسليما دلى اهلل علي يا حممد  ،حىت يقوهلا وبعن مرة فأنابه مل  :دلى اهلل
علي يا فالن مل تسقط ل

حانة1.

و واه أبو عبد اهلل النجا من طريق ابن أيب الدنيا يف ك ابه «أخبا اادينة»

به2.

واجلواب :هرا أثر ضعيف ندا ؛ ال يعري قامله أدال  ،فابن أيب فدي ال يُعري عمن واه فقال:
بعض من أد كت!

وأيضا فإن هرا البعض قد قال( :بلغنا)  ،فد واية جمدول عن جمدول  ،فاحلدي معضل.
مث إن منت هرا األثر منفر  ،فإنه قد دح عن النيب  أنه قال :من دلى عل دالة واحدة دلى
اهلل عليه عشرا  ،بينما ي يد هرا احلدي أن من دلى على النيب  وبعن مرة دلى عليه اال
مرة

واحدة! 3

الحديث الثاني :قال حممد بن احلسن بن زبالة يف ك اب «أخبا اادينة» :4أيت نال من أهل

اادينة يقال له حممد بن كيسان  ،يأيت إما دلى العصر من يوم اجلمعة  ،وحنن نلوس مع بيعة بن

« 1شع اإلميان» ( )492/ 3برق (.)4168
« 2الد ة ال مينة يف أخبا اادينة» . 294 ،
 3نقلت علل هرا األثر من «اق ضاد الصراط» (.)730 /2
 4نقلت هرا األثر من ك اب «اق ضاد الصراط الالمس قي » البن تيمية ( ، )731/2وإال فإن ك اب «أخبا
اادينة» قد ضاع كما قاله الباح  :دالح عبد العةية بن والمة يف حب ه «أخبا اادينة» (نشر« :مركة حبوث
ود اوات اادينة»)  ،والري مجع فيه الباح كالم ابن زبالة من الف اليت نقلت عنه  ،كف اب «وفاد الوفاد
بأخبا دا ااصط ى» لعل بن عبد اهلل السمدودي هه اهلل.
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أيب عبد الرهالٰن ، 1فيقوم عند الق  ،فيسل على النيب  ، ويدعو حىت ميس  ،فيقول نلساد
بيعة :ا نظروا إىل ما يصنع هرا  ،فيقول :دعوه  ،فإمنا للمرد ما نوى.
فاجلواب :أن وند هره القصة ضعيف ندا  ،فراوي هره القصة – وهو احلسن بن حممد بن زبالة
 كراب  ،قاله أبو داود.وقال النسام واألزدي :مرتو .
وقال أبو حامت :واه احلدي .
وقال الدا قطين وغريه :منفر احلدي

2.

وقال ابن حةم :واقط باجلملة  ،قال فيه حيىي بن معن :ليس ب قة  ،وهو باجلملة م ق على
اطال الراحه3.

وعليه فال ينبغ االع ماد على هره القصة  ،و بيعة بريد مما نس إليه فيدا ألن اويدا عنه كراب.
األثر الثالث :قال ابن زبالة يف «أخبا اادينة» :4حدثين عمر بن ها ون عن ولمة بن و دان ،
قال :أيت أنس بن مال يسل على النيب  ، مث يسند ظدره إىل ندا الق مث يدعو؟
فاجلواب :هرا أثر ضعيف ندا ؛ فابن زبالة هو حممد بن احلسن بن زبالة  ،كراب  ،وأما عمر بن
ها ون فدو مرتو م د بالفرب ، 5وأما ولمة بن و دان فضعيف احلدي 7.6
األثر الرابع :ومما تعلق به الناس يف باب فضل الدعاد عند القبو حفايات مف روبة على بعض
األممة الفبا  ،فجعلوا من مل شرعا ي بع! ومندا تل احلفاية اانسوبة لإلمام الشافع هه اهلل
أنه كان يقصد قبالر أبال حني ة للدعاد عنده  ،والري أخرج هره احلفاية اخلطي
«تا يخ بغداد» فقال:

البغدادي يف

 1هو بيعة بن أيب عبد الرهالٰن فروخ  ،ال قيه أبو ع مان اادين  ،عامل اادينة  ،ويقال له بيعة الرأي  ،مسع أنسا
وابن ااسي  ،وكانت له حلقة لل وى  ،أخر عنه مال  ،تويف ونة وت وثالثن ومئة .انظر ترمج ه يف ك اب
«تركرة احل اظ» للرهيب.
« 2ميةان االع دال» (.)108/6
« 3احمللى» البن حةم (.)334 ، 332/5
 4نقلت هرا األثر من ك اب «اق ضاد الصراط الالمس قي » البن تيمية (.)733/2
 5انظر «تقري ال دري ».
 6انظر «تقري ال دري ».
 7وانظر ما قاله ابن تيمية يف «االق ضاد» (.)733/2
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أخ نا القاض أبو عبد اهلل احلسن بن عل بن حممد الصيمري  ،قال :أخ نا عمر بن إبراهي
ااقرئ قال :حدثنا ُمفرم بن أهد قال :حدثنا عمر بن إوحاأل بن إبراهي قال :حدثنا عل بن
ميمون قال :مسعت الشافع يقول :إين ألت

بأيب حني ة  ،وأن د إىل ق ه يف كل يوم – يعين زامرا

دليت كع ن ونئت إىل ق ه  ،ووألت اهلل تعاىل احلانة عنده  ،فما
  ،فإما عرضت يل حانةُ
تقضى1.

