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 ودالئله العقدية
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 تسم اهلل انرمحه انرحيم

مف بخؿ منهـ ومػف  رحمتهالعباد، وعمت  رأفتهالذي شممت  هلل الحمد
َفػػػاْذُكُروِن  " :تعػػػال  فقػػػاؿ بػػػذكر ـ ذكػػػر ـ عػػػف عبػػػاد  جػػػاز  الػػػذيجػػػاد،  ػػػو 

ـُ اْدُعوِن  : "فقاؿ بأمر  والدعاء السؤاؿ ف  رغبهـ(.سبحانه ٔ")َأْذُكْرُكـْ  َوَقاَؿ َربُُّك
فػ  االنبسػاط إلػ  ح ػرة جبللػه برفػع الحاجػات الكؿ فأطمع (. ٕ")َلُكـْ َأْسَتِجْب 

َذا َسػػأََلَؾ ِعَبػػاِدي َعَنػػ  َفػػِرَن  َقِريػػبد ُأِجيػػُب َدْعػػَوَة الػػد اِع ِإَذا : "واألمػػان  بقولػػه َواِ 
 (.ٖ")َدَعافِ 

فسػػبحاف مػػف جعػػؿ الػػدعاء وسػػيم  الرجػػاء ، فكػػؿ مػػف خمقػػه ي ػػزع فػػ  
حػػوادث والكػػوارث عميػػه ، لطيػػؼ لػػـ تخػػؼ عميػػه حاجتػػه إليػػه ، ويعػػوؿ عنػػد ال

م ػػمرات القمػػػوب في هػػػن عنهػػػا بنطػػػؽ بيػػػاف ، ولػػػـ تسػػػتتر دونػػػه م ػػػمنات 
الغيوب فيعبر له عنها بحرك  لساف ، لكنه أنطؽ األلسف بذكر  ، لتستمر عم  

 ( العبودي  ، وتظهر به شوا د أعبلـ الربوبي .ٗوله)

                                                           

 مف سورة البقرة. ٕ٘ٔزء مف اآلي  رقـ ( جٔ)
 مف سورة غافر. ٓٙجزء مف اآلي  رقـ ( ٕ)
 مف سورة البقرة.ٙٛٔجزء مف اآلي  رقـ ( ٖ)
ِقيَؿ ِف  اْسـِ اْلَباِري ُسْبَحاَنُه ِإن ػُه مػْأخوذ مػف َأِلػَه َيْأَلػه إذا َتَحي ػَر، جاء ف  لساف العرب:  (ٗ)

َمِتػػِه. وَأِلػػَه َيْأَلػػه َأَلهػػاح َأي َتَحي ػػَر، وَأهػػمه َوِلػػَه َيْوَلػػُه َوَلهػػاح. َوَقػػْد أَلف اْلُعقُػػوَؿ َتْأَلػػُه ِفػػ  َعظَ 
َأِلْهُت َعَم  ُفبَلٍف َأي اْشَتد  َجَزِع  َعَمْيِه، ِمْثُؿ َوِلْهُت، َوِقيَؿ: ُ َو مْأخوذ َمْف َأِلَه َيْأَلُه ِإَل  

   ==الت َألُّػػػُه:، و ال ػػػِذي ُيْمجػػُأ ِإَلْيػػػِه ِفػػ  ُكػػػَؿ َأمػػر َكػػَذا َأي لجػػَأ ِإَلْيػػػِه أَلنػػه ُسػػػْبَحاَنُه الَمْ ػػَزعُ 
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٜٔٛٚ 
 

ؿ منكػػػر متػػػروؾ مػػػف ببعثتػػػه كػػػسػػػيدنا محمػػػد وهػػػبلة وسػػػبلما عمػػػ  
المنػػزؿ عميػػه ، وكػػؿ معػػروؼ موهػػوؿ غيػػر مقطػػوع وال ممنػػوع  ، ومو ػػوع

ورحمػ  موهػول   ، والمبجؿ بػيف الػور  فػ  القػديـ والحػديث، أحسف الحديث 
، وعمػ  أهػحابه وأحبابػه ومػف دعػا بدعوتػه  كػراـ مػف الممػؾ العػبلـبطرائؽ اإل 

 إل  يـو الديف.
 أما تعد

عظمػػ  عمػػ  نعمػػ  كبػػر  ومنحػػ  تعػػال  والمجػػوء إلػػ  اهلل فػػرف الػػدعاء 
، حيػث أمػر ـ مػف جػاد، جاد بها المػول  تبػارؾ وتعػال  وامػتف بهػا عمػ  العباد

 .والمثوب  وتحقيؽ المرادبالدعاء ووعد ـ باإلجاب  
فػ  الػديف عاليػ  ال تخ ػ  فشأف الدعاء عظيـ ون عه عمػيـ، ومكانتػه 

فػراد  بالعبػادة دوف مػف وا   ،، ذلؾ أنه يت مف توحيد اهللإال عم  كؿ قمب سقيـ
 سوا ، و ذا رأس األمر وأهؿ الديف.

فمػػا أشػػد حاجػػ  العبػػاد إلػػ  الػػدعاء، بػػؿ مػػا أعظػػـ  ػػرورتهـ إليػػه  
بؿ ومػف فػ  ، فالمسمـ ف   ذ  الدنيا ال يستغن  عف الدعاء بحاؿ مف األحواؿ

خبلهػػه لػػرب األرض والسػػماء   األرض كمهػـ جميعػػا بػػأمس الحاجػػ  لمػػدعاء، وا 
 إل  خيري الدنيا واآلخرة. ليهموا بذلؾ

                                                           

أِلَه َيْأَلُه ِإذا َتَحي َر، ُيريػُد ِإذا َوَقػَع الَعْبػُد ِفػ  . وقاؿ ف  تاج العروس: الت َنسُّؾ والت َعبُّد==
ُبوبي ِ  وَهَرَؼ توّ ُمه إِ  َلْيَها، َأْبَغػَض النػاَس َعَظَمِ  الم ِه وَجبلِلِه وغيِر ذِلَؾ ِمف هَ اِت الرُّ

 .ٕٕٖ/ٖٙتاج العروس ، ٜٙٗ/ٖٔلساف العرب  َحت   َما يميَؿ قْمُبه ِإَل  َأَحٍد.
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 ودالئله العقدية

ٜٔٛٛ 
 

فأجدر بالعبد  ،فرذا كاف الدعاء بهذ  المنزل  العالي  والمكان  الرفيع 
حت   ،أف يت قه فيه، وأف يمـ بش ء مف أحكامه ولو عم  سبيؿ اإلجماؿ

جاب  مسألته. وال  يدعو ربه عم  بهيرة و د ، فذلؾ أرج  لقبوؿ دعائه وا 
ي  ف  الدعاء ولكف ما تيسر ل  جمعه أقوؿ إن  استقهيت كؿ الدالئؿ العقد

 ف   ذا الشأف. وسميت بحث :
 مىة اهلل انعهية يف اندعاء ودالئهه انعقدية.   

 :متهيد
أ مي  الدعاء وأسباب اختياري لػه كبحػث أكتبػه أو كدراسػ  أدرسػها ال 
تقتهر عم  ما أذكر اآلف مف مهمات أو أسباب، بؿ األسباب كثيرة يطوؿ بػ  

ها، ولكف حسب  أف أنبه إلػ  جممػ  يسػيرة مػف أ ميتػه وأسػباب المقاـ لو ذكرت
 اختياري له كبحث، فأقوؿ:

، وفيه رغػب رسػوله الكػريـ ، الدعاء أمر اهلل تعال  ف  كتابه الكريـ
ليه جنن األنبياء والمرسػموف، وعميػه عػوؿ  ف أحسػف وا  األوليػاء الهػالحوف، وا 

بػه حهػؿ يب مػدلهـ، مػا ، وتحػرا  لكػؿ خطػمهـلدعائه ف  كؿ المرء ما توخا  
و ػو التأس  واالقتداء، ويكوف ل ظه وسػيم  لقبولػه، مقهود الدعاء، مع برك  

 .كتاب اهلل أو سن  رسولهما جاء ف  
فاقرأ إف شئت حديث القرآف عف الػدعاء، وكيػؼ وردت بػه السػن ، بػؿ 
واألنبياء السابقوف، وحديث القرآف عنهـ خاه ، إل  غير ذلؾ ممػا يجعمنػا ال 

عف  ذا المقاـ، بؿ ونتحر  أسباب قبوله وشػروطه، ونأخػذ فػ  اعتبارنػا  نغ ؿ
 أف نعمؿ ما به نحمؿ  ـ اإلجاب  ال  ـ الدعاء فقط.
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 ودالئله العقدية

ٜٜٔٛ 
 

ولعمػػؾ تمحػػظ تنػػاثر الػػدعاء مػػف أوؿ سػػورة فيػػه مػػرورا بطػػواؿ السػػور 
هػػػا ومػػػدنيها حتػػػ  إذا انتهينػػػا عنػػػد آخػػػر سػػػور الكتػػػاب المجيػػػد يوقهػػػار ا مك

د هورة معبرة العتراؼ اإلنساف ب ع ه ولجوئه إل  وجدنا ا دعاء كريما يجس
 .ما دار ب كر أو جاؿ بخاطر مف أمر عظيـ. ؿخالقه وتعمقه بحهنه مف ك

وبدء القرآف بالدعاء وانتهاؤ  به دافع لمت كر بأف  ناؾ سػرا إلهيػا فػ  
وما بيف ال اتح  والخاتمػ   ،وخاتمته دعاء ،أف تكوف فاتح  الكتاب كمها دعاء

 .ادة ودعاءعقيدة وعب
واخػػتبلؼ  الػػدعاء فػػ  القػػرآف العظػػيـ يػػأنس تعػػدد هػػور ألمػػر النػػاظر و 
وثالثػػ  بيانػػا يعممنػػا كي يتػػه، وثانيػػ   ،عمػػ  الػػدعاء احثنػػي  فمػػرة يجػػد، أسػػاليبه

ذا  متواهبل لحاالت الداعيف مػف المػؤمنيف حينػا ومػف المشػركيف حينػا آخػر. وا 
هػا عالجػت ق ػايا اإلنسػاف تابعنا السير فػ  ظػؿ  ػذ  الظػا رة الكريمػ  نػر  أن

العقائديػػ  فػػػ  التوحيػػد والعػػػدؿ والنبػػػوة واإلمامػػ  والمعػػػاد ف ػػبل عػػػف حاجاتػػػه 
 مف ق ايا مهم .ذلؾ غير إليها و الن سي  واالجتماعي  الت  ت تقر قوا  

ف  بيػاف معػالـ الػدعاء أنهػا رسػمت لنػا أي ا تجدر اإلشارة إليه ومما 
 ؿوآدابػػا فػػ  سػػؤاله وخطابػػه جػػ ،ؽعتقػػاد ومعرفػػ  الخػػالمنهجػػا وا ػػحا فػػ  اال

وعػػبل. ولعػػؿ الػػذي يظهػػر ذلػػؾ ويو ػػحه اآليػػات التػػ  أبػػرزت نػػزوع اإلنسػػاف 
سػػوا  مػػا ال طػري فػػ  حػاالت ال ػػر والشػدة والخػػوؼ والرعػػب إليػه تعػػال  ونبػذ 

ثػػػـ مػػػا يمبػػػث  ، ػػػعؼ وقهػػػورو عتػػػراؼ بكػػػؿ خ ػػػوع وذلػػػ  والبػػػراءة منػػػه واال
عميػه مػف اعتقػاد باطػؿ. وفػ  ذلػؾ اإلنساف بعػد إجابتػه أف يعػود إلػ  مػا كػاف 

وبطػػبلف مػػا كػػاف  ،إقامػػ  لمحجػػ  عمػػ  هػػح  نزوعػػه وفطػػرة عقيدتػػه مػػف جهػػ 
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٜٜٔٓ 
 

 .ب د ذلؾ مف جه  أخر 
والمقهود مف الدعاء أي ا: أف يهير العبد مشا دا لحاج  ن سه 
ولعجز ا وأي ا مشا دا لكوف موال  موهوفا بكماؿ القدرة والرحم ، فالدعاء 

لممؤمنيف   واب الخير م تاحا، وبنص رسوؿ اهلل ب  ؿ اهلل تعال  ألب
واهلل تعال  يطمب منا أف ندعو  ألنه ير  أننا سنستشعر ف  لحظات  ،سبلحا

متعددة عجزنا عف أشياء، فبدؿ أف تظؿ مقهورا به   العجز عف الش ء، 
اذكر أف لؾ ربا قويا، وساع  تذكر أف لؾ ربا قويا فاألسباب إذا ال تأخذؾ مف 

يماف، وما داـ األمر كذلؾ فبل يحمؿ اإلنساف  ما لمحياة، ألف اهلل حظيرة اإل
  و الذي طمب منا أف ندعو .

لػ  جنػاب رسػولؾ   أسأؿ اهلل تعال  فأقوؿ له جؿ ف  عبل : المهػـ وا 
يػاؾ نسػأؿ فػبل تخيبنػا،  هػؿ المهػـ ننتسب فبل تبعدنا وببابؾ نقؼ فبل تطردنػا وا 

عدد مػا فػ  األرض والسػماء، وعمػ   وسمـ وبارؾ عم  سيدنا محمد وعم  آله
جميػػع المبلئكػػ  واألنبيػػاء، وعمػػ  سػػائر العممػػاء واألوليػػاء، هػػبلة تمػػؤل سػػائر 
األقطار واألرجاء، وحققنا بحقائؽ اله ات واألسماء، واجعمنا مع الذيف أنعمت 

 عميهـ مف النبييف والهديقيف والشهداء، وقنا بها شر الحساد واألعداء.
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 خطة انثحث

 ذا البحث بعوف اهلل ف  فهميف يسبقهما مقدم  وتمهيد  لقد جاء
 وتتمو ما خاتم .

 
 ادلقدمةأما 

فقد اشتممت عم  تمهيد بينت فيه أ مي  الدعاء وأسباب اختيار . ثـ خط  
 البحث.

فجاء تحت عنواف معن  الدعاء وآدابه، وقد اشتمؿ عم   :األول انفصموأما 
 مبحثيف:

   واهطبلحا.معن  الدعاء لغ المبحث األوؿ:
 آداب الدعاء. المبحث الثان :

وقد اشتمؿ عم  المباحث : بعض دالالت الدعاء العقدي ، انثاوي انفصم
 اآلتي :

 .العبودي عم  الدعاء : دالل  المبحث األوؿ
 : دالل  الدعاء عم  اإليماف وزيادته.المبحث الثان 
 : دالل  الدعاء عم  بعض اله ات اإللهي .المبحث الثالث

جاب  المطموب.بحث الرابعالم  : الدعاء وا 
 : الدعاء والق اء والقدر. وفيه مطمباف:المبحث الخامس
 : معن  الق اء والقدر.المطمب األوؿ
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 : الدعاء بيف الق اء والقدر.المطمب الثان 
 :  ؿ يرد الدعاء الق اء؟المبحث السادس

 اخلامتة
 وادلراجع ادلصادر

 انفهرس
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 انفصم األول
 وآداته.معىن اندعاء  

 ادلثحث األول
 معىن اندعاء نغة واصطالحا 

قبػػػؿ الخػػػوض فػػػ  معنػػػ  الػػػدعاء فػػػ  المغػػػ  واالهػػػطبلح ال بػػػد مػػػف 
 ترجمتها وت سير ا مف حيث كتب المعاجـ وما أهمها؟ فأقوؿ:

عند البحث عف مادة كمم : الػدعاء، وجػدت مادتهػا فػ  المعجػـ )د ع 
أف تميؿ الش ء إليؾ بهوت  و( الداؿ والعيف والحرؼ المعتؿ أهؿ واحد، و و

إعبلؿ بالقمب، أهػمه دعػو، جػاءت الػواو متحركػ  بعػد وكبلـ يكوف منؾ، ف يه 
ب ـ الداؿ مشددة وفتن العيف وبالمد: قمبت أل ا، وف  الهحاح: الدعاء ففتن 

دعػػوت إال أف الػػواو لمػػا جػػاءت بعػػد  :واحػػد األدعيػػ ، وأهػػمه دعػػاء ألنػػه مػػف
: وتقػوؿ: دعػا دعػاء،  األلؼ  مزت. يػدعو أي وفػبلف داعػ  قػـو وداعيػ  قػـو

دعػوا ا يػدعو الػدعو: مهػدر دعػوالػدعاء  إل  بيعػتهـ دعػوة. والجميػع: دعػاة.
وتقػوؿ لممػرأة: ، وبعػض العػرب يؤنػث الػدعوة بػاأللؼ فيقػوؿ: الػدعو ، ودعػاء

الرجػاؿ ولمجماعػ  أنػتف تػدعوف مثػؿ  ،دعويفتػولغػ  ثانيػ : أنػت  ،أنت تػدعيف
 سواء.

وذكػر  ػذا المعنػ   .والطمػب النػداء مغ  فهو: بمعنػ وأما الدعاء ف  ال
 ػو أكثػر اسػتعماال مػف ، و كثير مف العممػاءف  المغ  واالهطبلح أي ا لمدعاء 

والسن  والمغ ، ولسػاف الهػحاب ، ومػف بعػد ـ مػف  المعان  األخر  ف  الكتاب
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 ودالئله العقدية

ٜٜٔٗ 
 

 العمماء.
وأما ف  االهطبلح فقد اختم ت عبارات العممػاء مػف أهػحاب المعػاجـ 

ف كػػاف أغمبهػػا متقػػارب وغيػػر   ـ فػػ  معنػػا  باإل ػػاف  إلػػ  المعنػػ  السػػابؽ، وا 
 : الكممات ومتحد ف  المعن ، و ا أنا ذا أذكر جمم  منها

ا عنػػد  مػػف مػػتعػػال  فيهلل الرغبػػ  إلػػ  افمػػف ذلػػؾ قػػولهـ:  ػػو بمعنػػ  
خبلهػه الػدعاء فػ  االجتهاد: ، ومعن  االبتهاؿالخير واالبتهاؿ إليه بالسؤاؿ  وا 

الغيػر، وقيػؿ:  عمػ  حػؽ إثبات اإلنساف به يطمب  و قوؿ: ؿ، وقيؿوج عز هلل
 األوؿ:: وجهػػيف عمػػ  اهلل إلػػ  غيػػر ، وقيػػؿ: الػػدعاء مػػف لم عػػؿ الطالػػب طمػػب
 ألجػؿ الطمػب: والثػان . والمػدح التعظػيـ عمػ  والمعنػ  الم ػظ، مخػرج ف  طمب

 خ ػػوع، مػػع الطمػػب عمػػ  داؿ إنشػػائ  كػػبلـ :اإلنعػػاـ، وقيػػؿ عاجػػؿ أو الغ ػػراف
 مػا القػوؿ أو مػف اهلل إلػ  وقيػؿ: مػا يبتهػؿ ويت ػرع بػه أي ػا، سػؤاال ويسم 

 وجػػؿ عػػز ربػػه العبػػد عظػػيـ، وقيػػؿ: معنػػا  اسػػتدعاء أو كبيػػر إلػػ  يتوسػػؿ بػػه
 والتبػرؤ إليػه، االفتقػار إظهػار المعونػ ، وقيػؿ: حقيقتػه إيػا  واسػتمداد  العناي 
معنػ   وفيػه البشػري ، الذلػ  واستشعار العبودي ، سم  و و والقوة، الحوؿ مف

 ين ػع مػا طمػب إليه، وقيؿ:  و والكـر الجود، وا  اف  وجؿ عز الثناء عم  اهلل
 تعػػال  اهلل إلػ  دفعػه، وقيػؿ:  ػو االبتهػاؿ أو ي ػر  مػا كشػؼ وطمػب الػداع ،
 المطمػػوب تحقيػػؽ فػػ  والت ػػرع إليػػه الخيػػر مػػف عنػػد  فيهػػا والرغبػػ  بالسػػؤاؿ
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 (ٔ) . المر وب مف والنجاة
ف اختم ػت عباراتهػا فهػ  وقيؿ غير  ذلؾ مف المعان  العظيم  والت  وا 

مال  الش ء إليؾ بهوت أو كبلـ يكوف منؾ.  ترجع إل  الرغب  والسؤاؿ وا 
وعنػػد تهػػ ن كػػبلـ ربنػػا عػػز وجػػؿ نجػػد أف القػػرآف الكػػريـ قػػد ورد فيػػه 

، موا ػع أخػر  عديػدة)فعػؿ( فػ  فػ  موا ػع كثيػرة،  كػ )اسػـ( ، الدعاء :ل ظ
لت  ذكر ا القرآف قد فسر ا العمماء األجبلء وتعر ػوا لمعانيهػا،  ذ  الموا ع ا

وجػػزء مػػف تمػػؾ المعػػان  يرجػػع إلػػ  مػػا ذكػػر، وسػػأذكر جػػزءا مػػف تمػػؾ المعػػان  
وغير ػػا مستشػػهدا باآليػػات القرآنيػػ ، وعػػزو المعنػػ  إلػػ  ت سػػير مػػف الت اسػػير 

 سير.المعتمدة واالكت اء فقط بالمعن  ومف أراد الزيادة فميطالع كتب الت ا
وأقوؿ:  ذ  المعان  استخدمها العػرب فيهػن جػزء منهػا إطبلقػه عمػ  
معن  الدعاء لغ ، وأحيانا استعمؿ الشرع جزءا مف تمػؾ المعػان ، وال أسػتطيع 
حهر كؿ مػا ورد فػ  القػرآف مػف آيػات وذكػر معانيهػا لػئبل يطػوؿ بنػا البحػث، 

 ولكن  أذكر جمم  يسيرة م يدة، فأقوؿ:
ُقػْؿ لتعبػد والعبػادة، مػف ذلػؾ قولػه تعػال : "جػاء الػدعاء بمعنػ : ا  -ٔ

َأَنْدُعوا ِمْف ُدوِف الم ِه َما اَل َيْنَ ُعنا َوال َيُ رُّنا َوُنَردُّ َعم  َأْعقاِبنا َبْعػَد 
                                                           

، معجػػػـ ٖٔ٘/ٕأحكػػػاـ القػػػرآف البػػػف العربػػػ  ، ٖٚٗ/ٛ الت سػػػير فػػػ  المحػػػيط البحػػػر (ٔ)
تػػػػاج العػػػػروس ، ٙٙٙ/ٕجمهػػػػرة المغػػػػ  ، ٕٕٕ/ٕالعػػػػيف ، ٕٓٛ/ٕمقػػػػاييس المغػػػػ  

 ص ، التعري ػاتٕٚ٘/ٗٔ العرب ، وما بعد ا، لسافٜٕٚ/ٕمقاييس المغ  ، ٙٗ/ٖٛ
 ال نػػوف اهػػطبلحات ومػػا بعػػد ا، كشػػاؼٚ٘/ٗ ، المخهػػصٖ/ٔ الػػدعاء ، شػػأفٗٓٔ
 .ٜ٘ ص ال قهي  ، التعري اتٓٚٔ/ٖالجدوؿ ف  إعراب القرآف ، ٘ٛٚ/ٔ والعمـو
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عمػػـ أف المقهػػود مػػف (: إ( يقػػوؿ ال خػػر الػػرازي)ٔاهلل")ِإْذ َ ػػداَنا 
بػؿ قولػه تعػال  قل  الرد عمػ  عبػدة األهػناـ و ػ  مؤكػدة ي ذ  اآل
 (ٖ")ُقػػْؿ ِإَنػػ  ُنِهيػػُت َأْف َأْعُبػػَد ال ػػِذيَف تَػػْدُعوَف ِمػػْف ُدوِف الم ػػهِ "ذلػػؾ: 
النػػافع اهلل نعبػػد مػػف دوف أأي  "ُقػػْؿ َأَنػػْدُعوا ِمػػْف ُدوِف الم ػػهِ "فقػػاؿ: 

ال ار مػا ال يقػدر عمػ  ن عنػا وال عمػ   ػرنا، ونػرد عمػ  أعقابنػا 
( ٗ) ػػدانا لئلسػػبلـ؟منػػه و هلل إلػػ  الشػػرؾ بعػػد أف أنقػػذنا ا فراجعػػي

ـْ ِإف  ال ػِذيَف ومف ذلؾ قوله تعال : " ـُ اْدُعػوِن  َأْسػَتِجْب َلُكػ َوَقاَؿ َربُُّكػ

                                                           

 مف سورة األنعاـ. ٔٚجزء مف اآلي  رقـ  (ٔ)
ف التيمػ  البكػري اإلمػاـ ، فخػر الػديف الػرازي أبػو بف الحسيمحمد بف عمر بف الحسف  (ٕ)

، ومولػد  فػ   أهمه مػف طبرسػتافو  قرش  النسبعبد اهلل ، إماـ المتكمميف والم سر، 
ليهػا نسػبتهعػاـ أربػع وأربعػيف وخمسػمائ ،  مف أعماؿ فارس الري ابػف  :لػه ويقػاؿ،  وا 

، خمػػؽ كثيػػر ، وأخػػذ عنػػه رحػػؿ إلػػ  خػػوارـز ومػػا وراء النهػػر وخراسػػاف، خطيػػب الػػري 
أقبػػػؿ النػػػاس عمػػػ  كتبػػػه فػػػ  حياتػػػه  ، ثػػػروة ومماليػػػؾ واحتػػػراـ لػػػد  الممػػػوؾ وكػػاف ذا

 :مف تهاني هعاـ ست وستمائ .  وتوف  ف   راة، وكاف يحسف ال ارسي ، يتدارسونها
م ػاتين الغيػػب فػػ  ت سػػير القػرآف الكػػريـ، ولوامػػع البينػػات فػ  شػػرح أسػػماء اهلل تعػػال  

محهػػؿ أفكػػار المتقػػدميف والمتػػأخريف مػػف العممػػاء و ف والهػػ ات ومعػػالـ أهػػوؿ الػػدي
معجػػػػـ المػػػػؤل يف ، ٔٛ/ٛ. ينظػػػػر طبقػػػػات الشػػػػافعي  الكبػػػػر  والحكمػػػػاء والمتكممػػػػيف

 .ٖٖٔ/ٙاألعبلـ لمزركم  ، ٓٓ٘/ٕٔ، سير أعبلـ النببلء ٜٚ/ٔٔ
 مف سورة األنعاـ.  ٙ٘جزء مف اآلي  رقـ  (ٖ)
 .ٕ٘/ٖروح البياف ، ٕ٘/ٖٔت سير الرازي ينظر  (ٗ)
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ـَ َداِخػػػِريفَ  ( يقػػػوؿ ٔ")َيْسػػػَتْكِبُروَف َعػػػْف ِعَبػػػاَدِت  َسػػػَيْدُخُموَف َجَهػػػن 
أيهػا النػاس ادعػون : اعبػدون  وأخمهػوا  :يقوؿ ربكـ(: ٕالطبري)

وف مف دون  مف األوثاف واألهناـ وغير ل  العبادة دوف مف تعبد
( يقوؿ: أجب دعاءكـ فأع و عنكـ وأرحمكـ. ـْ ( ٖ)ذلؾ )َأْسَتِجْب َلُك

ـْ َقاُلوا َأْيَف َمػا ومنها قوله تعال : " ـْ ُرُسُمَنا َيَتَوف ْوَنُه َحت   ِإَذا َجاَءْتُه
ـْ َتْدُعوَف ِمْف ُدوِف الم ِه َقػاُلوا َ ػمُّوا َعن ػا َوَشػ ـْ ُكْنُت ِهُدوا َعَمػ  َأْنُ ِسػِه