تبعد عين حىت ُ
ُ

واجلواب :أن نسبة هره القصة للشافع هه اهلل باطلة لس ة أوباب:
الوجه األول :ضعف إوناد القصة  ،فقد قال العالمة األلباين هه اهلل عن وند هره القصة:
فدره واية ضعي ة بل باطلة  ،فإن عمر بن إوحاأل بن إبراهي غري معروي  ،وليس له مكر يف
ش د من ك الرنال  ،وحي مل أن يفون هو عمرو  -ب ح العن  -بن إوحاأل بن إبراهي بن
هيد بن السفن أبو حممد ال ونس  ،وقد ترمجه اخلطي ( )226/2ومكر أنه خبا ي  ،قدم بغداد
ويبعد أن يفون هو هرا ،
حانا ونة  ، 341ومل يركر فيه نرحا وال تعديال  ،فدو جمدول احلال ُ ،

إم إن وفاة شيخه عل بن ميمون ونة  247على أك ر األقوال  ،فبن وفاتيدما حنو مئة ونة ،
فيبعد أن يفون قد أدكه .وعلى كل حال فد واية ضعي ة ال يقوم على دح دا

دليل2.

الوجه الثاني :ام ناع حصول هره القصة ؛ فقد قال ابن تيمية هه اهلل:
إنه من اام نع أن ت ق األمة على او حسان فعل لو كان حسنا ل عله اا قدمون ومل ي علوه  ،فإن
هرا من باب تناقض اإلمجاعات  ،وه ال ت ناقض  ،وإما اخ لف فيدا اا أخرون فال ادل بيند
هو الف اب والسنة وإمجاع اا قدمن نصا واو نباطا  ،ففيف  -واحلمد هلل  -مل ينقل عن إمام
معروي وال عامل م بع  ،بل اانقول يف مل إما أن يفون كربا على داحبه  ،م ل ما حفى
بعضد عن الشافع أنه قال :ومكر

القصة3.

الوجه الثالث :ما مكره ابن تيمية أيضا" :أن الشافع اا قدم بغداد مل يفن ببغداد ق يُالن اب
للدعاد عنده الب ة  ،بل ومل يفن هرا على عدد الشافع معروفا  ،وقد أى الشافع باحلجاز

 ، ) 445/1( 1حتقيق :بشا عواد  ،ط دا الغرب اإلوالم  -بريوت
« 2السلسلة الضعي ة» ( )78/1باخ صا .
وقد د العالمة األلباين على الفوثري يف ن س ااوضع فقال :وأما قول الفوثري يف مقاالته( :وتوول اإلمام
الشافع بأيب حني ة مركو يف أوامل «تا يخ اخلطي » بسند دحيح) ؛ فمن مبالغاته  ،بل مغالطاته.
.
« 3جمموع ال اوى» ( ، )692/2ب صري يسري
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واليمن والشام والعراأل ومصر من قبو األنبياد والصحابة وال ابعن من كان أدحاهبا عنده وعند
ااسلمن أفضل من أيب حني ة وأم اله من العلماد  ،فما باله مل ي وخ الدعاد إال عنده.
وزف الر واحلسن بن زياد وطبق د  ،مل
مث إن أدحاب أيب حني ة الرين أد كوه م ل أيب يووف وحممد ُ

يفونوا ي حرون الدعاد ال عند أيب حني ة وال

غريه1.

الوجه الرابع" :تقدم عن الشافع ما هو ثابت عنه يف ك ابه من كراهة تعظي قبو ااخلوقن خشية

ال نة هبا ، 2وإمنا يضع م ل هره احلفايات من يقل علمه ودينه  ،وإما أن يفون اانقول من هره
احلفايات عن جمدول ال يعري.
وحنن لو ُوي لنا م ل هره احلفايات ااسيال البة أحادي

عمن ال ينطق عن اهلوى اا ناز ال مس

هبا حىت ت بت  ،ففيف باانقول عن غريه؟".3

الوجه الخامس :ما قاله الشيخ عبد الرهالٰن بن حيىي ااعلم

4

هه اهلل يف ك ابه «طليعة ال

نفيل »5

بعد أن بيال الن ضعف وند هره القصة:

هرا حال السند  ،وال خي ى على مي معرفة أنه ال ي بت مب له ش د  ،ويؤكد ذلك حال القصة ،
فإن زيارته قبر أبي حنيفة كل يوم بعيد في العادة  ،وتحريه قصده للدعاء عنده بعيد أيضا  ،إمنا
يُعري حتري القبو لسؤال احلوام عندها بعد عصر الشافع مبدة  ،فأما حتري الصالة عنده فأبعد

وأبعد .ان دى.