                                                           

المنهػاج فػ  شػعب ، ٙٓٗ/ٕٔت سػير الطبػري مف سػورة غػافر. وينظػر  ٓٙاآلي  رقـ  (ٔ)
 .ٚٔ٘/ٔاإليماف 

محمد بف جرير بف يزيد بػف كثيػر بػف غالػب اإلمػاـ أبػو جع ػر الطبػري كػاف مولػد  فػ   (ٕ)
سن  أربع وعشريف ومائتيف وكاف أسمر أعيف ممين الوجه مديد القام  فهين المسػاف 

وكػػاف حافظػػا لكتػػاب اهلل عارفػػا بػػالقراءات كمهػػا بهػػيرا  ،الجػػـ الغ يػػرورو  الكثيػػر عػػف 
بالمعػػان  فقيهػػا فػػ  األحكػػاـ عالمػػا بالسػػنف وطرقهػػا وهػػحيحها وسػػقيمها وناسػػخها 

 ،عارفػا بأيػاـ النػاس وأخبػار ـ ،ومنسوخها عارفا بأقواؿ الهحاب  والتابعيف ومف بعد ـ
حافػؿ ولػه الت سػير وغير مػا مػف ورحؿ إل  اآلفاؽ ف  طمب الحديث وهنؼ التػاري  ال

وقد رو  عنه أنه مكث أربعيف سن  يكتب ف  ، المهن ات النافع  ف  األهوؿ وال روع
. ينظػر تػاري  بغػداد اسػتوطف بغػداد وأقػاـ بهػا إلػ  حػيف وفاتػه ، كؿ يـو أربعيف ورقػ 

، طبقػػات الم سػػريف ٓٓٔ/ٔ، طبقػػات الشػػافعي  ٘ٗٔ/ٔٔ،  البدايػػ  والنهايػػ  ٕٙٔ/ٕ
 .ٜ٘ص 

، وكثير مف الم سريف فسر الدعاء  نا بمعنػ  العبػادة. ٙٓٗ/ٕٔت سير الطبري ينظر  (ٖ)
 .ٚٔ٘/ٔالمنهاج ف  شعب اإليماف وينظر 
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ـْ َكاُنوا َكاِفِريفَ  ر تعال  أف بيخ(: ٕ( يقوؿ الحافظ ابف كثير)ٔ")َأن ُه
وفت المشركيف ت زعهـ عند الموت وقػبض أرواحهػـ تالمبلئك  إذا 

يقولػوف لهػـ: أيػف الػذيف كنػتـ تشػركوف بهػـ فػ  الحيػاة ار نإل  ال
 ـ يخمهػوكـ ممػا الدنيا وتد ونهـ وتعبدونهـ مػف دوف اهلل، ادعػو 

 (ٖأنتـ فيه... ال )

االسػػػتعان  واالسػػػتغاث ، ومنػػػه قولػػػه  وجػػػاء بمعنػػػ :  -ٕ
ـُ الس اَعُ  َأَغْيَر الم ِه "تعال :  ـْ َعَذاُب الم ِه َأْو َأَتْتُك ـْ ِإْف َأتَاُك ُقْؿ َأرََأْيَتُك

ـْ َهاِدِقيفَ  وتأويؿ الكبلـ: قػؿ يػا يقوؿ الطبري:  (ٗ")َتْدُعوَف ِإْف ُكْنُت
لهػػؤالء العػػادليف بػػاهلل األوثػػاف واألهػػناـ: أخبرونػػ  إف   حمػػدم

جاءكـ أيها القـو عذاب اهلل كالذي جاء مف قبمكـ مف األمـ الذيف 
 مػػؾ بع ػػهـ بالرج ػػ ، وبع ػػهـ بالهػػاعق  أو جػػاءتكـ السػػاع  
الت  تنشروف فيها مف قبوركـ وتبعثوف لموقؼ القيام ، أغير اهلل 

                                                           

 .ٜٖٙ/ٖمف سورة األعراؼ وينظر ت سير ابف كثير  ٖٚجزء مف اآلي  رقـ  (ٔ)
 عمػاد الشػي  األمػوي، القرشػ  درع بػف كثيػر بػف  وء بف كثير بف عمر بف إسماعيؿ (ٕ)

والبدايػ  والنهايػ  وغير ػا مػػف  الت سػير هػاحب كثيػر بػابف أبػو ال ػداء المعػروؼ الػديف
 فػ  بدمشؽ وتوف  وسبعمائ  إحد  سن  ومولد  .تيمي  بابف المؤل ات النافع ، تخرج

 ف  التقييد ينظر ذيؿ .وسبعمائ  وسبعيف أربع سن  شعباف عشر سادس الخميس يـو
 .ٕٖٓ/ٔ لمزركم  د ا، األعبلـوما بع ٔٚٗ/ٔ واألسانيد السنف رواة

 .ٜٖٙ/ٖينظر ت سير ابف كثير  (ٖ)
 .ٖٖ٘/ٔٔت سير الطبري مف سورة األنعاـ وينظر  ٓٗاآلي  رقـ  (ٗ)
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٜٜٜٔ 
 

مػػف الػػببلء أو إلػػ  غيػػر  مػػف   نػػاؾ تػػدعوف لكشػػؼ مػػا نػػزؿ بكػػـ
ومنػه ( ٔ)آلهتكـ ت زعوف لينجيكـ مما نزؿ بكـ مف عظيـ الػببلء؟

ػرُّ ِفػ  اْلَبْحػِر َ ػؿ  َمػْف تَػْدُعوَف ِإال  "قوله سػبحانه:  ـُ ال ُّ َذا َمس ػُك َواِ 
ـْ  ِإي ا ُ  ـْ ِإَل  اْلَبَر َأْعَرْ ُت اُك ْنَساُف َك ُػورحاَفَمم ا َنج  يقػوؿ  (ٕ") َوَكاَف اإلِْ

ذا نػػالتكـ الشػػدالطبػػري:  والجهػػد فػػ  البحػػر  ػػؿ مػػف تػػدعوف:  ةوا 
يقوؿ: فقدتـ مف تدعوف مػف دوف اهلل مػف األنػداد واآللهػ ، وجػار 
عػػػػف طػػػػريقكـ فمػػػػـ يغػػػػثكـ، ولػػػػـ تجػػػػدوا غيػػػػر اهلل مغيثػػػػا يغيػػػػثكـ 
دعوتمػػو ، فممػػا دعوتمػػو  وأغػػاثكـ، وأجػػاب دعػػاءكـ ونجػػاكـ مػػف 

ر ػتـ عمػا دعػاكـ إليػه ربكػـ مػف  وؿ ما كنتـ فيه ف  البحػر، أع
فػػػراد  باأللو ػػػ  ك ػػػرا مػػػنكـ  خمػػػع األنػػػداد، والبػػػراءة مػػػف اآللهػػػ ، وا 
بنعمته )َوَكاَف اإلْنَساُف َكُ ورحا( يقوؿ: وكػاف اإلنسػاف ذا جحػد لػنعـ 

َيْدُعو ِمػْف ُدوِف الم ػِه َمػا اَل َيُ ػرُُّ  َوَمػا "ومنه قوله تعال : (ٖ) ربه.
ػبَلُؿ اْلَبِعيػدُ اَل َيْنَ ُعػُه َذِلػَؾ ُ ػ ف أهػابت ( يقػوؿ الطبػري: ٗ")َو ال   وا 

 ذا الذي يعبد اهلل عم  حرؼ فتن ، ارتّد عف ديف اهلل، يػدعو مػف 
دوف اهلل آلهػػ  ال ت ػػػّر  إف لػػـ يعبػػػد ا فػػ  الػػػدنيا وال تن عػػه فػػػ  

                                                           

 .ٖٓٔ/ٕت سير السمعان  ، ٖٖ٘/ٔٔت سير الطبري ينظر  (ٔ)
 مف سورة اإلسراء. ٚٙجزء مف اآلي  رقـ  (ٕ)
 .ٜٚٗ/ٚٔت سير الطبري  (ٖ)
 سورة الحج. مف ٕٔاآلي  رقـ  (ٗ)
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٓٓٓ 
 

   .(ٔ)اآلخرة إف عبد ا

 َعْبدُ  اـَ قَ  َلم ا "َوَأن هُ : تعال  قوله ومنه: وجاء الدعاء بمعن  التوحيد -ٖ
لمػا يقػوؿ الطبػري: وأنػه . (ِٕلَبػدحا") َعَمْيهِ  َيُكوُنوفَ  َكاُدوا َيْدُعو ُ  الم هِ 

َكػػاُدوا "ال إلػه إال اهلل"  يػدعو اهلل يقػوؿ: " قػاـ محمػد رسػوؿ اهلل 
جماعػات  يقوؿ: كػادوا يكونػوف عمػ  محمػد  "َيُكوُنوَف َعَمْيِه ِلَبدحا

 ( ٖ.)بع ها فوؽ بعض، واحد ا لبدة

 "َفػَدَعا: تعػال  قولػه ومنػه: وجاء أي ػا بمعنػ  النػداء -ٗ
يقوؿ الرازي عند ت سػير  لقػوؿ اهلل  ( ٗ).َفاْنَتِهْر" َمْغُموبد  َأَن  َرب هُ 

ا ِإْذ َناَد  ِمْف َقْبُؿ َفاْسَتَجْبَنا َلهُ " تعال  ال شػبه  فػ  أف  (:٘")َوُنوحح
حكايػ  اهلل المراد مف  ذا النداء دعاؤ  عم  قومه بالعذاب ويؤيػد  

َفػػَدعا َرب ػػُه َأَنػػ  ": تعػػال  عنػػه ذلػػؾ تػػارة عمػػ  اإلجمػػاؿ و ػػو قولػػه
َوَقػاَؿ ُنػوحد َرَب اَل ": وتارة عم  الت هيؿ و و قوله "َمْغُموبد َفاْنَتِهرْ 

 ( ٙ" )َم  اأْلَْرِض ِمَف اْلَكاِفِريَف َدي ارحاَتَذْر عَ 

ِفيَهػا  َدْعػَواُ ـْ ": تعػال  قوله ومنه: وؿقوجاء بمعن  ال -٘
                                                           

 .ٚٚ٘/ٛٔت سير الطبري  (ٔ)
 مف سورة الجف. ٜٔاآلي  رقـ  (ٕ)
 .ٙٙٙ/ٖٕت سير الطبري  (ٖ)
 مف سورة القمر. ٓٔاآلي  رقـ  (ٗ)
 مف سورة األنبياء. ٙٚجزء مف اآلي  رقـ  (٘)
 .ٕٙٔ/ٕٕت سير الرازي  (ٙ)
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٓٓٔ 
 

ـْ َأِف اْلَحْمػػُد ِلم ػػِه  ـْ ِفيَهػػا َسػػبَلـد َوَآِخػػُر َدْعػػَواُ  ـ  َوَتِحي ػػُتُه ُسػػْبَحاَنَؾ الم ُهػػ
ـْ ِفيهػػا(: "ٕيقػػوؿ السػػمرقندي). (ٔ")َرَب اْلَعػػاَلِميفَ  يعنػػ :  "َدْعػػواُ 

ـْ ِفيهػػا َسػػبلـد "قػػولهـ فػػ  الجنػػات:  ـ  َوَتِحي ػػُتُه فهػػذ   "ُسػػْبحاَنَؾ الم ُهػػ
بيػػنهـ وبػػيف خػػدمهـ فػػ  الجنػػ ، فػػرذا قػػالوا  ػػذ  المقالػػ  عبلمػػ  

جاء ـ الخدـ بالموائد وو عو ا بيف أيديهـ وأوتػوا بمػا يشػتهوف. 
الحمػد هلل رب العػالميف، فػذلؾ قولػه  :فرذا فرغوا مػف الطعػاـ، قػالوا

ـْ َأِف اْلَحْمػػُد ِلم ػػِه َرَب اْلعػػاَلِميفَ "تعػػال :  يعنػػ : وآخػػر  "َوآِخػػُر َدْعػػواُ 
ـ بعػػػػد مػػػػا فرغػػػػوا مػػػػف الطعػػػػاـ أف يقولػػػػوا: الحمػػػػد هلل رب قػػػػوله

 (ٖ.)العالميف

اَل ": وجػػػاء بمعنػػػ  التسػػػمي  ومػػػف ذلػػػؾ قولػػػه تعػػػال  -ٙ
ػػا ـْ َبْع ح ـْ َكػػُدَعاِء َبْعِ ػػُك (وفػػ   ػػذ  ٗ")َتْجَعمُػػوا ُدَعػػاَء الر ُسػػوِؿ َبْيػػَنُك

                                                           

 مف سورة يونس. ٓٔاآلي  رقـ  (ٔ)
لػه تهػانيؼ عػدة  ،ـ أبػو الميػث السػمرقندي الحن ػ نهر بف محمد بف أحمد بف إبرا ي (ٕ)

ت سير القرآف وكتاب النوازؿ فػ  ال قػه وخزانػ  األكمػؿ وتنبيػه الغػافميف وبسػتاف : منها
سن   ةجماد  اآلخر  ، وقيؿ ف توف  سن  ثبلث وتسعيف وثبلثمائ وغير ذلؾ،  العارفيف

، ٖٙ/ٕد الكنػ  سػر  فػ   قتنينظر الم -خمس وسبعيف وثبلثمائ  وقيؿ ثماف وسبعيف
طبقػػات الم سػػريف ، ٜٙٔ/ٕطبقػػات الحن يػػ  ، ٖٕٖ، ٕٕٖ/ٙٔسػػير أعػػبلـ النػػببلء 

 .ٜٔص لمداودي
 .٘ٓٔ/ٕت سير السمرقندي  (ٖ)
 مف سورة النور. ٖٙجزء مف اآلي  رقـ   (ٗ)
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٕٓٓ 
 

يعنػػ : ال يقػػوؿ السػػمرقندي:  اآليػػ  تعظػػيـ لسػػيدنا رسػػوؿ اهلل 
كػػدعاء بع ػػكـ بع ػػا ولكػػف وقػػرو   باسػػمه  تػػدعوا محمػػدا 

وعظمو ، وقولوا: يا رسوؿ اهلل، ويا نب  اهلل، ويا أبا القاسـ. وف  
كاف معمـ الخير،  اآلي  بياف توقير معمـ الخير، ألف رسوؿ اهلل 

فػػأمر اهلل عػػز وجػػؿ بتػػوقير  وتعظيمػػه، وفيػػه معرفػػ  حػػؽ األسػػتاذ، 
 (ٔ)وفيه معرف  أ ؿ ال  ؿ.

كرر ل ظ الدعاء ف  القرآف الكريـ ومشتقاته فجاء مهدرا وأقوؿ: لقد ت
وفعبل وغير ذلػؾ، وتكػررت إطبلقاتػه عمػ  حسػب مػا ورد فػ  اآليػات الكريمػ ، 
وكؿ ذلؾ يعتبر ورد عند العرب، واألمػر واسػع فػ  إطبلقػات القػرآف عمػ  كممػ  
الػػدعاء، ولقػػد قمػػت بحهػػر مشػػتقات الػػدعاء فػػ  القػػرآف فوجػػدتها بمغػػت مبمغػػا 

، ولػػو أردت استقهػػاء معانيهػػا عنػػد العػػرب أو عنػػد الم سػػريف لكػػبلـ اهلل كبيػػرا
تعال  طاؿ ب  البحث ، ولكن  اكت يػت  نػا بػذكر أمثمػ  لػبعض معػان  الػدعاء 

 عند العرب وعند الم سريف أخذا مف كبلـ اهلل عز وجؿ.

                                                           

 .ٕٚ٘/ٕت سير السمرقندي  (ٔ)
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٖٓٓ 
 

 ادلثحث انثاوي
 آداب اندعاء 

يتحمػػ  بهػػا، الحػػديث عػػف الػػدعاء وآدابػػه التػػ  يجػػب عمػػ  الػػداع  أف 
وعف شروطه الت  ينبغ  أف تكوف ف  المرء لتتحقؽ له اإلجابػ ، وعػف أركانػه 
جابػػ  الػػداع  التػػ   ػػ  غايػػ  المطمػػوب،  التػػ  ال بػػد منهػػا عنػػد مػػف يػػدعو، وا 
الحػؽ أقػػوؿ: إف مػف العممػػاء مػف ألػػؼ وهػػنؼ فػ  ذلػػؾ كتبػا مسػػتقم  حػػديثها 

األمػور  ػمف كتابػه  فقط عف الدعاء، و ـ كثرة، ومف عممائنا مف تنػاوؿ  ػذ 
 الذي تناوؿ مو وعات شت  ونر  ذلؾ ف  كتب السن .

 ػػذ  الكتػػب التػػ  أفػػردت الػػدعاء بالتػػأليؼ، وأخواتهػػا ممػػف لػػـ ي ػػرد  
بالتهػػنيؼ بػػؿ تناولتػػه  ػػمف مو ػػوعاته، قػػد تناولػػت الػػدعاء ومػػا فيػػه مػػف 
األسػػرار والن حػػات، وتناولػػت مقامػػات وأحػػواؿ الػػداعيف ومػػا يعػػرض لهػػـ مػػف 

ات، وآداب الدعاء وشرائطه وأركانه وحكمه وما يرجػ  فيػه اإلجابػ  مػف ال توح
أف ؿ وأسعد األوقات، وبينت أل ػاظ األدعيػ  الجامعػ  الػواردة عػف سػيد البريػ  

 وبينت أي ا ابتهاالت وت ػرع الهػالحيف والهػالحات، وأي ػا بينػوا موانػع ،
األيػدي  اإلجاب  والػدخوؿ فػ  ح ػرة المجيػب المت  ػؿ المعطػ  مػف عػدـ رفػع

أهبل ف  ساع  مف الساعات، وما ف  ذلؾ كمه ممػا م ػ  مػف عبػر ودروس 
وتنزيػػػه وتقػػػديس وعظػػػيـ لجنػػػاب موالنػػػا عػػػز فػػػ  عػػػبل  وتقػػػدس فهػػػو خػػػالؽ 

 الكائنات.
فمعم  عمػ  قػدر جهػدي أجمػع  نػا مػا يتعمػؽ بشػرائط الػدعاء وأركانػه 

اسػػتطعت  وآدابػه، وال أقػػوؿ إنػ  جمعػػت كػؿ اآلداب والشػػروط واألركػاف، بػػؿ مػا
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٓٓٗ 
 

 إل  ذلؾ سبيبل .
 ولكف أود التنبيه عم  أمر مهـ و و:

عند قراءت  لآلداب والشروط و األركاف وجػدت فػ  بعػض الكتػب عنػد 
أهػػحابها مػػف يسػػميها آدابػػا وآخػػر يسػػميها ركنػػا وآخػػر يطمػػؽ عميهػػا شػػرطا، 
بمعن  أنؾ تجد أدبا مف آداب الدعاء عنػد الػبعض يسػميه أدبػا و ػو  ػو عنػد 

 وعند الثالث ركنا، وعند الرابع سن . الثان  شرطا
فاختم ت تسميتها  بيف العمماء وتنوعت عباراتهـ ف  اإلطبلقػات لهػذ  

 اآلداب والشروط.
وأقػػوؿ لعػػؿ السػػبب فػػ  ذلػػػؾ واهلل أعمػػـ أف  ػػذ  الجممػػ  مػػػف اآلداب 
ليسػػت جميعهػػا فػػ  مرتبػػ  واحػػدة مػػف حيػػث أ ميػػ  الػػدعاء وتحقػػؽ المطمػػوب، 

 ظهػر ذلػؾ جميػا فػ  ظػا ر أحاديػث سػيدنا محمػد فبع ها أ ػـ مػف اآلخػر، 
 وعبارات المؤل يف والعمماء األجبلء.

فعند اطبلعػ  عمػ  بعػض الكتػب التػ  أل هػا أهػحابها فػ  الػدعاء أو 
تناولت الدعاء ف  مو وعاتها البعض منهـ عبر عنها بالشرط وأبيف ذلؾ ف  

               ( والػػػػػػػػبعض اآلخػػػػػػػػر سػػػػػػػػما ا آدابػػػػػػػػا وأبػػػػػػػػيف ذلػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػ  ٔالهػػػػػػػػامش.)

                                                           

 منهـ عم  سبيؿ المثاؿ: (ٔ)
هؿ بػف عبػد اهلل التسػتري بأنػه قػاؿ: شػروط اإلماـ القرطب  ف  ت سير  نقبل عف اإلماـ سػ 

الدعاء سبع ، وعد ا، ومنهـ اإلماـ ابف حجر العسقبلن  ف  ال ػتن عنػد الحػديث عػف 
 ==مف اعترض عم  تخمؼ وقوع اإلجابػ ، بػأف ذلػؾ سػببه وقػوع الخمػؿ فػ  شػرط مػف
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٓٓ٘ 
 

 (  ٔالهامش أي ا.)
                                                           

شػػروط الػػدعاء وعػػد جػػزءا منهػػا، والقسػػطبلن  فػػ  إرشػػاد السػػاري، وكػػذلؾ العينػػ  ==
ة القاري، والمبارك وري ف  تح ػ  األحػوذي نقػبل عػف المنػاوي، والزرقػان  فػ  عمدٓف 

شرحه عم  موطأ اإلماـ مالؾ، والمناوي ف  فيض القػدير، وفػ  التيسػير، والقػاري فػ  
مرقاة الم اتين، والدمياط  ف  إعان  الطالبيف، والسػبك  فػ  طبقػات الشػافعي  الكبػر  

   ف  المستطرؼ.نقبل عف اإلماـ ابف جماع ، واألبشيه
، عمػػػدة ٛٛٔ/ٜ، إرشػػػاد السػػػاري ٕٖ/ٖ، فػػػتن البػػػاري ٖٔٔ/ٕينظػػػر ت سػػػير القرطبػػػ   

، شرح الزرقان  عمػ  موطػأ اإلمػاـ ٖٙٔ/ٜ، ٖٖ٘/ٔ، تح   األحوذي ٕٔٓ/ٚالقاري 
، التيسػػػير ٔٛ/ٗ، ٔٗ٘/ٖ، ٜٓٗ/ٔ، فػػػيض القػػػدير ٔ٘/ٕ، ٗٗ/ٕ، ٕٕٔ/ٔمالػػػؾ 

، ٗٛ/ٔ، إعانػػػ  الطػػػالبيف ٕ٘ٔ/٘ ، مرقػػػاة الم ػػػاتينٔٔ/ٕبشػػػرح الجػػػامع الهػػػغير 
، المسػتطرؼ فػ  كػؿ فػف مسػتظرؼ ٕٗٔ/ٜ، طبقات الشافعي  الكبػر  لمسػبك  ٜٔ/ٕ
ٕ/ٖ٘ٓ. 

 ومنهـ عم  سبيؿ المثاؿ: (ٔ)
ال خػػػر الػػػرازي فػػػ  الت سػػػير الكبيػػػر، واإلمػػػاـ السػػػعدي فػػػ  ت سػػػير ، واإلمػػػاـ األلوسػػػ  فػػػ  

ماـ البيهق  ف  الػدعوات الكبيػر، الت سير، واإلماـ المتق  الهندي ف  كنز العماؿ، واإل
واإلمػػاـ ابػػف الجػػوزي فػػ  تنػػوير الغػػبش، واإلمػػاـ ابػػف حجػػر العسػػقبلن  فػػ  ال ػػتن، 
والمبػػارك وري فػػ  تح ػػ  األحػػوذي، واإلمػػاـ شػػمس الحػػؽ آبػػادي فػػ  عػػوف المعبػػود، 
واإلمػػاـ المنػػاوي فػػ  فػػيض القػػدير، واإلمػػاـ العراقػػ  فػػ  طػػرح التثريػػب، والسػػبك  فػػ  

 بف  ماـ ف  سبلح المؤمف. فتاويه، وا
، ٕ٘/٘ٔ، ٔٛ/ٖٔ، ت سػير األلوسػ  ٕٜٕ/ٔ، ت سػير السػعدي ٘ٙٔ/ٕٔالت سير الكبير 

، تنػوير الغػبش ٖٗ/ٕ، الػدعوات الكبيػر  ٕٖ/ٕكنز العماؿ ف  سػنف األقػواؿ واألفعػاؿ 
 ==، تح ػػ  األحػػوذئٗٔ/ٔٔ، فػػتن البػػاري ٕ٘٘فػػ  ف ػػؿ السػػوداف والحػػبش ص 
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٓٓٙ 
 

وغير ذلؾ مف العمماء، مع األخذ بعيف االعتبػار أف مػف العممػاء كػابف 
( مثبل  و بعينه ف  فتن الباري كاف حينا يطمػؽ عمػ  بع ػها: اآلداب ٔحجر)

والػػػبعض اآلخػػػر: الشػػػروط، وكبل مػػػا فػػػ  ال ػػػتن ونبهػػػت عمػػػ  موا ػػػعها فػػػ  
 الهامش.

ا فهػػػو اإلمػػػاـ ابػػػف عطػػػاء اهلل وأمػػػا مػػػف أطمػػػؽ عميهػػػا أركانػػػا وأسػػػباب

                                                           

 ، طػرح التثريػػبٖٓ/ٗ، فػيض القػدير ٕٚٔ/ٖلمعبػود ،  عػوف اٖٙٔ/ٜ، ٖٕٗ/ٚ==
، سػػػبلح المػػػؤمف فػػػ  الػػػدعاء ٜٓٔ/ٔ، فتػػػاو  السػػػبك  ٙٓٔ/ٖفػػػ  شػػػرح التقريػػػب 

 وما بعد ا. ٜٚص
مػػاـ الح ػػاظ فػػ  زمانػػه، شػػهاب الػػديف، أبػػو ال  ػػؿ، قا ػػ  الق ػػاة،  (ٔ) شػػي  اإلسػػبلـ، وا 

لمشػهور بػابف أحمد بػف عمػ  بػف محمػد بػف محمػد الكنػان ، ثػـ المهػري، الشػافع ، ا
حجػػر العسػػقبلن ، مهػػري المولػػد والمنشػػأ والػػدار والوفػػاة، ولػػد سػػن  ثػػبلث وسػػبعيف 
وسػػبعمائ ، وطمػػب الحػػديث مػػف سػػن  أربػػع وتسػػعيف وسػػبعمائ   فسػػمع الكثيػػر، ورحػػؿ 
والـز شػيخه الحػػافظ أبػ  ال  ػػؿ العراقػ ، وبػػرع فػػ  الحػديث وتقػػدـ فػ  جميػػع فنونػػه، 

وال قه وغير ذلؾ، ومػف مهػن اته التػ  عػـ الن ػع وهنؼ ف  الحديث والتاري  واألدب 
بهػػا فػػتن البػػاري شػػرح هػػحين البخػػاري قػػاؿ الحػػافظ السػػيوط : لػػـ يهػػنؼ أحػػد فػػ  
األوليف وال فػ  اآلخػريف مثمػه،  واإلهػاب  فػ  تمييػز الهػحاب ، تػوف  فػ  ذي الحجػ  

 سن  اثنيف وخمسيف وثمانمائ .
ومػػا بعػػد ا، شػػذرات الػػذ ب  ٚٛ/ٔ، البػػدر الطػػالع ٖ٘٘،  ٕ٘٘ينظػػر طبقػػات الح ػػاظ ص

، األعػػبلـ ٕٔ،  ٕٓ/ٕ، معجػػـ المػػؤل يف  ٖٙ/ٕال ػػوء البلمػػع  ومػػا بعػػد ا، ٕٓٚ/ٚ
"أعػػبلـ "  لمػػويس معمػػوؼ، ط دار  ٜ، المنجػػد فػػ  المغػػ  واألعػػبلـ صٓٛ/ٖلمزركمػػ  
 الشرؽ.
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٓٓٚ 
 

( فػ  الت سػير فقػاؿ: وقػاؿ ابػف ٕ( ونقؿ ذلؾ عنه اإلماـ القرطب )ٔالسكندري)
ف  ،فػرف وافػؽ أركانػه قػوي ،وأوقاتػاعطاء: إف لمدعاء أركانا وأجنح  وأسبابا  وا 

ف وافػػؽ مواقيتػػه فػػاز ،وافػػؽ أجنحتػػه طػػار فػػ  السػػماء ف وافػػؽ أسػػبابه  ،وا  وا 
 ،الهػدؽ :وأجنحته ،ستكان  والخشوعمب والرأف  واالح ور الق :فأركانه ،أنجن

                                                           

 الشػي  تػاج الػديف أبػو ال  ػؿالسػكندري أحمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عطاء اهلل  (ٔ)
أ ؿ اإلسكندري  كاف شافع  المذ ب وقيػؿ كػاف مالكيػا وكػاف إمامػا عارفػا هػاحب  مف

العبػػاس المرسػػ  تمميػػذ  اإشػػارات وكرامػػات وقػػدـ راسػػ  فػػ  التهػػوؼ هػػحب الشػػي  أبػػ
واستوطف الشي  تاج الديف القا رة يعظ الناس  ،الشي  أب  الحسف الشاذل  وأخذ عنه

قػػاؿ ، ه فػػ  كتػػب جمعو ػػا مػػف كبلمػػهولػػه الكممػػات البديعػػ  دونهػػا أهػػحاب ،ويرشػػد ـ
ومػػف  ،كانػػت لػػه جبللػػ  عجيبػػ  ووقػػع فػػ  الن ػػوس ومشػػارك  فػػ  ال  ػػائؿ :الػػذ ب 
توف  بالقا رة ف  جماد  اآلخرة سن  تسػع ، كتاب التنوير ف  إسقاط التدبيره مهن ات

الػػدرر الكامنػػ  فػػ  أعيػػاف المائػػ  ، ٖٕ/ٜطبقػػات الشػػافعي  الكبػػر  . ينظػػر وسػػبعمائ 
 .ٚٓٔ/ٔالبدر الطالع ، ٜٔ/ٙشذرات الذ ب ، ٕٖٗ/ٔالثامن  

أبػو  الم سػرالخزرج  المالك  القرطبػ   األندلس  األنهارياهلل  الشي  اإلماـ أبو عبد (ٕ)
، مهػنؼ سكاف الػراء والحػاء المهممػ ربعبد اهلل: محمد بف أحمد بف أب  بكر بف فرح 

لعمػـ لػه تهػانيؼ م يػدة الت سير المشهور، قاؿ عنه الذ ب : إماـ مت نف متبحر فػ  ا
تدؿ عم  إمامته وكثرة اطبلعه ووفور عممه وف مه منها الت سػير المشػهور: الجػامع 

مػػف وكػػاف مسػػتقرا بمنيػػ  بنػػ  خهػػيب  ولػػه شػػرح أسػػماء اهلل الحسػػن ألحكػػاـ القػػرآف 
. ينظػر وتوف  بهػا ودفػف فػ  شػواؿ مػف سػن  إحػد  وسػبعيف وسػتمائ الهعيد األدن  

، الػػديباج المػػذ ب  ٚٛ/ٕ، الػػواف  بالوفيػػات ٕٚٗ/ ٕٙٗيطبقػػات الم سػػريف لمػػداود
 .ٗٚ/ٕٓ، تاري  اإلسبلـ  ٖٚٔص 
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٓٓٛ 
 

 (ٔ)... ال  محمد سيدنا الهبلة عم   :وأسبابه ،األسحار :ومواقيته
ذا طالعنػػا كتػػاب المنهػػاج فػػ  شػػعب اإليمػػاف لمحميمػػ ) وذلػػؾ فػػ  ( ٕوا 

بػػاب الرجػػاء مػػف اهلل جػػؿ جبللػػه و ػػو البػػاب الثػػان  عشػػر مػػف شػػعب اإليمػػاف 
ف  الحديث عف الدعاء وآدابه وعف شروطه وعف  نجد  قد فهؿ القوؿعند ، 

أركانػػه وأحوالػػه وأوقاتػػه، بحيػػث قػػد أتػػ  عمػػ  جمػػؿ طيبػػ  جميمػػ  وبػػيف ذلػػؾ 
، ، ونقؿ أي ا بعػض العممػاء عنػه مستشهدا بالقرآف وبأحاديث نبينا محمد 

 (ٖ)ذلؾ.
                                                           

 .ٖٓ٘/ٕ، المستطرؼ ف  كؿ فف مستظرؼ ٖٔٔ/ٕينظر ت سير القرطب   (ٔ)
 البخػاري، أوحػد الحميمػ  اهلل عبػد أبػو القا ػ  حميـ بف محمد بف الحسف بف الحسيف (ٕ)

 وكػاف واألودانػ ، الق ػاؿ، بكػر أبػ  أسػتاذيه بعػد وأنظػر ـ، النهػر، وراء بمػا الشافعييف
: عنػػه كثيػػرا، البيهقػػ  الحػػافظ منهػػا فنقػػؿ م يػػدة، مهػػن ات لػػه كبيػػرا، فا ػػبل مقػػدما،
: وقيػػػؿ بجرجػػاف، مولػػد  كػػػاف البخػػاري، الػػرحيـ عبػػػد زكريػػا وأبػػو تقدمػػػه، مػػع الحػػاكـ
 بػػعوأر  ثػػبلث سػػن  األوؿ ربيػػع فػػ  وتػػوف  مائػػ ، وثػػبلث وثبلثػػيف ثمػػاف سػػن  ببخػػاري،
، ٖٖٖ/ٗ لمسػػػبك  الكبػػػر  الشػػػافعي  ، طبقػػػاتٖٕٔ/ٚٔ النػػػببلء أعػػػبلـ سػػػير .مائػػػ 
 .ٖٕ٘/ٕ لمزركم  ، األعبلـٖٓ٘ البف كثير ص الشافعييف طبقات

 فنجد السبك  ف  طبقاته يقوؿ: ومف شعر  أي ا:  (ٖ)
 عشر بها بشر الداع  برفبلحء المستجاب لناقالوا شروط الدعا  

 قت خشوع وحسف الظف يا هاحطهارة وهبلة معهما ندـ و 
 وحؿ قوت وال يدع  بمعهي  واسـ يناسب مقروف برلحاح

،  ٕٗٔ/ٜطبقػات الشػافعي  الكبػر  ومػا بعػد ا،  ٚٔ٘/ٔينظر المنهاج فػ  شػعب اإليمػاف 
 ==ونظـ ابف العماد آداب الدعاء ف  شعر أي ا فقاؿ: 
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٜٓٓ 
 

( فػػ  كتابػػه شػػأف الػػدعاء، ٔو نػػاؾ جانػػب آخػػر عنػػد اإلمػػاـ الخطػػاب )
ا بأنهػػا شػػرائط هػػح  فقػػاؿ بعػػد الحػػديث عػػف معنػػ  حيػػث أطمػػؽ عمػػ  بع ػػه

ذا ثبت معنػ  الػدعاء، ووجػوب العمػِؿ بػهالدعاء:   :فػرف مػف شػرائط هػحته ،وا 
نيته وإلظهار فقر ومسكن  وعمػ  حػاؿ  ػرع  أف يكوف ذلؾ مف العبد برخبلص

الثنػاء يقػدـ ، وأف لمقبم يكوف عم  طهارة مف الداع ، واستقباؿ وأف ، وخشوع
ثػـ ذكػر رحمػه  أماـ دعائه. ا ػػ  جؿ والهبلة عم  رسوؿ اهللعم  اهلل عز و 

                                                           

 رسؿ مف المختار عم  وبالهبلة مبتدئا بالحمد قبم  إل  واجمس==               
 األمؿ منجن يا وقؿ كثيرا واطمب كـر ذو فاهلل وسؿ يديؾ وامدد
 وابتهؿ الكؼ بظهر الببلء عند ثالثها األقواؿ خذ كؼ ببسط
 حوؿ ببل رفع أقوا ما قوليف ذكروا قد اإلطراؽ أـ كؼ برفع

 وانتحؿ فاختر  سادة دعا كما بها فاعف الداعيف قبم  السما إف
 .ٙٛٔ/ٔيف ينظر إعان  الطالب

 الخطػاب  سػميماف ، أبػو الخطػاب بف إبرا يـ بف محمد بف  أحمد ويقاؿ محمد بف حمد (ٔ)
 طمػػب فػػ  الخطػػاب، رحػػؿ بػػف عمػػر أخػػ  الخطػػاب بػػف زيػػد ولػػد األديػػب، مػػف البسػػت 
الشاشػ   القّ اؿ عف الشافع ّ  فقه وأخذ وهّنؼ، العمـ فنوف ف  وأّلؼ وطّوؼ، الحديث
 كتػػاب وغيػػر ذلػػؾ، وهػػنؼ كثيػػر خمػػؽ فػػ  وبنيسػػابور دوببغػػدا وبمكػػ  بالبهػػرة وسػػمع
 ذلػؾ. مولػد  وشأف الدعاء وغيػر اهلل أسماء وشرح السنف معالـ وكتاب الحديث غريب
 وثمػانيف ثمػاف سػن  اآلخر ربيع ف  ببست وثبلثمائ ، توف  عشرة تسع سن  رجب ف 

 دبػػػاءاأل ، معجػػػـٕٗ٘ ص والمسػػػانيد السػػػنف رواة لمعرفػػػ  وثبلثمائػػػ . ينظػػػر التقييػػػد
 مػثثر جوا ر مف المكمؿ ، التاجٕٙٛ ص المهن يف أسماء ف  الثميف ، الدرٙٛٗ/ٕ

 .(ٖٓ ص واألوؿ اآلخر الطراز
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٓٔٓ 
 

(، إلػػ  آخػػر مػػا ذكػػر  ن عنػػا اهلل بػػه وبعممائنػػا ٔاهلل سػػننا ومكرو ػػات الػػدعاء)
 وبالهالحيف.

( فػ  كتابػه األز يػ  فػ  أحكػاـ األدعيػ ، ذكػر ٕوعند اإلماـ الزركش )
لػؾ، ثػـ ذكػر رحمه اهلل شروطا ونقؿ منها ما  ػو عنػد اإلمػاـ الحميمػ  وغيػر ذ

 آدابا لمدعاء بعد ذلؾ.
( فػ  كتابػه: الػدعاء المػأثور وآدابػه ومػا يجػب عمػ  ٖوأما اإلماـ الطرطوش )

                                                           

 .ٕٓ، ٖٔشأف الدعاء لمخطاب  ص  (ٔ)
 الشػػافع ، الػػديف المهػػري بػػدر اهلل، عبػػد أبػػو الزركشػػ  اهلل عبػػد بػػف بهػػادر بػػف محمػػد (ٕ)

 وسػبعمائ ، وأربعػيف خمػس سػن  هػؿ، ولػدتركػ  األ المحػّرر، المهػّنؼ العبّلم  اإلماـ
 الّهػغر ، وأخػذ بالقرافػ  سػن  أربػع وتسػعيف وسػبعمائ ، ودفػف رجب ف  وتوف  بمهر

 وسػمع حمػب، إلػ  ورحػؿ البمقينػ ، الػّديف وسػراج اإلسنوي، الّديف جماؿ الشيخيف عف
 ودّرس ذلػؾ، جميػع فػ  فا ػبل أديبػا، أهػوليا، فقيهػا، وكػاف وغير ػا، بدمشػؽ الحديث

 مػػف مهػػن اته: البحػػر .الّهػػغر  بالقرافػػ  الػػّديف كػػريـ خانقػػا  مشػػيخ  وولػػ  تػػ ،وأف
عػػبلـ  مػػف أخبػػار فػػ  الػػذ ب المسػػاجد وغيػػر ذلػػؾ. شػػذرات بأحكػػاـ السػػاجد المحػػيط، وا 

 أعيػاف فػ  الكامنػ  ، الػدررٕٔٔ/ٖ ال حػوؿ طبقػات إل  الوهوؿ ، سمـٕٚ٘/ٛ ذ ب
 .ٓٙ/ٙ لمزركم  ، األعبلـٖٖٔ/٘ الثامن  المائ 

 نزيػػؿ زيػػد، أبػػ  بػػابف المعػػروؼ المػػالك  األندلسػػ  ال هػػري القرشػػ  الوليػػد بػػف محمػػد (ٖ)
 األنػدلس نػواح  مف إل  طرطوش  والّطرطوش  نسب  الكبار، األئم  وأحد اإلسكندري ،

 عشػري سادس اآلخر الميؿ ثمث وتوف  ، وأربعمائ  وخمسيف إحد  سن  والدته وكانت
محمػد،  ولػد  عميػه وهػم  اإلسػكندري ، بثغػر وخمسػمائ  عشػريف سن  األول  جماد 
==  ببغػداد وسػمع الّتسػتري، عمػ  أبػ  عػف فأخػذ ورحػؿ البػاج ، الوليػد أب  عف أخذ
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٓٔٔ 
 

الػػداع  إتيانػػه واجتنابػػه، فقػػد ذكػػر آدابػػا لمػػدعاء وأطمػػؽ عمػػ  بع ػػها فػػ  
أثنػػاء الحػػديث عنهػػا شػػروطا، فمػػثبل عنػػد الحػػديث عػػف أكػػؿ الحػػبلؿ، قػػاؿ 

ؿ ، ولعؿ  ذا مف شروطه. إل  غير ذلػؾ رحمه اهلل: ومف آدابه أكؿ الحبل 
 (ٔمما ورد عند ـ . )

وأقوؿ: بعد  ذا العرض يتبيف اخػتبلؼ العممػاء فػ  التسػمي  بػاآلداب، 
أو بالشروط، أو بالسنف، أو باألركػاف، وأف بع ػهـ أحيانػا يعػد أدبػا مػف آداب 
الدعاء ف  حيف أف غير  يعد  شرطا، وأحيانا يعد  ن س المؤلؼ شرطا، وآخػر 

 عد  مف السنف. ي
ف اختمػؼ عمماؤنػا فػ  التسػمي  بالشػرط أو األدب أو غيػر  وأر  أنػه وا 
ذلؾ، فالكؿ منهـ مت ؽ عم  أ مي  الدعاء وعمػ  أف يكػوف حظنػا مػف الػدعاء 
امتثاؿ األمر، فاهلل تعال  أكـر مف أف يبسػط العبػد يػد  بالػدعاء ثػـ يػرد  وذلػؾ 

روط، ومػػف نظػػر بعػػيف الحػػؽ بعػػد تحقػػؽ مػػا ذكػػر  عمماؤنػػا مػػف اآلداب أو الشػػ
 واإلنهاؼ وجد هدؽ كبلـ العارفيف باهلل وغير ـ مف العمماء األجبلء و و:

اإلنساف بأف أفيض عم  قمبه نورا فيشػرح بػه هػدر  عم  إذا فتن اهلل 
ال فهػػػو سػػػبحانه أطمػػػؽ االسػػػتجاب  و  فػػػرف اهلل يسػػػتجيب لػػػه ،لمػػػدعاء يعطيػػػه وا 

                                                           

ورعػػا  زا ػػدا عالمػػا إمامػػا وكػػاف.الّشاشػػ  بكػػر أبػػ  عمػػ  وت قػػه والشػػاـ وغير ػػا،==
، ٕٓٔ/ٙ ذ ػب مػف أخبار ف  الذ ب شذرات .باليسير را يا الدنيا مف متقمبل متقش ا

 .ٖٖٔ/ٚ لمزركم  ألعبلـا
ومػا  ٚٔوما بعد ا، الػدعاء المػأثور وآدابػه ص  ٓٚوما بعد ا، ص  ٚ٘األز ي  ص  (ٔ)

 .ٕ٘بعد ا، ص 
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٕٓٔ 
 

 .لمداع  ولـ يخص ذلؾ بوقت
 ماـ ابف عطاء اهلل عندما قاؿ:ويرحـ اهلل اإل

 .إنما أورد عميؾ الوارد لتكوف عميه واردا
 .مت  أطمؽ لسانؾ بالطمب فاعمـ أنه يريد أف يعطيؾ

فرنػه مػا  ،إذا فتن لؾ وجه  مػف التعػرؼ فػبل تبػاؿ معهػا إف قػؿ عممػؾ
 ،ألـ تعمـ أف التعرؼ  و مورد  عميػؾ ،فتحها لؾ إال و و يريد أف يتعرؼ إليؾ

 هديها إليه. وأيف ما تهديه إليه مما  و مورد  عميؾ؟مأنت  عماؿواأل
ذا توجهػػت ال يتعاظمهػػا شػػ ء  وعنػػد ال ػػتن تتوجػػه رحمػػ  اهلل لمعبػػد وا 

ء وتخمػػؼ اإلجابػػ  كثيػػرا لتخمػػؼ بعػػض شػػروط الػػدعا ،ألنهػػا وسػػعت كػػؿ شػػ ء
 (ٔوأسبابه.)وأركانه 

وسأذكر اآلف بعض مػا ورد مػف آداب الػدعاء وشػروطه و ػذا الترتيػب 
و اجتهػػاد منػػ ، ألف العممػػاء الػػذيف ذكػػروا  ػػذ  اآلداب رتػػب كػػؿ واحػػد مػػنهـ  ػػ

ترتيبا غير اآلخر، وأحيانا يت ؽ بع هـ ف  ترتيب اآلداب أو الشروط، و ا أنا 
ذا أذكر ترتيبا آخر عم  قدر جهدي سائبل المػول  أف يتقبػؿ منػ  ومػف جميػع 

 المؤمنيف والمؤمنات والمسمميف والمسممات، فأقوؿ:
 معنا  ف  كاف الحبلؿ. ألف أكؿ الحراـ وما بالمقم  الباطف : إهبلحاأحد 

مف   أال تر  قوؿ مف ال ينطؽ عف الهو  الدعاء إجاب  مف يمنع

                                                           

 .ٜٓٗ/ٔ، فيض القدير ٚٚ،  ٖ٘، ٛٔإيقاظ الهمـ بشرح الحكـ البف عجيب  ص  (ٔ)
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٖٓٔ 
 

 "أيها الناس  ( قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل ٔ) حديث أب   ريرة 
ف اهلل أمر المؤمنيف بما أمر  طيباإف اهلل طيب ال يقبؿ إال   وا 

 ا َأيَُّها الرُُّسُؿ ُكُموا مف الط َيَباِت َواْعَمُموا ي"قاؿ فبه المرسميف 
ا إن  ِبَما َتْعَمُموَف َعِميـد  يا َأيَُّها ال ِذيَف آَمُنوا ُكُموا مف " :وقاؿ (ٕ")َهاِلحح

  ( ٗ)ثـ ذكر الرجؿ يطيؿ الس ر أشعث (ٖ")َطَيَباِت ما َرَزْقَناُكـْ 

                                                           

اسمه عم  األشهر: عبػد الػرحمف بػف هػخر ، وكػاف اسػمه فػ  الجا ميػ  عبػد شػمس  (ٔ)
كثيػػرا  بػػأب   ريػػرة ، أسػػمـ سػػن  سػػبع ، وح ػػظ عػػف رسػػوؿ اهلل    رسػػوؿ اهلل فكنػػا

وعف أب  بكر وعمر وأب  بف كعب ، وكاف مف أوعيػ  العمػـ وح ػظ عنػه الكثيػر ، فهػو 
مػػػف كبػػػار أئمػػػ  ال تػػػو  مػػػع الجبللػػػ  والعبػػػادة والتوا ػػػع ، قػػػاؿ البخػػػاري: رو  عنػػػه 

فقيراح  واختمؼ ف  وفاته فقيؿ سن  ثمانمائ  ن س أو أكثر ، وكاف مف أهحاب اله   
ثماف وخمسيف وقيؿ تسع وقيؿ سبع وتوف  ف  المدينػ  فػ  خبلفػ  معاويػ  ولػه ثمػاف 

، سػػير  ٖٚ:  ٕٖ/ٔ، تػػذكرة الح ػػاظ  ٕٖٔ/ٙوسػػبعوف سػػن . ينظػػر التػػاري  الكبيػػر 
 .ٕٛٛ/ٕٔ، تهذيب التهذيب  ٜٚ٘،  ٛٚ٘/ٕأعبلـ النببلء 

 مف سورة المؤمنوف. ٔ٘اآلي   (ٕ)
 مف سورة البقرة. ٕٚٔجزء مف اآلي  رقـ  (ٖ)
، َشػػَعُر  َتَمب ػػدَ  ِإذا َتَشػػع َث،: ُيَقػػاؿ والت َغبُّػػُر،( الش ػػَعرِ  َتَمبُّػػدُ ):  الت َشػػعُّثُ  (ٗ)  َأنػػا وَشػػع ْثُته واْغَبػػر 

، شَعُر  دَتَمب  : وَتَشع ثَ  وَشْعثاُف، وَأْشَعثُ  َشِعثد  َفُهوَ  وُشعوَث ح، َشَعثاح  َتْشِعيثاح، َشِعثَ   واْغَبر 
َيػد ِ ْف،  َلػـْ  ال ػِذي الحػاؼُّ  الش ػَعِر، الُمْنَتِتؼُ  الرْأِس، الُمْغبرُّ : والش ِعثُ . َتْشِعيثاح  َأنا وَشع ْثُته

ؽ َمػػا ِبَهػػا تجَمػػعُ  َأيْ  «َشػػَعِث  ِبَهػػا َتمُػػـّ  َرْحَمػػ ح  أسػػأُلؾ»وفػػ  الحػػديث " "  .أْمػػِر  ِمػػفْ  ت ػػر 
 واألثػػػر الحػػػديث غريػػػب فػػػ  ، النهايػػػ ٓٙٔ/ٕ العػػػرب ، لسػػػافٔٓٗ/ٖ القػػػدير فػػػيض

 .ٕٓٛ/٘ العروس ، تاجٛٚٗ/ٕ
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٓٔٗ 
 

ومطعمه حراـ ومشربه  ،يمد يديه إل  السماء يا رب يا رب ( ٔ)أغبر
 (ٕ) لذلؾ".غذي بالحراـ فأن  يستجاب و حراـ وممبسه حراـ 
و ذا الحديث أحد األحاديث الت     قواعد االسبلـ ( ٖيقوؿ اإلماـ النووي:)

                                                           

بق ،  ما وعم  م   ما عم  يطمؽ األ داد مف  و م توحتيف: وموحدة بمعجم  َغَبرَ  (ٔ)
ػَدةِ  اْلَبػاءِ  َوَفػْتنِ  اْلُمْعَجَم ِ  اْلَغْيفِ  ِبَ ـَ  وُغب رِ  غػابر،  جمػع البقايػا، َوَمْعَنػا ُ  اْلُمَشػد َدةِ  اْلُمَوح 
. بالُغبػارِ  شػبيه و ػو األْغَبػِر، لػوف: الػرأس، والُغْبػَرةُ  المغبػر واحػد، و ػو والَغَبَرُة، والغبارُ 
ُغَبػػاٍر. ينظػػر  َلػػْوفُ  َلػػْوفٍ  ُكػػؿُّ : األرض، َواأْلَْغَبػػرُ : اغبػػرارا، والغبػػراء الشػػ ء اغبػػر وبقػػاؿ:
 ، الهػحاحٕٓٔ/ٙ حجػر البػف الباري ، فتنٕٜٔ/ٛ، ٕٙ/ٖ مسمـ عم  النووي شرح
 .ٜٓٗ/ٗ المغ  ، مقاييس٘ٙٚ/ٕ العربي  وهحاح المغ  تاج

ح رقػػػػـ  ٖٙٗ/ٖسػػػػنف البيهقػػػػ  الكبػػػػر  ، ٘ٔٓٔح رقػػػػـ  ٖٓٚ/ٕهػػػػحين مسػػػػمـ   (ٕ)
ٙٔٛٚ. 