« 1جمموع ال اوى» ( ، )692/2ب صري يسري.
 2قال الشافع هه اهلل يف ك ابه «األم»  ،ك اب اجلنامة  ،باب ما يفون بعد الدفن:
وأح أال جيصص  ،فإن مل يشبه الةينة واخليالد  ،وليس ااوت موضع أحد مندما  ،ومل أ قبو اادانرين
واألنصا جمصصة.
وقد أيت من الوالة من يددم مبفة ما يبىن فيدا  ،فل أ ال قداد يعيبون مل .
وقال أيضا يف ن س الباب :وأكره أن يبىن على القبالر مسجد.
« 3جمموع ال اوى» ( ، )692/2ب صري يسري.
 4الشيخ عبد الرهالٰن نشأ يف اليمن  ،وافر إىل نيةان من أ ض اجلةيرة العربية ونة  1329وتوىل القضاد  ،مث
وافر إىل اهلند عام  1341وعمل مصححا لف احلدي وال ا يخ يف دامرة ااعا ي الع مانية حبيد آباد حنو
فعن أمينا اف بة احلرم ااف  ،وبق فيدا إىل أن تويف عام . 1386
بع قرن  ،مث عاد إىل مفة عام ُ 1371
تر إ ثا علميا طيبا يف عل الرنال وغريه  ،منه ك اب «ال نفيل مبا يف تأني الفوثري من األباطيل»  ،وحتقيق
ك اب «اجلرح وال عديل» البن أيب حامت  ،وغريه .انظر ترمج ه يف «األعالم» للةكل (.)342/3
 ، 76 5الناشر :دا عامل ال وامد – مفة.
39

الوجه السادس :يُس أنس بفونه من البعيد أن الشافع ي وول بق أيب حني ة  ،اا تقر أن أبا
حني ة يرى حترمي مل  ،فدو القامل" :ال ينبغ ألحد أن يدعو اهلل إال به وأكره أن يقول :أوأل
مبعاقد العة من عرش  ،وأن يقول حبق فالن  ،وحبق أنبيام و ول  ،وحبق البيت احلرام".
هرا غري معقول

الب ة1.

ابن
وبناد على ما تقدم ؛ فقد حف األممة احملققون ببطالن هره القصة وهتاف دا  ،فقد نقل
ُ
اإلمام ُ
القي عن شيخه ابن تيمية هدما اهلل يف «إغاثة اللد ان» قوله:
واحلفايةُ اانقولةُ عن الشافع أنه كان يقصد الدعاد عند ق أيب حني ة من الفرب

الظاهر2.

تنبيه :نقل ابن حجر اهلي م  3ااف هره القصة يف ك ابه ااسمى «اخلريات احلسان يف مناق أيب
حني ة النعمان» يف ال صل اخلامس والعشرين! فاحر وتنبه.

، 332 – 331

 1نقال من «ال ودل إىل حقيقة ال وول» ب صري يسري  ،للشيخ نسي الرفاع هه اهلل ،
الناشر :ااف بة اافية – مفة.
. 392 2
 3هو أهد بن حممد بن حممد بن عل بن حجر اهلي م الشافع  ،فقيه شافع وم صوي  ،قدم إىل مفة فجاو
هبا إىل أن مات  ،تويف ونة  . 973انظر ترمج ه يف «شر ات الره يف أخبا من مه »  ،البن العماد ،
عبد احل بن أهد العفري الدمشق  ،الناشر :دا ابن ك ري  -دمشق.
40

خاتمة البحث وخالصته
تبن لنا مما تقدم ااواطن الشرعية إلنابة الدعاد  ،من أزمنة وأمفنة وأحوال وغريها  ،بيندا لنا النيب
 - الش يق على أم ه  -بيانا شافيا  ،فمن حترى الدعاد يف غري هره ااواطن  ،كالقبو وحنوها من
األماكن اليت مل يرد فيدا دليل شرع دحيح ؛ فقد زاد يف دين اهلل ما ليس فيه  ،وقال على اهلل
بغري عل  ،وجترأ على الشريعة  ،عافانا اهلل من مل .
ودلى اهلل على نبينا حممد  ،وعلى آله ودحبه  ،وول تسليما ك ريا.
وك به ماند بن وليمان الرو يف ال امن والعشرين من شدر شعبان  ،لعام أ بع وثالثن وأ بعمامة
وألف من اهلجرة النبوية اابا كة.
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