 بف محمد حسيف بف حسف الراء( بف وكسر الميـ )ب ـ مري بف شرؼ بف يحي  (ٖ)
 الحاء لحزام  بكسرا زكريا أبو الديف محي  العبلم  اإلماـ حزاـ، الشي  بف جمع 

  و يكتبها وكاف )نواوي(: باأللؼ كتبها ويجوز النووي، المعجم ، وبالزاي المهمم ،
 ومرتبه، و ابطه ومهذبه المذ ب محرر الشافع  النبيؿ، ال قيه األلؼ، الحافظ بغير
 والتقشؼ والز د العمـ مف كبير جانب عم  اهلل رحمه كاف الز اد، والعمماء العباد أحد
 وال زمانه، ف  يبمغه أحد لـ الذي والورع خشونته، عم  والهبر العيش ف  تهادواالق
 ال سنتيف مف قريبا ومكث هغر ، مف النجاب  فيه يتوسـ طويؿ، وكاف بد ر قبمه
 وست وثبلثيف إحد  سن  المحـر مف األواسط العشر ف  ولد األرض، إل  جنبه ي ع
 أربع ودفف بها ليم  توف  أف إل  بنو  أبيه عند نو ، وتمرض ببمد  ونشأ مائ ،

 الجمع  يـو بدمشؽ عميه وهموا مائ ، وست وسبعيف ست سن  رجب مف وعشريف
يانا، اهلل رحمه ==       انت ع بمراث جم . وقد الشعراء مف واحد غير ورثا  وا 
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٓٔ٘ 
 

وفيه الحث عم   ،حكاـ وقد جمعت منها أربعيف حديثا ف  جزءومبان  األ
أف المشروب وفيه  ،ن اؽ مف غير ن اؽ مف الحبلؿ والنه  عف اإل اإل 

أف يكوف حبلال خالها ال شبه    والمأكوؿ والممبوس ونحو ذلؾ ينبغ
:  قولهو  .وأف مف أراد الدعاء كاف أول  باالعتناء بذلؾ مف غير  ،فيه
ثـ ذكر الرجؿ يطيؿ الس ر أشعث أغبر يمد يديه إل  السماء يا رب يا "

الطاعات كحج  أنه يطيؿ الس ر ف  وجو  :معنا  واهلل أعمـ .إل  آخر " رب
 و ب ـ " وغذ  بالحراـ" قوله و  .وزيارة مستحب  وهم  رحـ وغير ذلؾ

أي مف " فأن  يستجاب لذلؾ: " قولهو  .الغيف وتخ يؼ الذاؿ المكسورة
 . ا ػأيف يستجاب لمف  ذ  ه ته وكيؼ يستجاب له

هػ ته.   ػذ  مػف دعػاء قبػوؿ مػف االسػتبعاد جهػ  عم  است هاـ و ذا
 اهلل تعال  لسيدنا قاؿ الحبلؿ. وكما لقم  وأسنانه السماء احم ت الدعاء وقيؿ:
 دعػػاؤؾ لػػؾ يسػػتجاب أف أردت إف موسػػ  يػػا والسػػبلـ: الهػػبلة عميػػه موسػػ 
 (ٔ) اآلثاـ. عف وجوارحؾ الحراـ مف بطنؾ فهف
: أف يبدأ الداع  بالحمد والثناء عم  اهلل ثـ يهم  عم  سيدنا رسوؿ ثانيها

                                                           

 تهذيب وكتاب مسمـ، شرح المذ ب وغير ـ، والت  منها: ، أ ؿ وتعاليقه بتهاني ه==
وما  ٕٖٗ/٘ٔ اإلسبلـ ال قه. ينظر تاري  ف  المنهاج وكتاب لمغات،وا األسماء

 ، طبقاتٜٗٔ/ٛ لمزركم  ، األعبلـٜٖ٘/ٛ لمسبك  الكبر  الشافعي  بعد ا، طبقات
 .ٜٜٓ  الشافعييف

 كػؿ فػ  ، المسػتطرؼٜ/ٔ، إعانػ  الطػالبيف ٓٓٔ/ٚشرح النووي عم  هػحين مسػمـ  (ٔ)
 .ٖٓ٘/ٕمستظرؼ  فف
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٓٔٙ 
 

مباشرة بؿ عميه أف يبدأ بالذكر، ومف أف ؿ ، فبل يبدأ بالسؤاؿ اهلل 
عف ف الذكر الحمد والثناء عم  اهلل والهبلة عم  سيدنا رسوؿ اهلل 

رجبل يدعو ف  هبلته  قاؿ سمع رسوؿ اهلل  ( ٔ) ف ال  بف عبيد 
عجؿ  ذا ثـ " فقاؿ رسوؿ اهلل  اهلل ولـ يهؿ عم  النب   يحمدلـ 

اهلل عز وجؿ والثناء  بتحميدحدكـ فميبدأ دعا  فقاؿ له أو لغير  إذا هم  أ
  (ٕ)".عميه ثـ ليهؿ عم  النب  ثـ ليدعو بعد بما شاء

                                                           

ال قيه  األنهاري محمد أبو األهـر بف ههيب بف قيس بف نافد فب عبيد بف ف ال  (ٔ)
 بدرا، يشهد ولـ قديما، أسمـ الشجرة، تحت بايعو  الذيف  اهلل رسوؿ أهحاب مف

 فسكنها، وال  الشاـ، إل  قبمه، وخرج والشاـ مهر فتن وشهد بعد ا، فما أحدا وشهد
 عف رو  عنها، ابغ إذا دمشؽ عم  معاوي  خمي   وكاف دمشؽ، ق اء معاوي 
 بف جبير بف الرحمف عبد عنه ورو  الدرداء وأب  الخطاب بف عمر وعف  النب 
 بدمشؽ سن    محيريز مات  بف اهلل وعبد الهنعان  اهلل عبد بف وحنش ن ير

 البف دمشؽ ، تاري ٖٔٔ/ٖ النببلء أعبلـ ثبلث وخمسيف وقيؿ سن  تسع. ينظر سير
 الهحاب  تمييز ف  ، اإلهاب ٕٕٛ/ٚالبف سعد  الكبر  ، الطبقاتٜٕٓ/ٛٗ عساكر

٘/ٕٖٛ. 
 ٖٚٚٗح ـر  ٚٔ٘/٘سػنف الترمػذي  ،ٕٜٖٕٛح رقػـ  ٛٔ/ٙمسند أحمػد بػف حنبػؿ  (ٕ)

خ رقػػػـ  ٜٕٓ/٘وقػػػاؿ أبػػػو عيسػػػ :  ػػػذا حػػػديث حسػػػف هػػػحين، هػػػحين ابػػػف حبػػػاف 
، ت سػػػػير ابػػػػف كثيػػػػر ٓٗٛح رقػػػػـ  ٖٗ٘/ٔ، المسػػػػتدرؾ عمػػػػ  الهػػػػحيحيف ٜٓٙٔ

 .ٖٗٓ/ٔديف إحياء عمـو ال، ٜٓ٘/ٖ
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٓٔٚ 
 

مف أراد أف يسأؿ اهلل حاج  فميبدأ  (:ٔ)قاؿ أبو سميماف الداران  رحمه اهلل
 ثـ يسأله حاجته ثـ يختـ بالهبلة عم  النب   بالهبلة عم  النب  

 .أكـر مف أف يدع ما بينهما فرف اهلل عز وجؿ يقبؿ الهبلتيف و و
، جاء ذلؾ يجـز الدعاء ويوقف باإلجاب  ويهدؽ رجاء  فيه: أف ثالثها

 :قػػاؿ :قػػاؿ (ٕ) الػػذي روا  سػػيدنا أنػػس  فػػ  حػػديث سػػيدنا رسػػوؿ اهلل 

                                                           

والداران  نسب   الد اَران  العنس  الزا د، سميماف أبو عطي ، بف أحمد بف الرحمف عبد (ٔ)
 عم  إليها مشددة، والنسب  داريا ف  الُغوَط  بدمشؽ، والياء قر  مف قري  داريا إل 
 وبعد ا النوف وسكوف المهمم  العيف ب تن: والعنس  النسب، شواذ مف الهورة  ذ 
 ف  الشاـ أ ؿ والداران   و شي  مالؾ. بف عنس بن  إل  النسب   ذ   ،مهمم سيف

ولد ف   وز اد ـ، الشاـ مشاي  أ ؿ وخيار زمانه وعباد ـ، أ ؿ أفا ؿ زمانه، مف
 عشرة خمس سن  وقيؿ ومائتيف، خمس سن  وفاته حدود األربعيف ومائ ، وكانت

طاردي، وعبد الواحد بف وأب  األشهب الع الثوري، س ياف: عف رو  .  ومائتيف،
تمميذ  أحمد : ورو  عنه .وهالن بف عبد الجميؿ وعمقم  بف سويد ، زيد البهري،

وعبد الرحيـ بف هالن  وحميد بف  شاـ العنس ، و اشـ بف خالد، بف أب  الحواري،
، ٖٔٔ/ٖ األعياف ، وما بعد ا، وفياتٕٛٔ/ٓٔ النببلء أعبلـ الداران . ينظر سير

 .ٕٕٔ/ٙ الست  الكتب ف  يقع لـ ممف ، وما بعد ا، الثقاتٙٓٔ/٘ اإلسبلـ تاري 
، ولػد  و أنس بف مالؾ بف الن ر أبػو حمػزة األنهػاري الخزرجػ  خػادـ رسػوؿ اهلل  (ٕ)

بكثػػرة المػػاؿ والولػػد والبركػػ  فيهمػػا،  قبػػؿ الهجػػرة بعشػػر سػػنيف، ودعػػا لػػه رسػػوؿ اهلل 
يزيػد عمػ  مائػ  سػن ، و ػو ومات سن  إحد  ويقاؿ اثنػيف ويقػاؿ ثػبلث وتسػعيف و ػو 

 =ثمػػان  آخػػر مػػف مػػات مػػف الهػػحاب  ومػػات بالبهػػرة. شػػهد بػػدرا وغػػزا مػػع النبػػ  



 الثانىـ الجزء  7102مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد الخامس والثالثون 

                                                                  

                            

 

 

 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٓٔٛ 
 

شػػػئت المهػػػـ إف يقػػػولف: وال فميعػػػـز المسػػػأل  أحػػػدكـ  دعػػػاإذا " اهلل رسػػػوؿ 
 :قػاؿ أف رسػوؿ اهلل   ريػرة ( وعػف أبػ   ٔ")لػهال مسػتكر  فرنه فأعطن  

ارحمنػػػ  إف شػػػئت ليعػػػـز المهػػػـ شػػػئت لػػػ  إف اغ ػػػر أحػػػدكـ المهػػػـ "ال يقػػػولف 
 (ٕ")لهال مكر  فرنه المسأل  
 :قػػاؿ :قػػاؿ أنػػسعػػف وفسػػر ا حػػديث آخػػر  ،المػػراد بالمسػػأل  الػػدعاءو 
شػػػئت المهػػػـ إف يقػػػؿ وال فميعػػػـز فػػػ  الػػػدعاء أحػػػدكـ دعػػػا إذا "  اهللرسػػػوؿ 
 (ٖ) "له ال مستكر  اهللفرف فأعطن  
المهػػـ يقػػؿ أحػػدكـ فػػبل دعػػا إذا " :قػػاؿ ريػػرة أف رسػػوؿ اهلل عػػف أبػػ  و 
يتعاظمػػه ال اهلل فػػرف شػػئت ولكػػف ليعػػـز المسػػأل  ولػػيعظـ الرغبػػ  لػػ  إف اغ ػػر 

 (ٗش ء أعطا ")
المهـ شئت ل  إف اغ ر أحدكـ المهـ "ال يقولف النب    :قاؿ :قاؿ هعنو 

 (٘اهلل هانع ما شاء ال مكر  له")فاف ء ارحمن  إف شئت ليعـز ف  الدعا
ف يجـز بوقوع مطموبػه وال يعمػؽ ذلػؾ أالجد فيه و  :ومعن  األمر بالعـز

                                                           

،  ٙٛ/ٔبتهػػرؼ، رجػػاؿ هػػحين البخػػاري  ٕٛٔ:  ٕٙٔ/ٔغػػزوات. ينظػػر اإلهػػاب  =
 .ٔٓٔ،  ٓٓٔ/ٔوما بعد ا، شذرات الذ ب  ٜٖ٘/ٖ، سير أعبلـ النببلء ٚٛ

 .ٜٜٚ٘ح رقـ ٖٖٕٗ/٘هحين البخاري  (ٔ)
 .ٓٛٛ٘ح رقـ ٖٖٕٗ/٘هحين البخاري  (ٕ)
 ٕٛٚٙح رقـ  ٖٕٙٓ/ٗمسمـ  هحين (ٖ)
 ٜٕٚٙح رقـ  ٖٕٙٓ/ٗمسمـ  هحين (ٗ)
 ٜٕٚٙح رقـ  ٖٕٙٓ/ٗمسمـ  هحين (٘)
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٜٓٔ 
 

ف يعمقػه بمشػيئ  أف كاف مأمورا ف  جميػع مػا يريػد فعمػه ا  بمشيئ  اهلل تعال  و 
 .ف يحسف الظف باهلل ف  اإلجاب أ :وقيؿ معن  العـز ،اهلل تعال 
الػػذي بعػػد  ديث الحػػفػػ  و  "عطن أف شػػئت فػػإالمهػػـ  :وال يقػػولف"قولػػه  

ومعنػػ  ،  ػػذ  كمهػػا أمثمػػ  "ف شػػئتإف شػػئت المهػػـ ارحمنػػ  إالمهػػـ اغ ػػر لػػ  "
ويحتمػؿ  ،لحػاح فيػهأي يبالغ ف  ذلؾ بتكػرار الػدعاء واإل  "ليعظـ الرغب " :قوله

فػػػرف اهلل ال "ويؤيػػد  روايػػ   ،ف يػػراد بػػه األمػػر بطمػػػب الشػػ ء العظػػيـ الكثيػػػرأ
 ،و مػا بمعنػ  "فرنػه ال مكػر  لػهأو " "فرنه ال مستكر  له" :ولهق "يتعاظمه ش ء

ف الذي يحتاج إل  التعميؽ بالمشيئ  ما إذا كاف المطموب منػه يتػأت  أ :والمراد
كرا ه عم  الش ء فيخ ؼ األمر عميه ويعمـ بأنػه ال يطمػب منػه ذلػؾ الشػ ء إ
وقيػػؿ  ،ائػػدةوأمػػا اهلل سػػبحانه فهػػو منػػز  عػف ذلػػؾ فمػػيس لمتعميػػؽ ف ،ال بر ػا إ

 .واألوؿ أول  ،ف فيه هورة االستغناء عف المطموب والمطموب منهأالمعن  
ف شئت إف يقوؿ المهـ اعطن  أحد ال يجوز أل (ٔ:)بف عبد البرالحافظ اقاؿ و 

                                                           

البر  عبد بف محمد بف اهلل عبد بف العمـ: يوسؼ البحر الكبير الحافظ عمر اإلماـ أبو (ٔ)
بقرطب  يـو الجمع   ولد الحديث، اظح  كبار مف المالك ، القرطب  النمري بف عاهـ 

 وثبلثمائ ، ورحؿ وستيف ثماف واإلماـ يخطب لخمس بقيف مف ربيع اآلخر سن 
 سمع. بشاطب  وتوف  الق اء، وول . وشرقيها األندلس غرب  ف  طويم  رحبلت
 ف  الدرر النافع ، والت  منها: الم يدة الكتب وهنؼ شت ، عمـو ف  وتبحر الكثير

 وف مه العمـ بياف وجامع الهحاب ، تراجـ ف  واالستيعاب والسير زيالمغا اختهار
 القاسـ، بف خمؼ الحافظ عف رو  واألسانيد المعان  مف الموطأ ف  لما والتمهيد
     ==           عنه نهر وغير ـ، ورو  بف وسعيد س ياف، بف الوارث وعبد
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٕٓٓ 
 

وغير ذلؾ مف أمور الديف والدنيا ألنه كبلـ مستحيؿ ال وجه له ألنه ال 
 .ال ما شاء إي عؿ 

نػػه حمػػؿ النهػ  عمػػ  التحػػريـ و ػػو أر  وظػػا وقػاؿ الحػػافظ ابػػف حجػر: 
فػػ  و  ،وحمػػؿ النػػووي النهػػ  فػػ  ذلػػؾ عمػػ  كرا ػػ  التنزيػػه و ػػو أولػػ  ،الظػػا ر
ف يجتهد ف  الدعاء ويكوف عم  رجاء اإلجاب  وال أنه ينبغ  لمداع  أالحديث 

 .يقنط مف الرحم  فرنه يدعو كريما
 سه يعن  مف ال يمنعف أحدا الدعاء ما يعمـ ف  ن (ٔ: )بف عيين اوقد قاؿ 

                                                           

 وطائ   م ّوز، الحسف بف وأبو قحاف ، أب  بف محمد وأبو الَدالئ ، العباس أبو==
 يـو ودفف اآلخر سن  ثبلث وستيف وأربعمائ ، سم  ربيع الجمع  ليم  توف  سوا ـ،
 وخمس  سن  وتسعيف اهلل خمسا رحمه العهر، قاؿ الذ ب : استكمؿ بعد الجمع 
 إل  الوهوؿ ، سمـٛ٘ٗ: ص الشافعييف ، طبقاتٜٜٔ/ٓٔ اإلسبلـ تاري  .أياـ

 .ٕٓٗ/ٛ لمزركم  عبلـ، األٕٖٗ/ٖ ال حوؿ طبقات
 أخ  الهبلل ، مول  محمد بف مزاحـ، ميموف أب  ِعمراف بف عيين  بف س ياف (ٔ)

 اإلماـ الكبير حافظ العهر شي  اإلسبلـ أبو محمد الهبلل  ال حاؾ بف مزاحـ،
الكوف  ثـ المك ، مولد  بالكوف  ف  سن  سبع ومائ ، وتوف  بمك  سن  ثماف 

ولق  الكبار وحمؿ .نهـ عمما  ث و و حدث بؿ غبلـ،وتسعيف ومائ ، طمب الحدي
وانته  إليه عمو  وعمر د را واجتمع الخمؽ إليه، وأتقف وجود وجمع وهنؼ، جما،

أب   بف اإلسناد، سمع مف عمرو بف دينار وأكثر عنه وابف شهاب الز ري، وعاهـِ 
 ينظر سير النجود، وحدث عنه األعمش وابف جريج وشعب  و ؤالء مف شيوخه.

 لمزركم  ، األعبلـٓٚٔ/ٕ االعتداؿ ، ميزافٗ٘ٗ/ٛ الرسال  ط النببلء أعبلـ
ٖ/ٔٓ٘. 
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٕٓٔ 
 

رب  :ف اهلل قد أجاب دعاء شر خمقه و و إبميس حيف قاؿرالتقهير ف
 (ٔ.)نظرن  إل  يـو يبعثوفأ

ف شػػػئت إأف يجتهػػػد ويمػػػن وال يقػػػؿ  "ليعػػػـز المسػػػأل " :قولػػػه ومعنػػػ 
 .كالمسػتثن  :قمػت وكأنػه أشػار بقولػه .كالمستثن  ولكف دعػاء البػائس ال قيػر

 (ٕ.)ال يكر  و و جيد  نه إذا قالها عم  سبيؿ التبرؾأإل  
ف أاألحاديػث الدالػ  عمػ  : أف ال يمؿ مف الدعاء وال يستعجؿ، و رابعها

مػػا أمػػا إنهػػا أدعػػوة المػػؤمف ال تػػرد و  ف تػػدفع عنػػه مػػف أف تعجػػؿ لػػه اإلجابػػ  وا 
دعاء المػؤمف كثيػرة، فػمما سأؿ  اف يدخر له ف  اآلخرة خير أما ا  السوء مثمها و 
ه تأخير اإلجاب  أو يعػوض بمػا  ػو أولػ  لػه نه قد يكوف األول  لأال يرد غير 

ف ال يترؾ الطمب مف ربه فرنه متعبػد بالػدعاء أعاجبل أو آجبل فينبغ  لممؤمف 
 .كما  و متعبد بالتسميـ والت ويض

قػاؿ: "يسػتجاب ألحػدكـ مػا  فقد هن عف أب   ريػرة أف رسػوؿ اهلل 

                                                           

مػػف  ٗٔجػػاء فػػ  كتػػاب اهلل تعػػال  مػػا قالػػه إبمػػيس فػػ  موا ػػع، منهػػا: فػػ  اآليػػ  رقػػـ  (ٔ)
مف  ٖٙ" وف  اآلي  رقـ َقاَؿ َأْنِظْرِن  ِإَل  َيْوـِ ُيْبَعُثوَف  سورة األعراؼ حيث يقوؿ ربنا "

" وفػ  اآليػ  رقػـ مػف َقاَؿ َرَب َفَأْنِظْرِن  ِإَل  َيْوـِ ُيْبَعُثوَف  حيث يقوؿ ربنا " سورة الحجر
 ".َقاَؿ َرَب َفَأْنِظْرِن  ِإَل  َيْوـِ ُيْبَعُثوَف  سورة ص حيث يقوؿ ربنا "

عمػػػدة القػػػاري ، ٓٗٔ/ٔٔفػػػتن البػػػاري ، ٕ٘٘/ٕاالسػػػتذكار ، ٚٛ/ٚٔروح المعػػػان   (ٕ)
جػػػامع العمػػػـو والحكػػػـ ، ٜٕٗ/ٗعػػػوف المعبػػػود ، ٚٗ/ٕ شػػػرح الزرقػػػان ، ٜٜٕ/ٕٕ
 .ٖٙٓ/ٔإحياء عموـ الديف ، ٕٜٖص
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٕٕٓ 
 

 (ٔ)"ل دعوت فمـ يستجب  :يقوؿلـ يعجؿ 
"ال يػزاؿ يسػتجاب لمعبػد مػا لػـ يػدع  :قاؿأنه  عف النب  وعنه أي ا 

بػػرثـ أو قطيعػػ  رحػػـ مػػا لػػـ يسػػتعجؿ قيػػؿ يػػا رسػػوؿ اهلل مػػا االسػػتعجاؿ؟ قػػاؿ: 
يقوؿ: قػد دعػوت وقػد دعػوت فمػـ أر يسػتجيب لػ  فيستحسػر عنػد ذلػؾ ويػدع 

 (ٕ)الدعاء"
تػ  أنػه أأو  ،فيتػرؾ الػدعاء نػه يسػأـأالمعن  يقوؿ الحافظ ابف حجر: 

يستحؽ به اإلجاب  فيهير كالمبخؿ لمرب الكريـ الػذي ال تعجػز  مف الدعاء ما 
 ،و ػػو بمهمػػبلت ينقطػػع "يستحسػػر" :ومعنػػ  قولػػه ،اإلجابػػ  وال ينقهػػه العطػػاء

وال ييػأس والػدعاء الطمب   بلزممدب و و دالل  عم   ذا األوف   ذا الحديث 
ظهػار االفتقػار   قػاؿ حتػ ،مف اإلجاب  لمػا فػ  ذلػؾ مػف االنقيػاد واالستسػبلـ وا 

 (ٖ).حـر اإلجاب أف أحـر الدعاء مف أف أألنا أشد خشي   :بعض السمؼ
كيػػـو عرفػػ   ،الشػػري  واألحػػواؿ أف يترهػػد لدعائػػه األوقػػات : خامسػػها

ما مف يـو أكثر مف أف يعتؽ اهلل فيه عبدا مف " رسوؿ اهلل قاؿ  ،مف السن 
نػػػه ليػػػدنو ثػػػـ يبػػػا   بهػػػـ المبلئكػػػ  فيقػػػوؿ  مػػػا أراد النػػػار مػػػف يػػػـو عرفػػػ  وا 

 .لباب كثيرة ذا اواألحاديث ف   (ٗ)" ؤالء
                                                           

 .ٖٕ٘ٚح رقـ  ٜٕ٘ٓ/ٗهحين مسمـ ، ٜٔٛ٘ح رقـ  ٖٖٕ٘/٘هحين البخاري  (ٔ)
 .ٖٕ٘ٚح رقـ  ٜٕٙٓ/ٗ( هحين مسمـ ٕ)
هػػػحين ، ٜٔٛ٘ح رقػػػـ  ٖٖٕ٘/٘، هػػػحين البخػػػاري ٖ٘/ٕت سػػػير البحػػػر المحػػػيط  (ٖ)

 ٓٗٔ/ٔٔفتن الباري  ، ٖٕ٘ٚح رقـ  ٜٕ٘ٓ/ٗمسمـ 
 عف أـ المؤمنيف عائش . ٖٛٗٔح رقـ  ٕٜٛ/ٕهحين مسمـ  (ٗ)
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٕٖٓ 
 

قاؿ قاؿ:    ، فعف أب   ريرةرم اف مف األشهروأي ا مف األوقات 
شػػهر رم ػػاف فتحػػت أبػػواب السػػماء وغمقػػت أبػػواب إذا دخػػؿ : "اهلل رسػػوؿ 

وفػ  روايػ  "فتحػت أبػواب الجنػ  وغمقػت أبػواب  (ٔ)جهنـ وسمسمت الشياطيف"
وف  رواي  "فتحػت أبػواب الرحمػ  وغمقػت أبػواب  (ٕ) النار وه دت الشياطيف"
 (ٖ)جهنـ وسمسمت الشياطيف"

ثبلث  ال ترد دعوتهـ الهائـ حت  : "قاؿ رسوؿ اهلل  :قاؿ  وعنه 
ي طر واإلماـ العادؿ ودعوة المظمـو يرفعها اهلل فػوؽ الغمػاـ وي ػتن لهػا أبػواب 

 (ٗ)"السماء ويقوؿ الرب وعزت  ألنهرنؾ ولو بعد حيف
فكاف عبد  "دعوة ما تردلإف لمهائـ عند فطر  قاؿ: " رسوؿ اهلل  ف سيدناوع

المهـ  :إذا أفطر ويقوؿ ،إذ أفطر دعا أ مه وولد  ودعا ( ٘)اهلل بف عمرو
                                                           

 .ٓٓٛٔح رقـ  ٕٚٙ/ٕهحين البخاري  (ٔ)
 .ٜٚٓٔح رقـ  ٛ٘ٚ/ٕهحين مسمـ  (ٕ)
 .ٜٚٓٔح رقـ  ٛ٘ٚ/ٕهحين مسمـ  (ٖ)
 ،ٕٕٙ٘ح رقـ  ٕٚٙ/ٗ سنف الترمذي، ٖٓٓٛح رقـ  ٖٗٓ/ٕ مسند أحمد بف حنبؿ (ٗ)

هػػػحين ابػػػف حبػػػاف  وقػػػاؿ أبػػػو عيسػػػ :  ػػػذا حػػػديث حسػػػف، ٜٖٛ٘قػػػـ ح ر  ٛٚ٘/٘
سػنف ابػف ماجػه ، ٜٔٓٔح رقـ ٜٜٔ/ٖهحين ابف خزيم  ، ٕٖٛٗح رقـ  ٕٗٔ/ٛ
 .ٔٗٗ/ٔلدر المنثور ، إ٘ٚٔح رقـ  ٚ٘٘/ٔ

 بف عمرو بف سهـ بف سعيد بف  اشـ بف وائؿ بف العاص بف عمرو بف اهلل عبد (٘)
 عبد أبا يكن : وقيؿ محمد، أبا سهم ، يكن ال القرش  لؤي بف كعب بف ُ َهْيصِ 

 ف   النب   واستأذف الكتاب قرأ عالما، حافظا فا بل وكاف أبيه قبؿ الرحمف، أسمـ
==    ف  منؾ أسمع ما كؿ أكتب اهلل رسوؿ يا: قاؿ له، فأذف حديثه، يكتب أف
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٕٓٗ 
 

 (ٔ).إن  أسألؾ برحمتؾ الت  وسعت كؿ ش ء أف تغ ر ل 
بالمهممػػ  الم ػػموم  بعػػد ا فػػاء ثقيمػػ  مكسػػورة  "هػػ دت" : وقولػػه

المعنػػ  أف يحتمػػؿ و  ،اد و ػػ  األغػػبلؿ و ػػو بمعنػػ  سمسػػمتشػػدت باألهػػ  :أي
عمػػػ  ظػػػا ر  وحقيقتػػػه وأف ذلػػػؾ كمػػػه عبلمػػػ  لممبلئكػػػ  لػػػدخوؿ الشػػػهر  يكػػوف

ويحتمػؿ أف يكػوف إشػارة  ،وتعظيـ حرمته ولمنع الشػياطيف مػف أذ  المػؤمنيف
 ،غػػواؤ ـ فيهػػيروف كالمهػػ ديفإإلػػ  كثػػرة الثػػواب والع ػػو وأف الشػػياطيف يقػػؿ 

وف فتن أبواب الجن  عبارة عما ي تحه اهلل لعبػاد  مػف الطاعػات ويحتمؿ أف يك
وغمػؽ أبػواب النػار عبػارة عػف هػرؼ الهمػـ عػف  ،وذلؾ أسػباب لػدخوؿ الجنػ 

وتهػ يد الشػياطيف عبػارة عػف تعجيػز ـ  ،هحابها إلػ  النػارأيم  بالمعاه  اآل
 واألوؿ أوجه وال  رورة تدعو إل  هرؼ الم ظ ،غواء وتزييف الشهواتعف اإل

فائػػدة فػػتن أبػػواب السػػماء توقيػػؼ المبلئكػػ  عمػػ  اسػػتحماد فعػػؿ و  ،عػػف ظػػا ر 
وفيػػه إذا عمػػـ المكمػػؼ ذلػػؾ بأخبػػار  ،الهػػائميف وأنػػه مػػف اهلل بمنزلػػ  عظيمػػ 
 .ريحي أالهادؽ ما يزيد ف  نشاطه ويتمقا  ب

                                                           

فقيؿ  وفاته، وقت ف  حقا"، واختمؼ إال أقوؿ ال فرن  "نعـ: قاؿ والغ ب؟ الر ا==
 سبع سن  بمك  : مات وستيف وقيؿ ثبلث معاوي ، سن  بف يزيد والي  مات ف 

 وسبعيف، وقيؿ: مات ثبلث سن  مات: سن ، وقيؿ وسبعيف وستيف و و ابف اثنتيف
 خمس سن  بمهر: وقيؿ بالطائؼ، وخمسيف خمس سن : وقيؿ وستيف، خمس سن 

، ٕٓٚٔ/ٖ نعيـ ألب  هحاب ال ، معرف ٘/٘ لمبخاري الكبير وستيف. ينظر التاري 
 .ٜٚ٘/ٖ األهحاب معرف  ف  االستيعاب

 .ٕٕٓ/ٔت سير ابف كثير  ،ٖ٘ٚٔح رقـ  ٚ٘٘/ٔسنف ابف ماجه  (ٔ)
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٕٓ٘ 
 

إلػ  رفػع عػذر المكمػؼ  ف  ته يد الشػياطيف فػ  رم ػاف إشػارة وقيؿ
طيف عنػؾ فػبل تعتػؿ بهػـ فػ  تػرؾ الطاعػ  وال فعػؿ كأنه يقاؿ له قد ك ت الشػيا

 (ٔ) .المعهي 
ذكر   ف رسوؿ اهلل أ ريرة   أبفعف يـو الجمع  مف األسبوع أي ا و 

يسػأؿ اهلل قائـ يهم  و و عبد مسمـ ساع  ال يوافقها "فيه  يـو الجمع  فقاؿ:
قػاؿ  :قػاؿوفػ  روايػ  عنػه أي ػا  (ٕ)وأشػار بيػد : يقممهػا"يا  إال أعطا  شيئا إ
اهلل خيػرا يسػأؿ الجمع  ساع  ال يوافقها مسمـ قػائـ يهػم  ف  " القاسـ أبو 
بطػػػف الوسػػػط  والخنهػػػر قمنػػػا عمػػػ  وو ػػػع أنممتػػػه وقػػػاؿ بيػػػد  أعطػػػا  إال 

 (ٖ)يز د ا"
ـْ "قػػػػاؿ تعػػػػال   ،ووقػػػػت السػػػػحر مػػػػف سػػػػاعات الميػػػػؿ َوِباأْلَْسػػػػَحاِر ُ ػػػػ

وافقها عبد مسمـ يسأؿ اهلل "إف مف الميؿ ساع  ال ي : وقاؿ  (ٗ)"َيْسَتْغِ ُروفَ 
ربنػػا ينػػزؿ قػػاؿ: " وعػػف أبػػ   ريػػرة أف رسػػوؿ اهلل  (٘)أعطػػا  إيػػا "إال خيػػرا 
 :فيقػوؿاآلخػر سػماء الػدنيا حػيف يبقػ  ثمػث الميػؿ التعال  كؿ ليم  إل  و  تبارؾ

مػػف يسػػتغ رن  فػػأغ ر و  ؟مػػف يسػػألن  فأعطيػػهو  ؟مػػف يػػدعون  فأسػػتجيب لػػه

                                                           

 .ٛٛٔ/ٚ، شرح النووي ٗٔٔ/ٗفتن الباري  (ٔ)
 .ٕ٘ٛح رقـ  ٖٛ٘/ٕهحين مسمـ ، ٖٜٛح رقـ  ٖٙٔ/ٔهحين البخاري  (ٕ)
 .ٜٛٛٗح رقـ  ٜٕٕٓ/٘هحين البخاري  (ٖ)
 مف سورة الذاريات.  ٛٔاآلي  رقـ  (ٗ)
 عف جابر بف عبد اهلل. ٚ٘ٚح رقـ  ٕٔ٘/ٔهحين مسمـ  (٘)
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٕٓٙ 
 

 (ٔ)؟"له
سػوؼ أسػػتغ ر لكػػـ  :إنمػا قػػاؿهػػبلة السػػبلـ عميػه ال إف يعقػػوب :وقيػؿ

إنػػه قػػاـ فػػ  وقػػت السػػحر يػػدعو وأوالد   :ليػػدعو فػػ  وقػػت السػػحر فقيػػؿ .ربػػ 
 (ٕيؤمنوف خم ه فأوح  اهلل عز وجؿ إن  قد غ رت لهـ )

إف أبػواب السػماء  :قػاؿ أبػو  ريػرة  وأما عف األحواؿ الشري   فقد 
وعند إقام   ،د نزوؿ الغيثوعن ،ت تن عند زحؼ اله وؼ ف  سبيؿ اهلل تعال 

إف الهبلة جعمت فػ   :وقاؿ مجا د. فاغتنموا الدعاء فيها ،الهموات المكتوب 
 .خير الساعات فعميكـ بالدعاء خمؼ الهموات

وبالحقيقػػ  يرجػػع شػػرؼ األوقػػات إلػػ  شػػرؼ الحػػاالت أي ػػا إذ وقػػت 
خبلهه وفراغػه مػف المشوشػات ويػـو عرفػ  ويػـو  السحر وقت ه اء القمب وا 

 ،مع  وقت اجتماع الهمـ وتعاوف القموب عم  استدرار رحم  اهلل عػز وجػؿالج
فهػػذا أحػػد أسػػباب شػػرؼ األوقػػات سػػو  مػػا فيهػػا مػػف أسػػرار ال يطمػػع البشػػر 

:  قاؿ النبػ  :وحال  السجود أي ا أجدر باإلجاب  قاؿ أبو  ريرة  . عميها
 (ٖ)"لدعاءأقرب ما يكوف العبد مف ربه عز وجؿ و و ساجد فأكثروا فيه مف ا"

الستارة والناس  رسوؿ اهلل كشؼ قاؿ:  (ٗ)  وعف عبد اهلل بف عباس
                                                           

 .ٛ٘ٚح رقـ  ٕٔ٘/ٔهحين مسمـ  (ٔ)
 .ٖٖٓ/ٗأ واء البياف ، ٖٗٓ/ٔإحياء عموـ الديف  (ٕ)
 ٕٛٗح رقـ  ٖٓ٘/ٔهحين مسمـ  (ٖ)
لعباس الهاشػم  ، أبو ا و عبد اهلل بف عباس بف عبد المطمب، ابف عـ رسوؿ اهلل  (ٗ)

== نحػػوا مػػف   هػػحاب  جميػػؿ، حبػػر  ػػذ  األمػػ  وترجمػػاف القػػرآف ، هػػحب النبػػ 
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٕٓٚ 
 

أيها الناس إنه لـ يبؽ مف مبشرات  :( فقاؿٔه وؼ خمؼ أب  بكر)
أال إن  نهيت أف أقرأ  ،النبوة إال الرؤيا الهالح  يرا ا المسمـ أو تر  له

وأما  جؿعز و  راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الربالقرآف 

                                                           

ثبلثػػيف شػػهرا،  رو  عنػػه مائتػػاف سػػو  ثبلثػػ  أن ػػس، انتقػػؿ مػػع أبويػػه إلػػ  دار ==
بالحكمػ ، واختمػؼ فػ    الهجرة سػن  ال ػتن وقػد أسػمـ قبػؿ ذلػؾ، دعػا لػه رسػوؿ اهلل

وأنا ابف ثػبلث عشػرة سػن ، وجػاء أي ػا أنػه  أنه قاؿ: قبض النب    مولد  فعنه 
وهػوبه ابػف حنبػؿ، وكمػا اختمػؼ شر سنيف، وقيؿ خمس عشرة سن ، قاؿ: وأنا ابف ع

ف  مولد  اختمؼ أي ا ف  وفاته فقيػؿ: تػوف  سػن  ثمػاف وسػتيف وهػم  عميػه محمػد 
بػف الحن يػػ  وقػػاؿ "اليػػوـ مػػات ربػػان   ػذ  األمػػ  " وكػػاف موتػػه بالطػػائؼ، وقيػػؿ: تػػوف  

ومػػا بعػػد ا ،  ٖ/٘ن  تسػػع  وسػػتيف، وقيػػؿ: سػػن  سػػبعيف. ينظػػر التػػاري  الكبيػػر سػػ
ومػػا بعػػد ا ، هػػ وة  ٗ٘ٔ/٘ومػػا بعػػد ا ، تهػػذيب الكمػػاؿ  ٕٕٗ/٘تهػػذيب التهػػذيب 

 .ٙٔٔ/٘وما بعد ا ، الجرح والتعديؿ  ٖٖٔ/ٖ، سير أعبلـ النببلء  ٚ٘ٚ/ٔاله وة 

بف عامر بف عمرو بف كعب عثماف  واسـ أب  قحاف  أب  قحاف ،عبد اهلل بف سيدنا  (ٔ)
، هاحبه ف  الغارو   خمي   رسوؿ اهلل، أبو بكر الهديؽ األكبر ، القرش  ثـ التيم
 ب  رو  عف الن، أسمـ أبوا و  وأمه أـ الخير سمم  بنت هخر، وقيؿ اسمه عتيؽ

وخمؽ كثير، وعبد الرحمف بف عوؼ وزيد بف ثابت وأوالد    وعنه عمر وعثماف وعم
   ول  الخبلف  بعد النب ، وكاف أعمـ قريش بأنسابها،وف ائمه كثيرة جدا ومناقبه

سن  ثبلث = =ف  جماد  األول  االثنيفتوف  يـو  ،سنتيف وشيئا وقيؿ عشريف شهرا
. ينظر التاري   ودفف مع رسوؿ اهلل، بف ثبلث وستيف سن  اعشرة مف الهجرة و و 

، تهذيب الكماؿ ٕٙٚ/٘التهذيب ، تهذيب ٓٚٔ/ٖ، الطبقات الكبر  ٕ/٘الكبير 
 .ٜٚٔ/ٗ، اإلهاب  ٙٗ/ٕوما بعد ا، معرف  الثقات  ٕٕٛ/٘ٔ
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٕٓٛ 
 

 (ٔ)"السجود فاجتهدوا ف  الدعاء فقمف أف يستجاب لكـ
ركوعػػه يقػػوؿ فػػ   كػػاف النبػػ   (ٕ)وعػػف عائشػػ  ر ػػ  اهلل عنهػػا 

 (ٖ)"ل اغ ر المهـ ربنا وبحمدؾ المهـ وسجود  "سبحانؾ 
نما أمر  باالجتهاد فػ  الػدعاء وأخبػر بػأف العبػد فػ  سػجود  مػف  وا 

وهلل غايػ  العػزة ولػه العػزة  ،عبودي  والذل ألنها نهاي  الأقرب ما يكوف مف ربه 
فكمما بعدت مف هػ ته قربػت مػف جنتػه ودنػوت مػف جػوار   ،الت  ال مقدار لها

  :ولقد أحسف مف قاؿ، يقوؿ القرطب : ف  دار 
ذا تذلمت الرقاب توا عا منا إليؾ فعز ا ف  ذلها  وا 

ؿ كثار الدعاء ف  السجود يشمؿ الحث عم  تكثيػر الطمػب لكػرواألمر ب
ليسػػأؿ أحػػدكـ ربػػه حاجتػػه كمهػػا حتػػ  شسػػع "  هحاجػػ  كمػػا جػػاء فػػ  حديثػػ

                                                           

 .ٜٚٗح رقـ  ٖٛٗ/ٔهحين مسمـ  (ٔ)
، أـ عبػػد اهلل، أـ المػػؤمنيف الحميػػراء، المبػػرأة مػػف فػػوؽ سػػبع سػػماوات   زوجػػ  النبػػ (ٕ)

، قحافػ  أبػ  بكػر الهػديؽ عبػد اهلل بػف أبػ   السيدة عائش  بنت خمي   رسػوؿ اهلل 
أفقػه نسػاء األمػ  عمػ  ، و   اإلسبلـ  كاف مولد ا ف، القرشي  التيمي  المكي  النبوي 

بعد وفاة الهػديق  خديجػ  وذلػؾ قبػؿ الهجػرة بب ػع    تزوجها رسوؿ اهلل ، اإلطبلؽ
بنػ  تسػع و ػ  أهػغر اشواؿ سن  اثنػيف و ػ    عشر شهرا وقيؿ بعاميف ودخؿ بها ف

، وكانت أحب نسائه إليػه، بكرا غير ا تزوج رسوؿ اهلل لـ ي، سنيف مف فاطم  بثماف
إلػػ   وكانػػت حػػيف قػػبض رسػػوؿ اهلل ، واليػػ  معاويػػ   ماتػػت سػػن  سػػبع وخمسػػيف فػػ

الثقػػػات ومػػػا بعػػػد ا،  :ٖ٘ٔ/ٕينظػػػر سػػػير أعػػػبلـ النػػػببلء  .جنتػػػه بنػػػت ثمػػػاف عشػػػرة
 وما بعد ا بتهرؼ. ٔٙٗ/ٕٔتهذيب التهذيب ، ٖٕٖ/ٖ

 .ٔٙٚرقـ ح  ٕٗٚ/ٔهحين البخاري  (ٖ)
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٕٜٓ 
 

ليسػػأؿ أحػػدكـ ربػػه حاجتػػه حتػػ  يسػػأله الممػػن، وحتػػ  وفػػ  روايػػ  " (ٔ)"نعمػػه
ويشػػمؿ التكػػرار لمسػػؤاؿ الواحػػد واالسػػتجاب   (ٕ)"يسػػأله شسػػع نعمػػه إذا انقطػػع

 .تشمؿ استجاب  الداع  برعطاء سؤله واستجاب  المثن  بتعظيـ ثوابه
باح  حديث أـ المؤمنيف عائش  يؤخذ مف و  إباح  الدعاء ف  الركوع وا 

أما الركوع "ف الحديث الذي قبمه وفيه قوله التسبين ف  السجود وال يعار ه 
ويمكػػف أف يحمػػؿ  "فعظمػػوا فيػػه الػػرب وأمػػا السػػجود فاجتهػػدوا فيػػه مػػف الػػدعاء

 "جاب لكػـفقمػف أف يسػت" . وقولػه حديث عم  الجػواز وذلػؾ عمػ  األولويػ ال
 .معنا  حقيؽ، و قمف ب تن القاؼ والميـ وقد تكسر

بػاب الػدعاء عائش  بقوله:  لحديث  (ٖ) ذا، وقد ترجـ اإلماـ البخاري
                                                           

 .ٙٙٛح رقـ ٛٗٔ/ٖ(هحين ابف حباف ٔ)
 .ٖٛ٘/٘سنف الترمذي  (ٕ)
ماـ الح اظ أبو عبد اهلل الجع   ، هاحب الهحين والتهانيؼ: محمػد  (ٖ) شي  اإلسبلـ وا 

بف إسماعيؿ بف إبػرا يـ بػف المغيػرة، ولػد فػ  شػواؿ سػن  أربػع وتسػعيف ومائػ ، وأوؿ 
ا وسػمع بالبهػرة وبالكوفػ  وبعسػقبلف سماعه لمحديث سن  خمس ومػائتيف، نشػأ يتيمػ
بف إبرا يـ   عاهـ ومك= =سمع أباوبحمص وبدمشؽ ومدف العراؽ كمها وغير ذلؾ، 

وهػنؼ وحػدث  ،وابف خزيم  وابف هاعد يوعنه الترمذ، وخبلئؽ  وعبيد اهلل وال رياب
ومػا فػ  وجهػه شػعرة وكتابػه الجػامع الهػػحين أهػن كتػب األحاديػث، تػوف  ليمػ  عيػػد 

  ست وخمسيف ومائتيف ودفف بخرتنؾ قري  عم  فرسخيف مف سمرقند، مػف ال طر سن
، تػػػذكرة ٙ٘ٔ/ٕتهػػػاني ه أي ػػػا: األسػػػماء والكنػػػ ، واألدب الم ػػػرد. ينظػػػر الكاشػػػؼ 

ومػا بعػد ا، شػذرات الػذ ب  ٜٖٔ/ٕٔوما بعد ا، سير أعبلـ النػببلء  ٘٘٘/ٕالح اظ 
 .ٖ٘،  ٕ٘/ٜوما بعد ا، معجـ المؤل يف  ٖٗٔ/ٕ
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٖٓٓ 
 

تخهػيص الركػوع بالػدعاء دوف التسػبين مػع أف   فقيؿ الحكم  فػ ،ف  الركوع
أنػػه قهػػد اإلشػػارة إلػػ  الػػرد عمػػ  مػػف كػػر  الػػدعاء فػػ  الركػػوع  ،الحػػديث واحػػد

وحجػ   ،وأما التسبين فبل خػبلؼ فيػه فػا تـ  نػا بػذكر الػدعاء لػذلؾ (ٔ)كمالؾ
فأمػا الركػوع فعظمػوا فيػه "فيػه الػذي عبػاس و  ابػف  المخالؼ الحديث الػذي روا

لكنػه ال م هػـو  "الرب وأما السجود فاجتهدوا ف  الدعاء فقمف أف يستجاب لكـ
 (ٕ) .ودله فبل يمتنع الدعاء ف  الركوع كما ال يمتنع التعظيـ ف  السج

 :النػووياإلماـ قاؿ ، أف يدعو مستقبؿ القبم  ويرفع يديه :سادسها   
السػػن  فػػ  كػػؿ دعػػاء لرفػػع بػػبلء كػػالقحط  :قػػاؿ جماعػػ  مػػف أهػػحابنا وغيػػر ـ

ذا دعػا لسػػؤاؿ شػػ ء  ،ونحػو  أف يرفػػع يديػه ويجعػػؿ ظهػر ك يػػه إلػ  السػػماء وا 
                                                           

مالػؾ بػف أنػس ار الهجرة المدن  ال قيػه رأس المتقنػيف وكبيػر المتثبتػيف: اإلمػاـ إماـ د( ٔ)
مأمونا ثبتا ورعا فقيهػا عالمػا  كاف ثق ، أبو عبد اهللبف مالؾ بف أب  عامر األهبح  

، حت  قاؿ البخاري: أهػن األسػانيد كمهػا مالػؾ عػف نػافع عػف ابػف عمػر، حػدث  حج 
ع غير واحد يقوؿ حمؿ بمالؾ ثبلث سنيف، عف ن سه أف حممه كاف ثبلث سنيف، وسم

طويبل عظيـ الهام  أهمع أبيض الرأس والمحيػ  شػديد البيػاض إلػ  الشػقرة   وكاف 
يقوؿ: ما أفتيت حت  شهد ل  سبعوف مالؾ بف أنس ، وعف أب  مهعب قاؿ: سمعت 

تسػع وسػبعيف وتػوف  فػ  ربيػع األوؿ سػن   ثػبلث وتسػعيف،ولػد سػن  أنػ  أ ػؿ لػذلؾ، 
فػػ  معرفػػ   ، الكاشػػؼٚٚٔ/ٕ، هػػ   الهػػ وة  ٖٓٔ/ٚينظػػر التػػاري  الكبيػػر ومائػػ . 

، تقريػب التهػذيب ص ٘/ٓٔ، تهذيب التهػذيبٖٕٗ/ ٕ مف له رواي  ف  الكتب الست 
٘ٔٙ. 

فػػتن البػػاري ، ٜٛٔ/ٗشػػرح النػػووي عمػػ  هػػحين مسػػمـ ، ٕٛٔ/ٕٓت سػػير القرطبػػ   (ٕ)
ٕ/ٕٛٔ ،ٕ/ٖٓٓ. 
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٖٓٔ 
 

لقبمػ  فقػد أمػا مػف حيػث اسػتقباؿ ا(ٔ) .وتحهيمه جعؿ بطف ك يه إل  السػماء
إل  الهػخرات وجعػؿ  فجعؿ بطف ناقته القهواءأت  الموقؼ أنه "  عنهجاء 

 (ٕ)"حتػ  غربػت الشػمسواق ػا مـ يػزؿ فواستقبؿ القبم  حبؿ المشاة بيف يديه 
وأمػػا عػػف رفػػع األيػػدي فقػػد امػػتؤلت بػػه كتػػب السػػن  وأفػػرد اإلمػػاـ البخػػاري فػػ  

وقػاؿ أبػو موسػ  قػاؿ:  هحيحه بابا وسػما : بػاب رفػع األيػدي فػ  الػدعاء ثػـ
 :بػف عمػراوقػاؿ  ،بياض إبطيػه ثـ رفع يديه ورأيت دعا النب   (ٖ)األشعري

ثػػـ قػػاؿ  (ٗ)"المهػػـ إنػػ  أبػػرأ إليػػؾ ممػػا هػػنع خالػػد: "يديػػه وقػػاؿ رفػػع النبػػ  
                                                           

 .ٛٔ٘/ٕفتن الباري ، ٜٓٔ/ٙشرح النووي عم  هحين مسمـ  (ٔ)
 عف جابر بف عبد اهلل. ف  باب حج  النب   ٕٛٔٔح رقـ  ٙٛٛ/ٕهحين مسمـ  (ٕ)
 و أبو موس  عبد اهلل بف قيس األشعري التميم  ال قيه المقرئ، يعرؼ بكنيته، أسػمـ  (ٖ)

: "لقػػد أوتػػ  بمكػػ  و ػػاجر إلػػ  الحبشػػ  وأوؿ مشػػا د  خيبػػر، قػػاؿ عنػػه رسػػوؿ اهلل 
ثبلثػػ  أسػػمموا  ةر آؿ داود" ولػػ  الكوفػػ  مػػرة والبهػػرة مػػرة، ولػػه إخػػو مزمػػارا مػػف مزاميػػ

سػن  وقيػؿ  األربع  ف  مو ػع واحػد، مػات سػن  أربػع وأربعػيف و ػو ابػف نيػؼ وسػتيف
، أسػماء ٕٙ٘/ٔمات سن  خمسيف وقيػؿ سػن  اثنػيف وخمسػيف. ينظػر حميػ  األوليػاء 

 وما بعد ا. ٖٓٛ/ٕ، سير أعبلـ النببلء ٕٕٕ/ٖ، الثقات ٛ٘/ٔمف يعرؼ بكنيته 

قاؿ الحافظ ابف حجر: وخالد المذكور  و ابف الوليػد، وقػاؿ فػ  مو ػع آخػر لمحػديث:  (ٗ)
وحاهػمه أف  ، ذا طرؼ مف حديث طويؿ أخرجه المؤلؼ ف  غزوة ال ػتن مػف المغػازي

فمػـ يقبػؿ خالػد  ،وأرادوا أسػممنا ،هػبأنا :قومػا فقػالوا  خالد بف الوليد غزا بأمر النبػ 
فػدؿ عمػ  أنػػه  ،ذلػػؾ فػأنكر   فبمػغ النبػ  ،مهـ بنػاء عمػػ  ظػا ر الم ػظذلػؾ مػنهـ وقػت

خالػػد بػػف الوليػػد فػػ   وقػػد عػػذر النبػػ   ،يكت ػػ  مػػف كػػؿ قػػـو بمػػا يعػػرؼ مػػف لغػػتهـ
== المقاهػد تعتبػر بأدلتهػا كي مػا . ومػف  نػا قػاؿ العممػاء: اجتهاد  ولذلؾ لـ يقد منه
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٖٕٓ 
 

 (ٔ)"ع يديػه حتػ  رأيػت بيػاض إبطيػهفػر  ف النبػ  أ اإلماـ البخاري عف أنس
بعرفػػات فرفػػع يديػػه  دؼ النبػػ  كنػػت ر قػػاؿ: "( ٕأسػػام  بػػف زيػػد)وجػػاء عػػف 

                                                           

، ٕٗٚ/ٙفتن الباري البػف حجػر  .كانت األدل  ل ظي  أو غير ل ظي  بأي لغ  كانت==
ٔٔ/ٕٔٗ. 

 أبػػو اهلل ، سػػيؼ المخزومػػ ّ  القرشػػ ّ  بػػف المغيػػرة الوليػػد بػػف أمػػا سػػيدنا خالػػد فهػػو بػػفو  
 الكبػر  لبابػ  أخػت الهبللّيػ ، و ػ  حػرب بػف الحػارث بنػت الهػغر  لبابػ  أمه سميماف
 ف، كػػا النبػػ  زوج الحػػارث بنػػت ميمونػػ  أختػػا و مػػا المطمػػب، عبػػد بػػف العبػػاس زوج
الحديبّيػ   عمػرة إلػ  الحػروب قػريش كّ ػار مػع وشػهد الجا مّي ، ف  قريش أشراؼ أحد
 كػػاف وحنينػػا، وال ػػتن مؤتػػ  وشػػهد قبمهػػا، وقيػػؿ خيبػػر، بعػػد سػػبع سػػن  فػػ  أسػػمـ ثػػـ

 ثبلثػػتهـ طمحػػ ، أبػػ  بػػف طمحػػ  بػػف وعثمػػاف العػػاص، بػػف عمػػرو إسػػبلـ مػػع إسػػبلمه
 عبػد خالتػه ابػف: عنػه جػرتهـ، حػدثو  برسبلمهـ  النب  فاستبشر و اجروا، أسمموا
، أبػػ  بػػف وقػػيس عبػػاس، بػػف اهلل  تػػوف  .كػػرب، وآخػػروف معػػدي والمقػػداـ بػػف حػػاـز

 فػ  جبللػ . اإلهػاب  عميػه حمػص، بػاب عمػ  ومشهد  وعشريف، إحد  سن  بحمص
 النػػببلء أعػػبلـ ، سػػيرٕٜ٘/ٕ نعػػيـ ألبػػ  الهػػحاب  ، معرفػػ ٜٕٔ/ٕ الهػػحاب  تمييػػز

ٔ/ٖٙٙ. 
 .ٖٖٕ٘/٘ي ( هحين البخار ٔ)
 ربا  النب   حارث  أبو ويقاؿ: محمد، أبو ويقاؿ: زيد أبو حارث ، بف زيد بف أسام  (ٕ)

 وأنعـ باإلسبلـ، عميه اهلل أنعـ ممف زيد أبو  كاف حبه، وابف  اهلل رسوؿ و و حب
و و ابف  خ يؼ الروح شاطرا شجاعا، بالعتؽ، وكاف شديد السواد،  الرسوؿ عميه

وف   جيش لغزو الشاـ عم   اهلل رسوؿ ـ أيمف، استعممهأ حا ن  النب  
فبادر الهديؽ  فـ يسر حت  توف  رسوؿ اهلل  وعمر والكبار، بكر أبو الجيش

==  فمات المدين  إل  ثـ انتقؿ دمشؽ وقدـ مؤت  غزوة أبيه مع   ببعثهـ، شهد
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٖٖٓ 
 

يدعو فمالت بػه ناقتػه فسػقط خطامهػا فتنػاوؿ الخطػاـ برحػد  يديػه و ػو رافػع 
 ،فػػػػدعا ،يستسػػػػق يومػػػػا   إلػػػػ  المهػػػػم ج النبػػػػ  ر خػػػػو ( ٔ)"يػػػػد  األخػػػػر 
  وقػػاؿ عمػػر بػػف الخطػػاب  (ٕ) ".وقمػػب رداء ،ثػػـ اسػػتقبؿ القبمػػ  ،واستسػػق 

عطػش شػديد حتػ   زوة تبوؾغوأهابهـ ف  و و يحدث عف غزوة تبوؾ: ( ٖ)
جعمػوا ينحػػروف اإلبػػؿ ويشػػربوف مػػا فػػ  كروشػػها مػػف المػػاء ويعهػػروف ال ػػرث 

                                                           

 القر  بوادي سن ، ويقاؿ وسبعيف ب ع ابف و و. ومائ  وخمسيف ثبلث سن  بها==
 ابنا ومحمد الحسف وابنا  عباس وابف  ريرة أبو عنه ورو  ، النب  عف رو 

، ٙٗ/ٛ عساكر البف دمشؽ ، تاري ٜٙٗ/ٕ النببلء أعبلـ أسام  وآخروف. سير
 .ٕٕٗ/ٔ نعيـ ألب  الهحاب  ، معرف ٜٗٗ/٘ الكبر  الطبقات

 .ٚٓٓٗح رقـ  ٖٕٗ/ٕسنف النسائ  الكبر   (ٔ)
 .ٖٜٛ٘ح رقـ  ٖٖٕ٘/٘هحين البخاري  (ٕ)
سيدنا عمر بف الخطاب بف ن يؿ بف عبد العز  القرش  العدوي أبو ح ص أمير  (ٖ)

ف  كعب، ولد بعد ال يؿ بثبلث عشرة سن ، وكاف  المؤمنيف يجتمع نسبه مع النب  
إليه الس ارة ف  الجا مي ، وكاف إسبلمه فتحا عم  المسمميف، شهد بدرا والمشا د 

ء الهحاب ، أجمعوا عم  كثرة عممه ووفور عقمه وفهمه وز د  كمها، و و أحد فقها
نهافه ووقوفه مع الحؽ وتعظيمه آثار رسوؿ اهلل  ، ومحاسنه ومناقبه وتوا عه وا 

أكثر مف أف تحه ، و و أوؿ مف لقب بأمير المؤمنيف، وأوؿ مف و ع التاري  
ثبلث  الهجري وأوؿ مف دوف الدواويف، استشهد ف  أواخر ذي الحج  مف سن 

، ٖٛٔ/ٙ. ينظر التاري  الكبير  وعشريف واألرجن أنه عاش ثبلثا وستيف سن  
، اإلهاب  ٖٙٛ/ٚوما بعد ا، تهذيب التهذيب  ٕ٘ٙ/ٖالطبقات الكبر  البف سعد 

 .ٛٔ/ٔوما بعد ا، الطبقات الكبر  لمشعران   ٘/ٔ، تذكرة الح اظ ٛٛ٘/ٗ
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٖٓٗ 
 

فرفع يديػه يػدعو فمػا رجعهمػا حتػ  انسػكبت  حت  استسق  لهـ رسوؿ اهلل 
 ،فػػرذا السػػحاب  لػػـ تخػػرج عػػف العسػػكر ،سػػحاب  فشػػربوا وادخػػروا ثػػـ ارتحمػػوا

وكانػت الغػزوة فػ   .حاب  مػرتو ؿ  ذ  إال سػ :وحينئذ قاؿ رجؿ مف المنافقيف
 (ٔ)...ال  وكاف الناس كثيرا ،شدة الحر

كػريـ   حيػ اهللإف  "قػاؿ  عػف النبػ  (ٕ)   وعف سمماف ال ارس 

                                                           

 .ٜ/٘البداي  والنهاي  ، ٖٜ/ٖالمحرر الوجيز ف  ت سير الكتاب العزيز  (ٔ)
أنا ابػف اإلسػبلـ  :سمماف الخير كاف يقوؿ عف ن سهو و   أبو عبد اهلل سمماف ال ارس (ٕ)

السػن   فػ أسػمـ ، مػف رامهرمػز :وقيػؿ، مو ع بأهػبهاف   آدـ أهمه مف ج  مف بن
ر  ػغػزا المسػمموف العػراؽ فخػرج معهػـ وح حتػ األول  مف الهجرة ولـ يزؿ بالمدينػ  

وتنقمت به األحواؿ ف  مبدأ أمر  إل  أف هػار لرجػؿ ئف ونزلها وسكف الكوف  فتن المدا
إل  المدين  أسمـ سمماف وأمػر  رسػوؿ اهلل  مف يهود المدين ، فمما  اجر رسوؿ اهلل 

  فكاتب سيد  اليهودي وأعانه رسوؿ اهلل  ليه وقػاؿإعم  أداء ما عميه فنسب: 
خبلف  عمػ  بالمػدائف سػن    ف مات ، خندؽمشا د  الؿ أو "سمماف منا أ ؿ البيت"

سػػن  وقيػػؿ سػػن  أربػػع وقيػػؿ أو فػػ  أوؿ سػػن  سػػت وثبلثػػيف  سػػت وثبلثػػيف بعػػد الجمػػؿ
وؿ يػاـ عمػر بػف الخطػاب واأل أياـ عثماف وقيؿ إنه توف  فػ  أخمس وثبلثيف ف  آخر 

نػػه عػػاش مػػائتيف وخمسػػيف سػػن  أ ػػؿ العمػػـ ال يشػػكوف أوكػػاف قػػاؿ ابػػف كثيػػر:  .كثػػرأ
وا فيما زاد عم  ذلؾ إل  ثبلثمائ  وخمسيف وقد ادعػ  بعػض الح ػاظ المتػأخريف واختم 

، الكاشػؼ ٕٙٗص أنه لـ يجاوز المائػ  فػاهلل أعمػـ بالهػواب. ينظػر تقريػب التهػذيب 
، ٖٙٔ/٘البدايػػػػ  والنهايػػػػ  . ٖٗٙ/ٕ، االسػػػػتيعاب ٖٙٔ/ٔتػػػػاري  بغػػػػداد  ،ٔ٘ٗ/ٔ

 .ٕٓ/٘، المنتظـٚ٘ٔ/ٖالثقات 
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٖٓ٘ 
 

: وقولػػه  (ٔ)خػػائبتيف"أف يرد مػػا هػػ را يديػػه إليػػه الرجػػؿ يسػػتح  إذا رفػػع 
 (ٕ).خالي  :بكسر المهمم  وسكوف ال اء أي "ه را"

فػػ   زارنػػا رسػػوؿ اهلل  :(ٖ)عبػػادةبػػف  وفػػ  حػػديث قػػيس بػػف سػػعد
 :فقمػتفرد سعد ردا خ يا، قػاؿ قػيس:  هلل،بلـ عميكـ ورحم  اسال" :فقاؿمنزلنا 

: يكثر عمينا مف السبلـ، فقػاؿ رسػوؿ اهلل ذر   :قاؿف أال تأذف لرسوؿ اهلل 
السػبلـ : ثػـ قػاؿ رسػوؿ اهلل  ،فػرد سػعد ردا خ يػا ،السبلـ عميكـ ورحمػ  اهلل

يا رسػوؿ اهلل إنػ   :واتبعه سعد فقاؿ رجع رسوؿ اهلل ثـ  ،اهلل عميكـ ورحم 
 ، قػػػاؿ: كنػػػت أسػػػمع تسػػػميمؾ وأرد عميػػػؾ ردا خ يػػػا لتكثػػػر عمينػػػا مػػػف السػػػبلـ

                                                           

 ٛٚ/ٕسنف أب  داود ، ٙٚٛح ـر  ٓٙٔ/ٖهحين ابف حباف ، ٔٚٗ/ٔ الدر المنثور (ٔ)
قػػاؿ أبػػو عيسػػ   ػػذا حػػديث و  ٖٙ٘٘ح رقػػـ ٙ٘٘/٘سػػنف الترمػػذي ، ٛٛٗٔح رقػػـ  

 .حسف غريب
 .ٖٗٔ/ٔٔفتن الباري  (ٕ)
األمير المجا د سيد  ،دليـ األنهاري خادـ رسوؿ اهلل  بف عبادة بف سعد بف قيس (ٖ)

 ف  وابف هاحبه، مختمؼ هاحب رسوؿ اهلل  الخزرج وابف سيد ـ أبو ثابت،
 مهاواسأبيه  عـّ  بنت وأّمه الممؾ، عبد وأبو اهلل، عبد وأبو ال  ؿ، أبو فقيؿ: كنيته،
 رجبل  خّطت الحمار ركب إذا طويبل حسنا  خما قيس دليـ، كاف بف عبيد بنت فكيه 

، اهلل  وؿرس مع األنهار راي  حامؿ قيس دا ي ، وكاف كريما سخّيا األرض، وكاف
 عبادة بف سعد بف قيس وكاف. لعم ّ  أمير ا كاف ثـ دارا، بها واختطّ  مهر، فتن شهد
 بالماؿ، شهد مع رسوؿ اهلل  إال ال عاؿ يهمن ال فرنه ماال، ارزقن  الم هـّ : يقوؿ

 النببلء أعبلـ سير .له فدفعها أبيه، مف الراي  ال تن يـو النبّ   وأخذ المشا د،
 .ٖٓٙ/٘ الهحاب  تمييز ف  ، اإلهاب ٖٔ/ٙ الكبر  ات، الطبقٕٓٔ/ٖ
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٖٓٙ 
 

فػػػأمر لػػػه سػػػعد بغسػػػؿ فاغتسػػػؿ ثػػػـ ناولػػػه ممح ػػػ  معػػػه رسػػػوؿ اهلل فانهػػػرؼ 
 :فاشتمؿ بها ثػـ رفػع رسػوؿ اهلل  يديػه و ػو يقػوؿ أو ورسمهبوغ  بزع راف 

اجعػػػؿ هػػػمواتؾ ورحمتػػػؾ عمػػػ  آؿ سػػػعد بػػػف عبػػػادة ثػػػـ أهػػػاب مػػػف المهػػػـ 
 (ٔ)"الطعاـ

 ف  حػديث طويػؿ: "فػدعا رسػوؿ اهلل   وقاؿ أبو موس  األشعري 
رأيػػت بيػػاض و المهػػـ اغ ػػر لعبيػػد أبػػ  عػػامر  :فتو ػػأ ثػػـ رفػػع يديػػه فقػػاؿبمػػاء 

 ،المهػػـ اجعمػػه يػػـو القيامػػ  فػػوؽ كثيػػر مػػف خمقػػؾ مػػف النػػاس :إبطيػػه ثػػـ قػػاؿ
المهػـ اغ ػر لعبػد اهلل بػف قػيس ذنبػه وأدخمػه يػـو  :فقػاؿ ،ل  فاسػتغ رو  :فقمت

إحػػػدا ما ألبػػػ  عػػػامر واألخػػػر  ألبػػػ   :قػػػاؿ أبػػػو بػػػردة "القيامػػػ  مػػػدخبل كريمػػػا
 (ٖ()ٕ).موس 

الباب كثيرة مف حيث استقباؿ القبم  ورفع األيػدي، واألحاديث ف  ذلؾ 
نمػػا ذكػػرت أكثػػر مػػف حػػديث فػػ  رفػػع األيػػدي وذلػػؾ لوقػػوع الخػػ بلؼ فػػ  رفػػع وا 

ال يرفع يديه ف   كاف " حيث يقوؿ:  األيدي وذلؾ مف حديث أنس ر   

                                                           

ح رقػػػػػـ  ٜٛ/ٙسػػػػػنف النسػػػػػائ  الكبػػػػػر  ، ٘ٛٔ٘ح رقػػػػػـ  ٖٚٗ/ٗسػػػػػنف أبػػػػػ  داود  (ٔ)
 وقاؿ الحافظ ابف حجر: وسند  جيد. ٕٗٔ/ٔٔفتن الباري ، ٚ٘ٔٓٔ

، ٜٕٛٗح رقػػػـ ٖٜٗٔ/ٗهػػحين مسػػػمـ  ،ٛٙٓٗح رقػػػـ ٔٚ٘ٔ/ٗهػػحين البخػػػاري  (ٕ)
 .ٔٗٔ/ٔٔفتن الباري 

 .ٚٚ٘/ٙفتن الباري ، ٛٔ٘/ٕ فتن الباري (ٖ)
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٖٓٚ 
 

( فرنه كػاف يرفػع يديػه حتػ  يػر  بيػاض ٔش ء مف دعائه إال ف  االستسقاء)
 (ٕ)"إبطيه

  ػذا الحػديث يػو ـ ظػا ر  أنػه قاؿ اإلماـ النووي رحمػه اهلل تعػال : 
 بػؿ قػد ثبػت رفػع يديػه  ،لؾإال ف  االستسقاء ولػيس األمػر كػذيديه لـ يرفع 

ف  الدعاء ف  مواطف غير االستسػقاء و ػ  أكثػر مػف أف تحهػر وقػد جمعػت 
منها نحوا مف ثبلثيف حديثا مف الهحيحيف أو أحد ما وذكرتها ف  أواخر باب 

ويتأوؿ  ػذا الحػديث عمػ  أنػه لػـ يرفػع الرفػع  ،ه   الهبلة مف شرح المهذب
 ،لػـ أر  رفػع :أو أف المػراد ،االستسػقاءال فػ  إبطيػه إالبميغ بحيث ير  بيػاض 

فيقدـ المثبتوف ف  موا ع كثيػرة و ػـ جماعػات عمػ  واحػد  ،وقد رآ  غير  رفع
  .وال بد مف تأويمه لما ذكرنا  واهلل أعمـ ،لـ يح ر ذلؾ

ظػػػا ر  ن ػػػ  الرفػػػع فػػػ  كػػػؿ دعػػػاء غيػػػر وقػػػاؿ الحػػػافظ ابػػػف حجػػػر: 
فػػ  غيػػر االستسػػقاء وقػػد االستسػػقاء و ػػو معػػارض باألحاديػػث الثابتػػ  بػػالرفع 

تقدـ أنها كثيرة وقػد أفرد ػا المهػنؼ بترجمػ  فػ  كتػاب الػدعوات وسػاؽ فيهػا 
عدة أحاديث فذ ب بع هـ إلػ  أف العمػؿ بهػا أولػ  وحمػؿ حػديث أنػس عمػ  

وذ ػب آخػروف إلػ  تأويػؿ حػديث  ،ن   رؤيته وذلؾ ال يستمـز ن   رؤي  غيػر 
إمػا الرفػع :   هػ   مخهوهػ أنس المذكور ألجؿ الجمع بأف يحمؿ الن   عم

                                                           

طمبػه مػف اهلل  :وشػرعا ،طمػب سػق  المػاء مػف الغيػر لمػن س أو الغيػر :االستسقاء لغ  (ٔ)
 .ٕٜٗ/ٕفتن الباري . عند حهوؿ الجدب عم  وجه مخهوص

 .ٜ٘ٛح رقـ  ٕٔٙ/ٕهحين مسمـ ، ٕٖٖٚح رقـ  ٖٚٓٔ/ٖ( هحين البخاري ٕ)
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٖٓٛ 
 

ف تهػػير اليػػداف فػػ  حػػذو الوجػػه مػػثبل وفػػ  الػػدعاء إلػػ  حػػذو أالبميػػغ إلػػ  
ويؤيد  أف غالب األحاديث  "حت  ير  بياض إبطيه: "يدؿ عميه قولهو المنكبيف 

الت  وردت ف  رفع اليديف ف  الدعاء إنما المراد به مد اليديف وبسطهما عنػد 
مػػع ذلػػؾ زاد فرفعهمػػا إلػػ  جهػػ  وجهػػه حتػػ  وكأنػػه عنػػد االستسػػقاء  ،الػػدعاء

المن   هػ   خاهػ  ال أهػؿ الرفػع وال فػ ،حاذتا  وبه حينئذ ير  بياض إبطيػه
نه ثبت ف  كؿ منهما حتػ  يػر  بيػاض إبطيػه بػؿ يجمػع بػأف أيعكر عم  ذلؾ 

 .بمغ منها ف  غير أتكوف رؤي  البياض ف  االستسقاء 
وفػػػ  الػػػدعاء يميػػػاف  ف الك ػػػيف فػػػ  االستسػػػقاء يميػػػاف األرضأمػػػا أو  
وال سػػػيما مػػػع كثػػػرة ، ثبػػػات أرجػػػنوبتقػػػدير تعػػػذر الجمػػػع فجانػػػب اإل ، السػػػماء

 ،واختمػػؼ فػػ  المػػراد بوهػػؼ إبطيػػه بالبيػػاض (ٔ).األحاديػػث الػػواردة فػػ  ذلػػؾ
لػـ يكػف تحػت إبطيػه  :ثػـ قيػؿ ،لـ يكف تحتهما شعر فكانػا كمػوف جسػد  :فقيؿ

 (ٕ) .فيه شعر كاف لدواـ تعهد  له ال يبق  :وقيؿ ،شعر البت 
ارفعػػػػػوا  ػػػػػذ  األيػػػػػدي قبػػػػػؿ أف تغػػػػػؿ  :(ٖ)وقػػػػػاؿ أبػػػػػو الػػػػػدرداء  

                                                           

 .ٕٗٔ/ٔٔ، ٚٔ٘/ٕ، ٖٔٗ/ٕفتن الباري ، ٜٓٔ/ٙشرح النووي عم  هحين مسمـ  (ٔ)
 .ٚٚ٘/ٙفتن الباري  (ٕ)
: فقيؿ الدرداء، أب  اسـ ف  االنهاري، اختمؼ زيد بف عامر بف عويمر الدرداء أبو (ٖ)

 به لقب عامر، تهغير و و لقبه، عويمر: وقيؿ وعامر، وعمرو، وعمير، عويمر،
أهحابه  جبؿ بف معاذ أوه  الذيف األربع  أحد قارئا، عالما عابدا فقيها ن سه، وكاف

العطاء،  بالبدرييف ف    عمر ألحقه أسمـ يـو بدر وقد أف يأخذوا العمـ عنهـ،
== بينه وبف سمماف ال ارس  توف  قبؿ عثماف   وشهد أحدا وآخ  رسوؿ اهلل
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٖٜٓ 
 

 (ٔ).باألغبلؿ
ولئلمػػػاـ القرطبػػػ  عبػػػارة جميمػػػ  يحثنػػػا فيهػػػا عمػػػ  الػػػدعاء فيقػػػوؿ:  
والدعاء حسف كي ما تيسػر و ػو المطمػوب مػف اإلنسػاف إلظهػار مو ػع ال قػر 

تقبؿ القبم  ورفػع فرف شاء اس ،والحاج  إل  اهلل عز وجؿ والتذلؿ له والخ وع
ف شػػػػاء فػػػػبل حسػػػػبما ورد فػػػػ   فقػػػػد فعػػػػؿ ذلػػػػؾ النبػػػػ   ،يديػػػػه فحسػػػػف وا 

 (ٕ).األحاديث
و ػػذا ال ينػػاف  مػػا ورد مػػف األحاديػػث بػػؿ إف العممػػاء والقرطبػػ  ن سػػه 
رأ  ف ؿ مف رفع عم  مف لـ يرفع، ويك   ف يم  مف يرفع أنه ممتثػؿ ل عػؿ 

 ونحف مأموروف بذلؾ. رسوؿ اهلل 
، والمخافتػػػ  بمعنػػػ  الهػػػوت بػػػيف المخافتػػػ  والجهػػػرخ ػػػض  :سػػػابعها

ومػف األدب فػ  الػدعاء أف يكػوف الػداع   ،خ ػض الهػوت والسػكوفاإلسرار و 
َواَل َتْجَهػْر ِبَهػبَلِتَؾ َواَل عم  أمر وسط بػيف الجهػر واإلسػرار، يقػوؿ اهلل تعػال  "

ؼ العممػػاء فػػ  سػػبب  ػػذ  اآليػػ  اختمػػ (ٖ)"ُتَخاِفػػْت ِبَهػػا َواْبتَػػِغ َبػػْيَف َذِلػػَؾ َسػػِبيبلح 
قوؿ عائش  ر   اهلل عنها وأب   ريػرة نزولها عم  أقواؿ، ومف  ذ  األقواؿ: 

                                                           

 عمماء ر   اهلل عنهـ سن  ثبلث وثبلثيف وقيؿ اثنتيف وثبلثيف بدمشؽ. مشا ير==
 تاري  ف  المحا رة ، حسفٕٓٔ/ٗ نعيـ ألب  الهحاب  ، معرف ٗٛ: ص األمهار
 .ٕٗٗ/ٔ والقا رة مهر

 .ٖ٘ٓ/ٔإحياء عموـ الديف ، ٕٗٔ/ٜٔت سير القرطب  ، ٗٔٔ/ٙت سير السمعان   (ٔ)
 .ٕٕ٘/ٚت سير القرطب   (ٕ)
 مف سورة اإلسراء. ٓٔٔجزء مف اآلي  رقـ  (ٖ)
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٓٗٓ 
 

الػػػػػدعاء  ر ػػػػػ  اهلل عنهمػػػػػا،  بػػػػػأف المقهػػػػػود مػػػػػف الهػػػػػبلة  نػػػػػا ومجا ػػػػػد
ال ترفع هوتؾ فتػذكر ذنوبػؾ فيسػمع ذلػؾ فتعيػر  وقيؿ المعن :  ،(ٔوالمسأل )

بالغ  ف  اإلسرار غيػر جػائزة الجهر بالدعاء منه  عنه والموعم  األوؿ ف ،بها
أي اسػمؾ " َواْبَتِغ َبػْيَف َذِلػَؾ َسػِبيبلح ولذلؾ قاؿ ربنا "والمستحب مف ذلؾ التوسط 

كمػػػا روي عػػػف ابػػػف  ،بػػػيف الجهػػػر والمخافتػػػ  طريقػػػا و ػػػو أف يسػػػمع ن سػػػه
 (ٖ).لـ يخافت مف أسمع أذنيه :أنه قاؿ (ٕ)مسعود

ـْ َتَ رُّعحا وقاؿ تعال : "   (ٗ)"َوُخْ َي ح ِإن ُه اَل ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَف  اْدُعوْا َرب ُك

 ػرع  ؾ:و و إظهار ذؿ الن س مف قول، التذلؿ والتخشع  و الت رعف
                                                           

هػػحين مسػػمـ ، ٛٛٓٚح رقػػـ ٖٕٚٚ/ٙ، ٜٛٙ٘ح رقػػـ  ٖٖٕٔ/٘هػػحين البخػػاري  (ٔ)
 .ٔٛ٘/ٚٔت سير الطبري ، ٚٗٗح رقـ ٜٕٖ/ٔ

 و عبد اهلل بف مسعود بف غافؿ بػف حبيػب، أبػو عبػد الػرحمف الهػذل ، مػف السػابقيف  (ٕ)
األولػيف حيػث أسػػمـ بمكػ  قػػديما، و ػاجر الهجػرتيف، وهػػم  إلػ  القبمتػػيف، وشػهد بػػدرا 

الكثيػػر،  ، وحػػدث عػػف النبػػ  وكػػاف هػػاحب نعميػػه والمشػػا د بعػػد ا، والـز النبػػ  
بينػػه وبػػيف سػػعد بػػف معػػاذ،  مػػات  و ػػو أوؿ مػػف جهػػر بػػالقرآف بمكػػ ، وآخػػ  النبػػ  

بالمدين  وقيؿ بالكوف  سن  اثنتػيف وثبلثػيف وقيػؿ ثبلثػ ، واألوؿ أثبػت، ودفػف بػالبقيع. 
ومػا بعػد ا،  ٕٗ/ٙ، وما بعد ا بتهرؼ كبير، تهذيب التهذيب ٖٖٕ/ٗينظر اإلهاب  

 .ٜٖ،  ٖٛ/ٔوما بعد ا، شذرات الذ ب  ٔٙٗ/ٔـ النببلء سير أعبل
روح المعػػػػان  ومػػػػا بعػػػػد ا،  ٖٖٗ/ٓٔت سػػػػير القرطبػػػػ  ، ٜ٘/ٕٔالت سػػػػير الكبيػػػػر  (ٖ)

 .ٔٓٔ/٘زاد المسير ، ٜٗٔ/٘ٔ
 مف سورة األعراؼ. ٘٘اآلي  رقـ  (ٗ)
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٓٗٔ 
 

 ػد  :والخ يػ  ،فبلف ل بلف وت رع لػه إذا أظهػر الػذؿ لػه فػ  معػرض السػؤاؿ
واعمػػػـ أف يقػػػوؿ ال خػػػر الػػػرازي:  ،أخ يػػػت الشػػػ ء إذا سػػػترته :العبلنيػػػ  يقػػػاؿ
 -:وجو  يهويدؿ عم ،ف  الدعاء اإلخ اء معتبر

فرنهػػا تػػدؿ عمػػ  أنػػه تعػػال  أمػػر بالػػدعاء مقرونػػا  ، ػػذ  اآليػػ  :األوؿ
وظػػا ر األمػػر لموجػػوب فػػرف لػػـ يحهػػؿ الوجػػوب فػػبل أقػػؿ مػػف كونػػه  ،باإلخ ػػاء

واألظهر أف المػراد أنػه  "َوُخْ َي ح ِإن ُه اَل ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديفَ " :ثـ قاؿ تعال  بعد ، ندبا
و مػا الت ػرع واإلخ ػاء  :المعتديف ف  تػرؾ  ػذيف األمػريف المػذكوريفال يحب 

ف المعنػػ  أف مػػف أفكػػ ،ومحبػػ  اهلل تعػػال  عبػػارة عػػف الثػػواب ،فػرف اهلل ال يحبػػه
ومػف  ،لبت  وال يحسػف إليػهاترؾ ف  الدعاء الت رع واإلخ اء فرف اهلل ال يثيبه 

ِإن ػُه اَل ُيِحػبُّ "ال  فظهػر أف قولػه تعػ ،كاف كذلؾ كاف مف أ ؿ العقػاب ال محالػ 
 .كالتهديد الشديد عم  ترؾ الت رع واإلخ اء ف  الدعاء" اْلُمْعَتِديفَ 

ِإْذ َنػػاَد  َرب ػػُه ِنػػَداء " :الحجػػ  الثانيػػ  أنػػه تعػػال  أثنػػ  عمػػ  زكريػػا فقػػاؿ
 .( أي أخ ا  عف العباد وأخمهه هلل وانقطه به إليهٔ)"َخِ ّياح 

دعػوة فػ  السػر تعػدؿ سػبعيف  ؿ:أنه قػا(ٕ)عف الحسف الثالث :الحج  
                                                           

 مف سورة مريـ. ٖجزء مف اآلي  رقـ  (ٔ)
وأحػػد سػػيدي شػػباب أ ػػؿ الجنػػ ، أبػػو محمػػد  وريحانتػػه مػػف الػػدنيا، سػػبط رسػػوؿ اهلل  (ٕ)

الحسف بف عم  بف أب  طالب الهاشم  وابف السيدة فاطم  الز راء بنت سيد ولػد آدـ 
 ولػػد رحمػػه اهلل لمنهػػؼ مػػف رم ػػاف سػػن  ثػػبلث مػػف الهجػػرة النبويػػ ، وقيػػؿ ،  ==
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٕٓٗ 
 

قاؿ: سمعت النبػ  يقػوؿ:  (ٕ)وعف سعد بف أب  وقاص (ٔدعوة ف  العبلني )
إف  :( وعف الحسػف أنػه كػاف يقػوؿٖ)خير الذكر الخ   وخير الرزؽ ما يك  "

 ،ي قه الكثير وما يشعر به الناس ،الرجؿ كاف يجمع القرآف وما يشعر به جار 
ولقد أدركنا  ،ه وعند  الزائروف وما يشعروف بهويهم  الهبلة الطويم  ف  ليم

                                                           

وأبيػػه وأخيػػه  ألربػػع سػػنيف وتسػػع  أشػػهر ونهػػؼ، رو  عػػف جػػد  رسػػوؿ اهلل ==
المدين  ف  شهر ربيػع األوؿ سػن  تسػع وأربعػيف وقيػؿ إحػد  وخمسػيف حسيف، مات ب

بعدما م   مف إمػارة معاويػ  عشػر سػنيف ودفػف فػ  بقيػع الغرقػد، واألكثػر أنػه مػات 
، مشا ير ٕٙٛ/ٕسن  خمسيف بالمدين  عف سبع وأربعيف سن . ينظر التاري  الكبير 

 ٕٚ٘/ٕيب التهػذيب وما بعػد ا، تهػذ ٕٕٔ/ٙ، تهذيب الكماؿ ٚعمماء األمهار ص 
 .ٙ٘،  ٘٘/ٔوما بعد ا، شذرات الذ ب 

 .ٜٓٛح رقـ  ٜٔ/ٖهحين ابف حباف  ،ٚٚٗٔح رقـ ٕٚٔ/ٔمسند أحمد بف حنبؿ  (ٔ)
سػػعد بػػف مالػػؾ بػػف أ يػػب القرشػػ  الز ػػري أبػػو إسػػحاؽ بػػف أبػػ  وقػػاص، آخػػر العشػػرة  (ٕ)

ولقػد مكثػت المبشريف بالجنػ  موتػا، قػاؿ: مػا أسػمـ أحػد فػ  اليػوـ الػذي أسػممت فيػه، 
ن  لثالث اإلسبلـ، و و أحد الست  أ ؿ الشور ، رو  عػف رسػوؿ اهلل   سبع  أياـ وا 

الكثير، ورو  عنه الكثير مف أهحابه وبنيه وكبار التابعيف، وكاف أحد ال رسػاف وأوؿ 
، وكػاف مجػاب مف رم  بسهـ ف  اإلسبلـ ف  سػبيؿ اهلل، شػهد بػدرا مػع رسػوؿ اهلل 

لػه حيػث قػاؿ: "المهػـ اسػتجب لسػعد إذا  ذلػؾ بػدعاء النبػ  الدعوة مشػهورا بػذلؾ، و 
دعػػاؾ"، اختمػػؼ فػػ  وفاتػػه فقيػػؿ: مػػات سػػن  إحػػد  وخمسػػيف وقيػػؿ أربػػع وقيػػؿ خمػػس 

 ٖٚ/ٖ، اإلهاب  ٖٗ/ٗوقيؿ ست وقيؿ سبع وقيؿ ثماف والرابع أشهر. التاري  الكبير 
 .ٔٙ/ٔلذ ب ، شذرات إٜ/ٔ، سير أعبلـ النببلء ٕٜ/ٔوما بعد ا، حمي  األولياء 

هػحين ابػف  .ٕٗٗ/ٓٔمهنؼ عبد الػرزاؽ ، ٜ٘ٗٙٔح رقـ ٕٗٗ/ٓٔلمعمرالجامع  (ٖ)
 ٜٓٛح رقـ  ٜٔ/ٖحباف 
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٖٓٗ 
 

ولقػد كػاف المسػمموف يجتهػدوف فػ   ،أقواما كانوا يبػالغوف فػ  إخ ػاء األعمػاؿ
ـْ َتَ ػرُّعحا " :الدعاء وما يسمع هػوتهـ إال  مسػا ألف اهلل تعػال  قػاؿ اْدُعػوْا َرب ُكػ

 ".َوُخْ َي ح 
فػ  الػػدعاء يكػر  رفػع الهػوت والنػداء والهػياح : (ٔ)وقػاؿ ابػف جػريج

 .ستكان ويؤمر بالت رع واال
و ػػو أف الػػن س شػػديدة الميػػؿ عظيمػػ   :المعقػػوؿ الرابعػػ  مػػفالحجػػ  

الرغبػػ  فػػ  الريػػاء والسػػمع  فػػرذا رفػػع هػػوته فػػ  الػػدعاء امتػػزج الريػػاء بػػذلؾ 
فكاف األول  إخ اء الدعاء ليبق  مهونا عف  ،لبت أالدعاء فبل يبق  فيه فائدة 

 (ٕالرياء )
فػ  سػ ر  كنػا مػع رسػوؿ اهلل  :قاؿاألشعري موس  وروي عف أب  

فأشػػرؼ بالنػػاس عمػػ  واد فجهػػروا بػػالتكبير والتهميػػؿ اهلل أكبػػر ال إلػػه اال اهلل 
يػػا أيهػػا النػػاس أربعػػوا عمػػ  أن سػػكـ إف " :فقػػاؿ النبػػ  ،ورفػػع عاهػػـ هػػوته

                                                           

عبػػد الممػػؾ بػػف عبػػد العزيػػز بػػف جػػريج أبػػو خالػػد، ويقػػاؿ أبػػو الوليػػد شػػي  الحػػـر  ػػو  (ٔ)
كػاف أوؿ مػف ، و وممػف جمػع وهػنؼ، مف فقهاء مك  وقػرائهـ  ،المك ياألمو   القرش

حػدث عنػه و  ،وطػاوس وغيػر ـ ،حدث عف عطاء بف أب  رباح فػأكثر، مك دوف العمـ ب
إحػد   :وقيػؿ ،سػبع وأربعػيف :مػات سػن  خمسػيف ومائػ  وقيػؿ، وعبد الرزاؽ  األوزاع

، مشػػا ير عممػػاء األمهػػار، ٕٕٗ/٘التػػاري  الكبيػػر  .وعػػاش سػػبعيف سػػن  ،وخمسػػيف
 .وما بعد ا ٕٖ٘/ٙسير أعبلـ النببلء ، ٘ٗٔص

 

ت سػػير ، ٕٕٗ/ٚت سػػير القرطبػػ  ، ٜٖٔ/ٛروح المعػػان  ، ٚٓٔ/ٗٔبيػػر الت سػػير الك (ٕ)
 .ٖٙٓ/ٔإحياء عموـ الديف ، ٖ٘ٔ/ٔسبلح المؤمف ف  الدعاء ، ٕٕٕ/ٕابف كثير 
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٓٗٗ 
 

قػاؿ  ،أعاد ػا ثػبلث مػرات ،الذي تدعوف ليس بأهـ إنه سميع قريب إنه معكػـ
يػا عبػد  :فقػاؿ ،ال حوؿ وال قػوة اال بػاهلل :أقوؿ وأنا خم ه  فسمعن :أبو موس 

 ،بمػ  فػداؾ أبػ  وأمػ  :قمت ،اهلل بف قيس أال أدلؾ عم  كمم  مف كنوز الجن 
 (ٔ)"ال حوؿ وال قوة إال باهلل :قاؿ

أف ال يتكمػؼ السػجع فػ  الػدعاء فػرف حػاؿ الػداع  ينبغػ  أف  :ثامنها
السجع ب تن المهمم  وسػكوف الجػيـ . و سبهوالتكمؼ ال ينا ،يكوف حاؿ مت رع

ومنػه سػجعت الحمامػ   ،مواالة الكبلـ عمػ  رو  واحػد :بعد ا عيف مهمم   و
 (ٕ)، و الكبلـ المق   مف غير مراعاة وزفوقيؿ:  ،إذا رددت هوتها

يف تالنػاس كػؿ جمعػ  مػرة فػرف أبيػت فمػر  ثحػد :بف عباس قػاؿاعف و 
ذا القػرآف وال أل ينػؾ تػأت  القػـو و ػـ فرف أكثرت فثبلث مرار وال تمػؿ النػاس  ػ

عمػػيهـ فتقطػػع عمػػيهـ حػػديثهـ فػػتممهـ ولكػػف حػػديثهـ فػػتقص فػػ  حػػديث مػػف 
جع مػف الػدعاء فاجتنبػه سػأنهت فرذا أمروؾ فحػدثهـ و ػـ يشػتهونه فػانظر ال

يعنػ  ال ي عمػػوف إال  ،وأهػحابه ال ي عمػوف إال ذلػؾ اهلل فػرن  عهػدت رسػوؿ 
 (ٖ)ذلؾ االجتناب.

ال تقهػد إليػه  :أي .وانظػر السػجع مػف الػدعاء فاجتنبػه: ومعن  قولػه
 .شغؿ فكرؾ به لما فيه مػف التكمػؼ المػانع لمخشػوع المطمػوب فػ  الػدعاءتوال 

                                                           

 ٜٗٔ/ٗهػحين ابػف خزيمػ  والم ظ له،  ٖٕٛٛح رقـ  ٕ٘٘/٘سنف النسائ  الكبر   (ٔ)
 .ٖٕٙ٘ح رقـ 

 .ٖٙٓ/ٔإحياء عموـ الديف ، ٜٖٔ/ٔٔفتن الباري  (ٕ)
 ٜٛٚ٘ح رقـ  ٖٖٕٗ/٘هحين البخاري  (ٖ)
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٓٗ٘ 
 

 .ستكثار منهاالوقيؿ:  ،المستكر  منه :المراد بالنه وقيؿ 
وال يرد عمػ  ذلػؾ مػا وقػع  ،أي ترؾ السجع، ال ذلؾإال ي عموف  :قولهو 

جػؿ  ػذا ليػه وألإف ذلػؾ كػاف يهػدر مػف غيػر قهػد أل ف  األحاديػث الهػحيح  
 .يج ء ف  غاي  االنسجاـ

المكػػػرو  مػػػف السػػػجع  ػػػو المتكمػػػؼ ألنػػػه ال يبلئػػػـ  (:ٔ)قػػػاؿ الغزالػػػ 
 ،ال ف   األدعي  المأثورة كممػات متوازيػ  لكنهػا غيػر متكم ػ ا  ال راع  والذل  و 

 ( ٕلمشاكمته كبلـ الكهن ) نما كر ه وا  
ـْ َتَ رُّعحا َوُخْ َي ح ِإن ُه اَل قوله تعال : " معن  االعتداء ف قيؿ و  اْدُعوْا َرب ُك

واألولػػػ  أف ال يجػػػاوز الػػػدعوات  ،التكمػػػؼ لؤلسػػػجاعأي:  (ٖ)"ُيِحػػػبُّ اْلُمْعتَػػػِديفَ 
                                                           

محمػػد بػػف محمػػد بػػف محمػػد الغزالػػ  الشػػي  اإلمػػاـ البحػػر حجػػ  اإلسػػبلـ زيػػف الػػديف  (ٔ)
مولػػد  ووفاتػػه فػػ   هػػاحب التهػػانيؼ والػػذكاء الم ػػرط، أبػػو حامػػد، الشػػافع  الطوسػػ 

ـ فػبلـز إمػاإلػ  نيسػابور  ت قػه ببمػد  أوال ثػـ تحػوؿالطابراف )قهب  طوس، بخراساف( 
ثػػـ إلػػ  بغػػداد فالحجػػاز فػػببلد الشػػاـ فمهػػر، وعػػاد إلػػ  بمدتػػه. نسػػبته إلػػ  الحػػرميف 

هناع  الغزؿ )عند مف يقوله بتشديد الزاي( أو إل  َغَزال  )مف قر  طػوس( لمػف قػاؿ 
ألؼ ف  األهوؿ وال قػه والكػبلـ والحكمػ  والتهػوؼ وغيػر ذلػؾ الكثيػر مػف  بالتخ يؼ.

معػارج القػدس و االقتهػاد فػ  االعتقػاد و ال بلسػ    عمـو الديف وتهافػتتهاني ه إحياء 
، ٜٔٔ/ٙطبقات الشػافعي  الكبػر  لمسػبك  ، وغير ذلؾ الكثير. ينظر ف  أحواؿ الن س

طبقػػػات الشػػػافعييف ص: ، ٕٙ/ٔٔتػػػاري  اإلسػػػبلـ ، ٕٕٖ/ٜٔسػػػير أعػػػبلـ النػػػببلء 
 .ٕٕ/ٚاألعبلـ لمزركم  ، ٖٖ٘

 .ٖٙٓ/ٔإحياء عموـ الديف ، ٜٖٔ/ٔٔفتن الباري  (ٕ)
 مف سورة األعراؼ. ٘٘اآلي  رقـ  (ٖ)
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٓٗٙ 
 

المأثورة فرنه قد يعتد  ف  دعائه فيسأؿ ما ال تقت يه مهػمحته فمػا كػؿ أحػد 
 .يحسف الدعاء

ماء يحتػاج إلػيهـ فػ  الجنػ  إذ إف العم :(ٔ)ولذلؾ روي عف معاذ  
 يقاؿ أل ؿ الجن  تمنوا فبل يدروف كيؼ يتمنوف حت  يتعمموا مف العمماء 

 ،أعمػػ  اهلل تبػػالغ :ومػػر بعػػض السػػمؼ بقػػاص يػػدعو بسػػجع فقػػاؿ لػػه
المهػػـ اجعمنػػا  :( يػػدعو ومػػا يزيػػد عمػػ  قولػػهٕأشػػهد لقػػد رأيػػت حبيبػػا العجمػػ )

والنػاس يػدعوف مػف  ،ـ وفقنػا لمخيػرالمهـ ال ت  حنا يـو القيام  المهػ ،جيديف
 .وكاف يعرؼ برك  دعائه ،كؿ ناحي  وراء 
 .ادع بمسػػػاف الذلػػػ  واالفتقػػػار ال بمسػػػاف ال هػػػاح  واالنطػػػبلؽ وقيػػػؿ:

                                                           

بينػه وبػيف   و معاذ بف جبؿ األنهاري الخزرج  أبو عبد الرحمف، آخ  رسوؿ اهلل  (ٔ)
، وشػهد بػدرا و ػو ابػف ابف مسعود، وكاف ممػف جمػع القػرآف عمػ  عهػد رسػوؿ اهلل 

د قا ػيا إلػ  الجنػ عشريف سػن ، وشػهد العقبتػيف والمشػا د كمهػا، بعثػه رسػوؿ اهلل 
مف اليمف يعمـ الناس القرآف وشرائع اإلسػبلـ، وكػاف إليػه المنتهػ  فػ  العمػـ باألحكػاـ 

بناحيػػ  األردف بالشػػاـ فػػ  سػػن  ثمػػاف عشػػرة فػػ  خبلفػػه عمػػر.   والقػػرآف، تػػوف  
ومػػػػػا بعػػػػػد ا،  ٖٙٔ/ٙ، اإلهػػػػػاب  ٕٖٕ/ٕ، رجػػػػػاؿ سػػػػػمـ  ٜٖ٘/ٚالتػػػػػاري  الكبيػػػػػر 

 .ٖٓ/ٔشذرات الذ ب ، ٖٛٙ/ٖوما بعد ا، الثقات  ٕٓٗٔ/ٖاالستيعاب 

 عف محمد، رو  أبا محمد، ويكن  ابف زمانه،  و ف  البهرة العجم ، زا د حبيب (ٕ)
 جع ر الهجيم ، وعنه طريؼ تميم  وأب  اهلل، عبد بف وبكر سيريف، وابف الحسف،

 عند  ما وجماع ، غالب المر ، وهالن سمم ، بف وحماد عوان ، وأبو سميماف، بف
 وما عممت له جرحا. ميزاف األدب، كتاب ف  البخاري له  : رو الحكايات، قاؿ الذ ب

 .ٕٛٚ/ٜ الميزاف لساف ،ٚ٘ٗ/ٔ االعتداؿ
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٓٗٚ 
 

إف العمماء األبداؿ ال يزيدوف ف  الػدعاء عمػ  سػبع كممػات فمػا دونهػا  :ويقاؿ
ف أدعيػػ  ويشػػهد لػػه آخػػر سػػورة البقػػرة فػػرف اهلل تعػػال  لػػـ يخبػػر فػػ  مو ػػع مػػ

 .عبادة أكثر مف ذلؾ
عمػ  المػأثور مػف الػدعوات أو ليمػتمس بمسػاف العبد المسػمـ فميقتهر 

الت رع والخشوع مف غير سجع وتكمػؼ فالت ػرع  ػو المحبػوب عنػد اهلل عػز 
 (ٔوجؿ)

و ػػػو األدب البػػػاطف و ػػػو األهػػػؿ فػػػ  اإلجابػػػ  التوبػػػ  ورد  تاسػػػعها:
  فػذلؾ  ػو السػبب القريػب فػ  المظالـ واإلقباؿ عم  اهلل عػز وجػؿ بكنػه الهمػ

أهػاب النػاس قحػط شػديد عمػ   :أنه قػاؿ (ٕ)اإلجاب  فيرو  عف كعب األحبار
فخرج موس  ببن  إسرائيؿ يستسق  بهـ فمـ يسقوا  عهد موس  رسوؿ اهلل 

فػػأوح  اهلل عػػز وجػػؿ إلػػ  موسػػ  عميػػه  ،حتػػ  خػػرج ثػػبلث مػػرات ولػػـ يسػػقوا

                                                           

 .ٖٙٓ/ٔإحياء عموـ الديف ، ٕٕٕ/ٕت سير ابف كثير  (ٔ)
 و كعب بف ماتع الحمير أبو إسحاؽ الحبر ويقاؿ األحبار، و و مف مسمم  أ ؿ  (ٕ)

رؾ الجا مي ، وأسمـ ف  خبلفه أب  بكر، وقيؿ أد الكتاب الثقات المخ رميف، أدرؾ 
وقيؿ عمر، والراجن الثان ، فهو تابع  ليس إال، رو  عنه الناس كثيرا، سكف الشاـ 
ومات بحمص سن  أربع وثبلثيف وقيؿ سن  اثنيف، وقد بمغ مائ  سن  وأربع سنيف، 

 ريرة. وليس له ف  البخاري رواي  إال حكاي  لمعاوي  فيه، وله ف  مسمـ رواي  ألب  
، تهذيب ٖٖٖ/٘، الثقات ٔٙٔ/ٚ، الجرح والتعديؿ ٖٕٕ/ٚينظر التاري  الكبير 

، تقريب ٕٓٙ/ٔف  أحكاـ المراسيؿ بتهرؼ، جامع التحهيؿ ٖٜٔ،ٜٛٔ/ٕٗالكماؿ 
 وما بعد ا.ٚٗٙ/٘، اإلهاب ٖٚٚ/ٕ، تهذيب األسماءٔٙٗالتهذيب  ص
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٓٗٛ 
 

يػا رب " :فقػاؿ موسػ  "فػيكـ نمػاـإن  ال أسػتجيب لػؾ وال لمػف معػؾ و " :السبلـ
يػا موسػ  أنهػاكـ " :فأوح  اهلل عػز وجػؿ إليػه "ومف  و حت  نخرجه مف بيننا

توبوا إل  ربكـ بأجمعكـ " :فقاؿ موس  لبن  إسرائيؿ "عف النميم  وأكوف نماما
 .فتابوا فأرسؿ اهلل تعال  عميهـ الغيث "عف النميم 

ممػؾ مػف ممػوؾ بنػ  قحػط النػاس فػ  زمػف  :(ٔ)وقاؿ سعيد بػف جبيػر
إسرائيؿ فاستسقوا فقػاؿ الممػؾ لبنػ  إسػرائيؿ ليرسػمف اهلل تعػال  عمينػا السػماء 

أقتػػؿ  :فقػػاؿ ؟وكيػػؼ تقػػدر أف تؤذيػػه و ػػو فػػ  السػػماء :قيػػؿ لػػه ،أو لنؤذينػػه
 .فأرسؿ اهلل تعال  عميهـ السماء ،أولياء  وأ ؿ طاعته فيكوف ذلؾ أذ  له

إسرائيؿ قحطوا سبع سنيف حت  أكموا  بمغن  أف بن  : (ٕوقاؿ س ياف الثوري)
                                                           

رو  عػف ، بػو عبػد اهلل أ ويقػاؿ:أبػو محمػد   الكػوف سعيد بف جبير بف  شاـ األسػدي (ٔ)
 ،ورو  عػػف بعػػض التػػابعيف ،وأبػػ   ريػػرة يموسػػ  األشػػعر   ابػػف عبػػاس وعائشػػ  وأبػػ

، بنا  عبد الممؾ وعبد اهلل ويعم  بف مسمـ وسػماؾ بػف حػرب واألعمػش وخمػؽ اوعنه 
شػعباف سػن   فػ قتمػه الحجػاج  ،كؿ سن  مرتيف مرة لمحج ومػرة لمعمػرة ف وكاف يحـر 

عف عمرو بف ميموف عف أبيه قػاؿ: لقػد  ،تسع وأربعيف سن خمس وتسعيف و و ابف 
. واهلل أعمػـ وما عم  وجه األرض أحد إال و و محتاج إل  عممه.سعيد بف جبير مات 

، ٔٔ/ٗ، تهػػػػذيب التهػػػػذيب ٕٙٚ، ٕ٘ٚ/ٗ، الثقػػػػات ٕٙٗ/ٖينظػػػػر التػػػػاري  الكبيػػػػر 
والنهايػ   ومػا بعػد ا ، البدايػ  ٕٖٔ/ٗسػير أعػبلـ النػببلء ، ٖٛ٘/ٓٔتهذيب الكمػاؿ 

ٜ/ٜٛ. 
ماـ الح اظ: س ياف (ٕ)  الثوري، مسروؽ بف سعيد بف أبو عبد اهلل الكوف  شي  اإلسبلـ وا 

 الحديث، ولد ف  المؤمنيف أمير: اهلل عبد أبو م ر، مف مناة عبد بف ثور بن  مف
==        الممؾ، عبد بف سميماف خبلف  ف  وتسعيف سبع الكوف  سن  ف  ونشأ
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٜٓٗ 
 

الميت  مف المزابؿ وكانوا كذلؾ يخرجوف إل  الجباؿ يبكوف ويت رعوف 
لو مشيتـ إل  بأقدامكـ " :فأوح  اهلل عز وجؿ إل  أنبيائهـ عميهـ السبلـ

حت  تح   ركبكـ وتبمغ أيديكـ عناف السماء وتكؿ ألسنتكـ عف الدعاء 
 "رحـ لكـ باكيا حت  تردوا المظالـ إل  أ مهافرن  ال أجيب لكـ داعيا وال أ

 .ف عموا فمطروا مف يومهـ 
خػػرج سػػميماف عميػػه السػػبلـ يستسػػق  فمػػر بنممػػ  ممقػػاة عمػػ  ظهر ػػا و 

المهػـ إنػا خمػؽ مػف خمقػؾ وال غنػ  بنػا  :إل  السماء و   تقػوؿ رافع  قوائمها
ا فقػػد ارجعػو  :فقػاؿ سػػميماف عميػه السػػبلـ ،عػف رزقػػؾ فػبل تهمكنػػا بػذنوب غيرنػػا

 .سقيتـ بدعوة غيركـ
أهاب الناس قحط عمػ  عهػد داود عميػه السػبلـ فاختػاروا ثبلثػ  مػف و 

المهـ إنػؾ أنزلػت فػ  توراتػؾ  :عممائهـ فخرجوا حت  يستسقوا بهـ فقاؿ أحد ـ
المهػـ  :وقاؿ الثان  ،أف نع و عمف ظممنا المهـ إنا قد ظممنا أن سنا فاعؼ عنا

 :وقػاؿ الثالػث ،قاءنا المهـ إنا أرقاؤؾ فأعتقنػاإنؾ أنزلت ف  توراتؾ أف نعتؽ أر 
المهػػـ إنػػؾ أنزلػػت فػػ  توراتػػؾ أف ال نػػرد المسػػاكيف إذا وق ػػوا بأبوابنػػا المهػػـ إنػػا 

                                                           

 إحد  سن  شعباف ف  بالبهرة توف  حج ، الحديث كثير ثبتا امأمون ثق  وكاف==
 وكاف والتقو ، الديف عمـو ف  زمانه أ ؿ سيد كاف المهدي، خبلف  ف  ومائ  وستيف
مناقبه،  ف  كتاب الجوزي فنسيته، والبف شيئا ح ظت ما: كبلمه مف الح ظ، ف  آي 

اينهـ، وحدث عنه أوالد  الجماع  الست  ف  دوو  له التابعيف، رو  هغار ف  وعداد 
 النببلء أعبلـ وشعب  بف الحجاج وزائدة وأبو األحوص وأبو عوان  وآخروف. سير

 .ٗٓٔ/ٖ لمزركم  ، األعبلـٙٓٔ: ص التحهيؿ ، جامعٜٕٕ/ٚ
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٓ٘ٓ 
 

 .فسقوا ،مساكينؾ وق نا ببابؾ فبل ترد دعاءنا
منعنػػػا الغيػػػث فخرجنػػػا نستسػػػق  فػػػرذا نحػػػف  :وقػػػاؿ عطػػػاء السػػػمم  

 يػا عطػاء أ ػذا يػـو النشػور أو :بسعدوف المجنوف ف  المقابر فنظر إل  فقاؿ
يػا  :فقػاؿ ،ال ولكنػا منعنػا الغيػث فخرجنػا نستسػق  :فقمػت ،بعثر ما ف  القبور

 :فقػػاؿ ،بػػؿ بقمػػوب سػػماوي  :فقمػػت ؟عطػػاء بقمػػوب أر ػػي  أـ بقمػػوب سػػماوي 
ثػػـ رمػػؽ  ، يهػػات يػػا عطػػاء قػػؿ لممتبهػػرجيف ال تتبهرجػػوا فػػرف الناقػػد بهػػير

ومػػوالي ال تهمػػؾ بػػبلدؾ بػػذنوب عبػػادؾ إلهػػ  وسػػيدي  :وقػػاؿ ،السػػماء بطرفػػه
ولكف بالسر المكنوف مف أسػمائؾ ومػا وارت الحجػب مػف آالئػؾ إال مػا سػقيتنا 
ماء غػدقا فراتػا تحيػ  بػه العبػاد وتػروي بػه الػببلد يػا مػف  ػو عمػ  كػؿ شػ ء 

فما استتـ الكبلـ حت  أرعدت السماء وأبرقػت وجػادت بمطػر  :قاؿ عطاء ،قدير
 :يقوؿ فول  و و ،كأفوا  القرب

 أفمن الزا دوف والعابدونا إذ لموال ـ أجاعوا البطونا          
 أسهروا األعيف العميم  حبا فانق   ليمهـ و ـ سا رونا 
 (ٔ) .شغمتهـ عبادة اهلل حت  حسب الناس أف فيهـ جنونا   
        وشروطه، ونجػد الدعاء آداب مف أعظـ وأ ـ : اإلخبلص و و عاشر ا

َفػػػػػاْدُعوا الم ػػػػػَه ُمْخِمِهػػػػػيَف َلػػػػػُه الػػػػػَديَف َوَلػػػػػْو َكػػػػػرَِ   : "ذلػػػػػؾ فػػػػػ  قولػػػػػه تعػػػػػال
 .( ٖ()ٕ".)اْلَكاِفُروفَ 

                                                           

 وما بعد ا.. ٖٛٓ/ٔإحياء عمـو الديف  (ٔ)
 مف سورة غافر. ٗٔاآلي  رقـ  (ٕ)
 .ٜ/ٔإعان  الطالبيف  (ٖ)
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٓ٘ٔ 
 

 دعاء يستجيب ال تعال  اهلل القمب، فرف : ح ورومف جمم  اآلداب
، ومنها أف يمن ف  الت رع والخشوع والرغب  والر ب ال ، ومنها  قمب مف

 وأف اهلل إال قادر ال أفب عالما يكوف الدعاء وأف يكرر  ثبلثا، ومنها أف
 شروط ومف هادق ، بني  يدعو وأف بتسخير  ومسخرة قب ته ف  الوسائط
ومنها تقديـ شرعا،  وال عؿ الطمب الجائزة األمور مف يكوف أف فيه المدعو

الو وء والهبلة واستقباؿ القبم  ورفع اليديف وتقديـ التوب  واالعتراؼ بالذنب 
 مع المساف وح ظ الوحدة عند القمب ها ح ظ، ومنوالسؤاؿ باألسماء الحسن 

 بف يحؿ، ومنها ما قاله اإلماـ إبرا يـ ال ما إل  النظر عف العيف وح ظ الخمؽ
 فمـ اهلل عرفتـ ألنكـ قاؿ: لنا؟ يستجاب فبل ندعو بالنا عندما قيؿ له: ما أد ـ

 تـوأكم به تعمموا فمـ القرآف وعرفتـ سنته تتبعوا فمـ الرسوؿ وعرفتـ تطيعو 
 تهربوا فمـ النار وعرفتـ تطمبو ا فمـ الجن  وعرفتـ شكر ا تؤدوا فمـ اهلل نعـ
 له تستعدوا فمـ الموت وعرفتـ ووافقتمو  تحاربو  فمـ الشيطاف وعرفتـ منها
الناس، ومنها:  بعيوب واشتغمتـ عيوبكـ وتركتـ تعتبروا فمـ األموات ودفنتـ
 وسعه ما ي يؽ أي يتحجر، ال فراغه مف الدعاء، وأف بعد بيديه وجهه مسن
 الدعاء غير  بؿ يدعو لن سه ويعمـ، ويستحب دوف ن سه بالدعاء فيخص اهلل

 الخير أ ؿ مف الدعاء وطمب وغير ـ، واألهحاب لؤل ؿ الغيب بظهر
 فقط، ويسف ونحو ا وماله وخادمه وولد  لن سه يدعو أف والهبلح، ويكر 

 اختيار الدعاء، ومنها أماـ هالن عمؿ تقديـ االستغ ار، ومنها مف اإلكثار
المحافظ  عم  الدعاء ف  الرخاء دوف تخهيص حاؿ شدة المأثورة، و  األدعي 
 اهلل عم  الثناء تقديـ آدابه: ، وقيؿ مف إذا عرؼ اإلجاب هلليحمد ا، وأف وببلء
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٕٓ٘ 
 

 وبالهالحيف مف عباد اهلل وباألعماؿ الهالح  ليستجاب اهلل بنب  والتوسؿ
 الدعاء.

ذكرت أف مف آداب الدعاء تحري األوقات ال ا م  واألزمن   وكنت قد
 ( فقاؿ: يستجاب الدعاء مأالشري   وأقوؿ  نا جمم  أخر  ذكر ا  المناوي)

 مف النهؼ وليم  القدر وليم  العيد ليمت  وف  واإلقام  بالهبلة النداء بيف
 وف  دالجها ف  اله يف والتقاء المطر نزوؿ وعند رجب مف ليم  وأوؿ شعباف
 وحاؿ اال طرار وأوقات الكعب  ورؤي  الهائـ فطر وعند اآلخر الميؿ جوؼ
 الذكر مجالس وف  القرآف وختـ الديؾ وهياح المحت ر وعند والمرض الس ر

 أربع مقدار إل  الزواؿ وعند المكتوب  ودبر السجود وف  المسمميف ومجامع
 وف  القشعريرة وعند األربعاء يـو مف والعهر الظهر هبلة وبيف ركعات
 اله ا وعم  زمـز وعند الكعب  وف  الميزاب وتحت الممتـز وعند الطواؼ
       والجمرات ومن  والمزدل   المقاـ وخمؼ والمسع  عرف  وف  والمروة

                                                           

ثػـ  يءوؼ زيف الديف بف تاج العارفيف بف عم  بػف زيػد العابػديف الحػدادمحمد عبد الر  (ٔ)
مػف كبػار العممػاء بالػديف  ،المذ ب    لمبحث والتهنيؼ، شافعو انز  ي،القا ر  يالمناو 

نما ذلؾ لمرض والد  حيػث كػاف قميػؿ الطعػاـ ثمنه تيستمم  كاف ولد   ،وال نوف لي ه وا 
 ضفػي هامن ،كبير والهغير والتاـ والناقصثمانيف مهن ا منها النحو له  ،كثير السهر

  عػػاش فػػ الشػػافع فػػروع ال قػػه  فػػ القػػدير شػػرح الجػػامع الهػػغير، شػػرح التحريػػر 
ر سػػن   هػػ  بالقػػا رة فػػ  وتػػوف  سػػن  اثنتػػيف وخمسػػيف وتسػػعمائ  مولػػد  فػػ ،القػػا رة

معجػػػـ ، ٖٚ٘/ٔينظػػػر البػػػدر الطػػػالع . إحػػػد  وثبلثػػػيف وألػػػؼ وقيػػػؿ تسػػػع وعشػػػريف
 .ٙٚ،  ٘ٚ/ٚ  األعبلـ لمزركم ،ٕٕٓ/٘المؤل يف 
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٖٓ٘ 
 

 ذلؾ. وغير
الدعاء، أو أدب  شرط مف شروط ل قد  و إنما اإلجاب  وأقوؿ: تخمؼ

 جمم  اآلداب الت  أوجزتهاوأدل  مف آدابه الت  مر جزء منها ف   ذا البحث. 
 ( ٔالت  ف   ذا الهامش.) ذكرت ف  الكتب

                                                           

جػػامع ، ٕٖٔ/ٕ، ت سػػير القرطبػػ  ٖٙٓ/ٔإحيػػاء عمػػوـ الػػديف ، ٜ/ٔإعانػػ  الطػػالبيف  (ٔ)
 ، فػيضٗٗ/ٕ الزرقػان  ، شػرحٖ٘/ٕت سػير البحػر المحػيط ، ٓ٘ٔالعمـو والحكـ ص

 الكبيػػر ، الػػدعواتٕ٘ٔ/٘ الم ػػاتين ، مرقػػاةٖٙٔ/ٜ األحػػوذي ، تح ػػ ٔٗ٘/ٖ القػػدير
 اإلرادات منتهػػػػ  ، شػػػػرحٛٛ/ٜ الم ػػػػاتين ، مرقػػػػاةٕٙٔ/٘  ػػػػاتينالم ، مرقػػػػاةٖٗ/ٕ
 الكبػػػػر  ال قهيػػػػ  ، ال تػػػػاو ٜٓٔ/ٔ السػػػػبك  ، فتػػػػاو ٕٙ٘/ٗ ، المجمػػػػوعٕٙٓ/ٔ
ومػا بعػد ا،  ٖٕ٘/ٔالمنهاج ف  شػعب اإليمػاف ، ٕ٘ٗ/ٔ البالغ  اهلل ، حج ٜٗٔ/ٔ

مسػػػتظرؼ  فػػػف كػػػؿ فػػػ  ومػػػا بعػػػد ا، المسػػػتطرؼ ٜٚ/ٔ الػػػدعاء فػػػ  المػػػؤمف سػػػبلح
، وينظػػر شػػوا د الحػػؽ فػػ  االسػػتغاث  بسػػيد الخمػػؽ لمنبهػػان ، وكتػػاب سػػعادة ٖٓ٘/ٕ

 الداريف ف  الرد عم  ال رقتيف الو ابي  ومقمدة الظا ري .
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٓ٘ٗ 
 

 انفصم انثاوي
 تعض دالالت اندعاء انعقدية. 

 ادلثحث األول
 انعثىديةعهى اندعاء دالنة  

 ذا الشأف مف أعظـ دالئؿ الدعاء عمػ  العقيػدة اإلسػبلمي ، ألف ديػف 
ذ  الػػدرجات والمنػػازؿ ال اهلل درجػػات ومنػػازؿ، والوهػػوؿ إلػػ  أف ػػؿ وأعمػػ   ػػ

سبيؿ إليه إال بامتثاؿ أوامر مر ػات اهلل وذلػؾ ال يكػوف إال باتبػاع شػرعه جػؿ 
ف  عبل ، فنحف ف  األهؿ خمقنا لعبادة اهلل عز وجؿ، فكيػؼ بمقػاـ جعمػه اهلل 

 مف أشرؼ مقامات العبودي ، أال و و الدعاء.
اء أ ػػػـ إف الػػػدع :قػػػاؿ الجمهػػػور األعظػػػـ مػػػف العقػػػبلءيقػػػوؿ الػػػرازي: 

أمػػا الػػدالئؿ النقميػػ  ، ويػػدؿ عميػػه وجػػو  مػػف النقػػؿ والعقػػؿ  ، مقامػػات العبوديػػ 
أف اهلل تعال  ذكر السؤاؿ والجواب ف  كتابه ف  عدة موا ػع  -:األوؿ :فكثيرة

َوَيْسػػأَُلوَنَؾ َعػػِف  " تعػػال : أمػػا األهػػولي  فقولػػه، منهػػا أهػػولي  ومنهػػا فروعيػػ 
وُح ِمػػْف َأْمػػ وِح ُقػػِؿ الػػرُّ َيْسػػأَُلوَنَؾ َعػػِف الس ػػاَعِ  َأي ػػاَف "وقػػاؿ تعػػال :  (ٔ)"ِر َرَبػػ الػػرُّ

ـْ "وأما ال روعي  فمنها ف  البقرة  (ٕ)"ُمْرَساَ ا َيْسأَُلوَنَؾ َماَذا ُيْنِ ُقوَف ُقْؿ َما َأْنَ ْقػُت
واآليػػات فػػ  ذلػػؾ كثيػػرة ذكر ػػا اإلمػػاـ الػػرازي فػػ   (ٖ)"....ِمػػْف َخْيػػٍر َفِمْمَواِلػػَدْيفِ 

                                                           

 .٘ٛسورة اإلسراء مف اآلي  رقـ ( ٔ)
 .ٕٗسورة النازعات اآلي  رقـ ( ٕ)
 .ٕ٘ٔسورة البقرة مف اآلي  رقـ ( ٖ)
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٓ٘٘ 
 

 ثـ يقوؿ بعد ذلؾ: ت سير ،
،  ذ  األسئم  جاءت أجوبتها عم  ثبلث  أنػواع  :إذا عرفت  ذا فنقوؿ

وفػػ  هػػورة ، قػػؿ  فاألغمػػب فيهػػا أنػػه تعػػال  لمػػا حكػػ  السػػؤاؿ قػػاؿ لمحمػػد 
 والسػبب فيػه أف قولػه تعػال ، واحدة جاء الجواب بقوله فقؿ مع فػاء التعقيػب 

سػؤاؿ عػف قػدمها وحػدوثها  (ٔ)"ْنِسػُ َها َرَبػ  َنْسػ حاَوَيْسأَُلوَنَؾ َعِف اْلِجَبػاِؿ َفُقػْؿ يَ "
 :كأنه قاؿ "َفُقْؿ َينِسُ َها َرّب  َنْس اح "و ذ  مسأل  أهولي  فبل جـر قاؿ اهلل تعال  

يا محمد أجب عف  ذا السؤاؿ ف  الحاؿ وال تؤخر الجواب فرف الشؾ فيػه ك ػر 
لجبػػؿ فيكػػوف ثػػـ تقػػدير الجػػواب أف النسػػؼ ممكػػف فػػ  كػػؿ جػػزء مػػف أجػػزاء ا، 

أما سػائر المسػائؿ فهػ  ، ممكنا ف  الكؿ وجواز عدمه يدؿ عم  امتناع قدمه 
ه لو أما الهورة الثالث  و   ف  ق، فروعي  فبل جـر لـ يذكر فيها فاء التعقيب 

َذا َسأََلَؾ ِعَباِدي َعَن  َفِرَن  َقِريبد ُأِجيُب َدْعَوَة الػد اِع ِإَذا َدَعػافِ "تعال :  ولػـ (ٕ)"َواِ 
 .فدؿ عم  تعظيـ حاؿ الدعاء، يقؿ فقؿ إن  قريب 

عبدي أنت إنمػا  :كأنه سبحانه وتعال  يقوؿ -:األوؿ :مف وجو وذلؾ 
تحتػاج إلػػ  الواسػط  فػػ  غيػػر وقػت الػػدعاء أمػا فػػ  مقػػاـ الػدعاء فػػبل واسػػط  

َذا َسأََلَؾ ِعَباِدي َعّن " :أف قوله :الثان . بين  وبينؾ يدؿ عمػ  أف العبػد لػه  "َواِ 
 .يدؿ عم  أف الرب لمعبد "َفِرّن  َقِريبد " :قولهو 

وفيه سر ، أنا منه قريب  :بؿ قاؿ، لـ يقؿ فالعبد من  قريب  :وثالثها

                                                           

 .٘ٓٔسورة طه اآلي  رقـ ( ٔ)
 .ٙٛٔالبقرة اآلي  رقـ  سورة( ٕ)
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٓ٘ٙ 
 

 ػػو فػػ  مركػػز العػػدـ ، فػػرف العبػػد ممكػػف الوجػػود فهػػو مػػف حيػػث  ػػو ، ن ػػيس 
أمػا الحػؽ سػبحانه فهػو القػادر ، وح يض ال ناء فبل يمكنه القػرب مػف الػرب 

والقػرب مػف الحػؽ إلػ  العبػد ال مػف ، وبرحمته مف العبػد  مف أف يقرب ب  مه
 ."َفِرّن  َقِريبد " :الحؽ فمهذا قاؿ  العبد إل

أف الداع  ما داـ يبق  خاطر  مشغوالح بغير اهلل فرنه ال يكػوف  :والرابع
داعياح له فرذا فن  عف الكؿ هار مستغرقاح ف  معرفػ  األحػد الحػؽ فػامتنع مػف 

مبلحظػاح لحقػػه وطالبػاح لنهػػيبه فممػا ارت عػػت الوسػػائط أف يبقػ  فػػ   ػذا المقػػاـ 
بالكمي  فبل جـر حهؿ القرب فرنه ما داـ يبقػ  العبػد ممت تػاح إلػ  غػرض ن سػه 
لـ يكف قريباح مف اهلل تعال  ألف ذلؾ الغرض يحجبػه عػف اهلل فثبػت أف الػدعاء 

ربنػا فمػا أجمػؿ تػدبر كػبلـ ( ٔ)ي يد القرب مف اهلل فكػاف الػدعاء أف ػؿ العبػادات
والت كر فيه. فانظر كيؼ وهؿ  ذا المقػاـ الػذي  ػو الػدعاء إلػ   ػذ  الدرجػ  

 و ذ  العظم .

بؿ إف بعض الم سريف كالطبري والسمرقندي وغير ـ فسر أي ا معن  
ـْ َرَبػ  َلػْواَل ُدَعػاُؤُكـْ "الدعاء ف  قوله تعال   عمػ  أنػه العبػادة  (ٕ)"ُقْؿ َما َيْعَبُأ ِبُكػ

لػػوال عبػػادة مػػف يعبػػد  مػػنكـ فػػ   ػػذ  اآليػػ  أنػػه قػػاؿ:  (ٖ)عػػف مجا ػػدأي ػا ، ف
                                                           

 .ٗٛ/٘الت سير الكبير  (ٔ)
 .ٚٚسورة ال رقاف  اآلي  رقـ ( ٕ)
أخػػذ ، ر يػػمجا ػػد بػػف جبالمكػػ : أبػػو الحجػػاج أحػػد أئمػػ  التػػابعيف والم سػػريف الثقػػات،  (ٖ)

 =و ػـ، حػدث عنػه عكرمػ  وطػاووس وعطػاء، سػكف الكوفػ ، القرآف عػف ابػف عبػاس 
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٓ٘ٚ 
 

بعػػذابكـ لػػوال عبػػادتكـ غيػػر اهلل اهلل يعنػػ  مػػا ي عػػؿ  .وطاعػػ  مػػف يطيعػػه مػػنكـ
. أو ما ينتظر بهبلككػـ لػوال عبػادة مػف يعبػدون  ألنزلػت عػذاب  :ويقاؿ، تعال 

 (ٔ).وال عبادتكـ إيا لما ي عؿ ويهنع وأي وزف لكـ عند  

فػػ  ءايػػات أخػػر  فػػ  القػػرآف الكػػريـ بمعنػػ  العبػػادة  وقػػد جػػاء الػػدعاء
يقػوؿ بعػض الم سػريف:  (ٕ)"ُقْؿ َأَنػْدُعوْا ِمػف ُدوِف الم ػهِ أي ا وذلؾ كقوله تعال  "

اعمـ أف المقهود مف  ػذ  اآليػ  الػرد عمػ  عبػدة األهػناـ و ػ  مؤكػدة لقولػه 
فقػاؿ  (ٖ)"ُعوَف ِمػف ُدوِف الم ػهِ ُقػْؿ ِإّنػ  ُنِهيػُت َأْف َأْعُبػَد ال ػِذيَف تَػدْ "تعال  قبؿ ذلؾ 

أي أنعبد مف دوف اهلل النافع ال ار ما ال يقدر عم  " ُقْؿ َأَنْدُعوْا ِمف ُدوِف الم هِ "
ن عنا وال عم   رنا ونػرد عمػ  أعقابنػا راجعػيف إلػ  الشػرؾ بعػد أف أنقػدنا اهلل 

 (ٗ)منه و دانا لئلسبلـ

                                                           

قيػؿ مػات سػن  ، و   عمػر بػف عبػد العزيػز يمػوتقيػؿ رأ، مات سن  مائػ ، مف أقرانه=
وقيؿ سن  ثبلث وقيؿ أربع وقيؿ سبع وقيػؿ ثمػاف وقيػؿ بمػغ ، و و ساجد ومائ  ثنتيف 

، ٜٖٔ/ٛ، الجػرح والتعػديؿ ٔٔٗ/ٚينظػر التػاري  الكبيػر . مجا د ثبلثا وثمػانيف سػن 
: ٜٗٗ/ٗسػػػير أعػػػبلـ النػػػببلء ،  ٕٕٗ/ٜ، البدايػػػ  والنهايػػػ  ٕٙٙ/ٕمعرفػػػ  الثقػػػات 

 .ٕ٘ٔ/ٔ، شذرات الذ ب  ٙ٘ٗ
 .٘ٛٚ/ٕت سير الواحدي. ٛٗ٘/ٕ. ت سير السمرقندي ٘٘/ٜٔت سير الطبري (ٔ)
 مف سورة األنعاـ. ٔٚجزء مف اآلي  رقـ  (ٕ)
 مف سورة غافر. ٙ٘مف سورة األنعاـ، ومف اآلي  رقـ  ٙ٘جزء مف اآلي  رقـ  (ٖ)
 .ٖٙ/ٕالكشاؼ  ت سير، ٕ٘/ٖٔالت سير الكبير  (ٗ)
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٓ٘ٛ 
 

ـْ رُ ومنه قوله تعال  " ـْ َحت   ِإَذا َجاَءْتُه ـْ َقػاُلوا َأْيػَف َمػا ُكْنػُت ُسُمَنا َيَتَوف ْوَنُه
 (ٔ)"َتْدُعوَف ِمْف ُدوِف الم هِ 

وهػػححه وغيػػر   (ٕ)فيمػا أخرجػػه الحػػاكـ بػؿ إف الػػدعاء أخبرنػػا عنػػه 
 "إف الدعاء  و العبادة" :يقوؿ سمعت النب   :قاؿ (ٖ)عف النعماف بف بشير 

                                                           

الت سػػػير الكبيػػػر مػػػف سػػػورة األعػػراؼ. ولمعنػػػ  اآليػػػ  ينظػػػر  ٕٚزء مػػػف اآليػػػ  رقػػػـ جػػ (ٔ)
 .ٕٕٙ/ٖت سير أب  السعود ، ٓٙ/ٗٔ

إمػػػاـ المحػػػدثيف الحػػػافظ الكبيػػػر أبػػػو عبػػػد اهلل محمػػػد بػػػف عبػػػد اهلل بػػػف محمػػػد العتبػػػ   (ٕ)
النيسابوري المعروؼ بابف البيع، ولد سن  إحد  وعشريف وثبلث مائ  ف  ربيع األوؿ 

سابور، طمب الحديث مف الهغر باعتناء أبيه وخاله فسمع سن  ثبلثيف ورحػؿ إلػ  بني
العراؽ وجػاؿ فػ  خراسػاف ومػا وراء النهػر، وقيػؿ سػمع مػف أل ػ  شػي  أو نحػو ذلػؾ، 
أخػػذ عنػػه أبػػو بكػػر البيهقػػ  وغيػػر ، تػػوف  فػػ  سػػن  خمػػس وأربعمائػػ  مػػف مؤل اتػػه : 

، طبقػات  ٜٖٓٔ/ٖذكرة الح ػاظ المستدرؾ عم  الهحيحيف، تاري  نيسػابور، ينظػر تػ
 .ٕٕٛ/ٓٔ، معجـ المؤل يف ٖٚٗ/٘، تاري  بغداد  ٓٔٗالح اظ ص 

اهلل ولد  الخزرج  له وألبيه هحب ، يكن  أبا عبد األنهاريالنعماف بف بشير بف سعد  (ٖ)
األنهػار بعػد قػدوـ  فػ و ػو أوؿ مولػود ولػد  ،عم  رأس أربع  عشر شهرا مف الهجػرة

 تػؿ ق ، النبػ مػدة ثػـ خػرج إلػ  الشػاـ فسػكنها رو  عػف  سكف الكوف  ، النب 
، ٗٗٗ/ٛينظػػر الجػػرح والتعػػديؿ  ص.حمػػبأوؿ سػػن  خمػػس وسػػتيف وقيػػؿ سػػت  فػػ 

، تهػذيب ٔٔٗ/ٜٕ، تهػذيب الكمػاؿ ٔ٘، مشا ير عمماء األمهار صٓٔٗ/ٖالثقات 
 .ٓٗٗ/ٙ، اإلهاب  ٓٓ٘، ٜٜٗ/ٓٔالتهذيب 
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٜٓ٘ 
 

ـُ اْدُعػوِن  أَ "ثـ قرأ   ـْ َوَقاَؿ َربُُّكػ عػف أبػ   ريػرة وعنػد البخػاري  (ٕ( )ٔ)"ْسػَتِجْب َلُكػ
 (ٖ)".أشرؼ العبادة الدعاء" :قاؿ عف النب  

فالدعاء بمعن  العبادة واإلجاب  بمعنػ  القبػوؿ ويقوؿ اإلماـ القرطب : 
ِإف  ال ػػػِذيَف " :فسػػم  الػػػدعاء عبػػادة ومنػػه قولػػػه تعػػال  ػػذا الحػػػديث ،  دليمػػهو 

ـَ َداِخػػِريفَ َيْسػػَتْكِبُروَف َعػػْف ِعَبػػا أي دعػػائ  فػػأمر تعػػال   (ٗ)"َدِت  َسػػَيْدُخُموَف َجَهػػن 
  .بالدعاء وحض عميه وسما  عبادة ووعد بأف يستجيب لهـ

والظػػا ر أف اإلجابػػ   نػػا  ػػ  باقيػػ  عمػػ  : (٘)وقػػاؿ اإلمػػاـ الشػػوكان 

                                                           

 مف سورة غافر. ٓٙجزء مف اآلي  رقـ  (ٔ)
 ػػػذا حػػػديث هػػػحين ، وقػػػاؿ:  ٕٓٛٔح رقػػػـ  ٚٙٙ/ٔ ( المسػػػتدرؾ عمػػػ  الهػػػحيحيفٕ)

سنف النسائ  الكبر  ،  ٜٓٛح رقـ  ٕٚٔ/ٖهحين ابف حباف ،  اإلسناد ولـ يخرجا 
سػػػنف الترمػػػذي ،  ٜٚٗٔح رقػػـ  ٙٚ/ٕسػػػنف أبػػػ  داود ،  ٗٙٗٔٔح رقػػـ  ٓ٘ٗ/ٙ
 .ٜٜٕٙح  ٕٔٔ/٘

 .ٕٙٗاألدب الم رد ص ( ٖ)
 مف سورة غافر. ٓٙ جزء مف اآلي  رقـ (ٗ)
فقيه مجتهػد مػف  ،أبو عبد اهلل محمد بف أحمد بف محمد بف عم  بف محمد الشوكان  المالك  (٘)

ولػػد بهجػػرة شػػوكاف )مػػف بػػبلد خػػوالف بػػاليمف( ونشػػأ  ،كبػػار عممػػاء الػػيمف، مػػف أ ػػؿ هػػنعاء
مػف أ ػؿ الخيػر والهػبلح كػاف   تسػع وعشػريف ومػائتيف وألػؼ،وول  ق اء ا سن   ،بهنعاء

الد  أبو طا ر كاف مف مشا ير المحدثيف بخراساف سمع أبا  أبا طػا ر وأبػا ال  ػؿ محمػد وو 
،  ثبلثػ  وسػبعيف ومائػ  وألػؼوكانػت والدتػه فػ  ، بف أحمد ابف أب  الحسػف العػارؼ الميهنػ 

== ، له مف المؤل ات ما يزيد عم  المائػ  ومنهػا: بشوكافف  خمسيف ومائتيف وألؼ وتوف  
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٓٙٓ 
 

وكػوف الػدعاء مػف العبػادة ال يسػتمـز أف اإلجابػ   ػ  القبػوؿ  ، معنا ا المغػوي
جعمػػه عبػػادة متقبمػػ  فاإلجابػػ  أمػػر آخػػر غيػػر قبػػوؿ  ػػذ  العبػػادة  لمػػدعاء أي

والمراد أنه سبحانه يجيب بما شاء وكيؼ شاء فقد يحهؿ المطموب قريبا وقػد 
يحهؿ بعيدا وقد يدفع عف الداع  مف الببلء ما ال يعممػه بسػبب دعائػه و ػذا 

ـْ َتَ ػرُّعحا اْدُعوا رَ " مقيد بعدـ اعتداء الداع  ف  دعائه كما ف  قوله سبحانه ب ُك
معنػ  حػديث النعمػاف .وقاؿ الحافظ ابف حجػر: (ٔ)"َوُخْ َي ح ِإن ُه اَل ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديفَ 

ف تحمػػػؿ العبػػػادة عمػػػ  المعنػػػ  المغػػػوي إذ الػػػدعاء  ػػػو إظهػػػار غايػػػ  التػػػذلؿ أ
ال لمخ ػػوع لمبػػاري إومػػا شػػرعت العبػػادات ، واالفتقػػار إلػػ  اهلل واالسػػتكان  لػػه 

ظهار االفت ِإف  ال ِذيَف َيْسَتْكِبُروَف َعػْف "ولهذا ختـ اآلي  بقوله تعال  ، قار إليه وا 
حيػػث عبػػر عػػف عػػدـ التػػذلؿ والخ ػػوع باالسػػتكبار وو ػػع عبػػادت   "ِعَبػػاَدِت 

 .مو ع دعائ  وجعؿ جزاء ذلؾ االستكبار الهغار والهواف
ه يقبػؿ وذلؾ لداللته عم  أف فاعموقاؿ المناوي: إنما كاف مف أعظـ العبادة 

وسػما   ،بوجهه إل  اهلل معر ا عما سوا  وألنه مأمور بػه وفعػؿ المػأمور بػه عبػادة
إذ العبػػػادة ذؿ وخ ػػػوع  ،عبػػػادة ليخ ػػػع الػػػداع  ويظهػػػر ذلتػػػه ومسػػػكنته وافتقػػػار 

كانت األمـ الما ػي  ترفػع حوائجهػا إلػ  األنبيػاء فيرفعونهػا إلػ  اهلل فممػا و  .ومسكن 
 (ٕ).ئه لكرامتها عميهجاءت  ذ  األم  أذف لهـ ف  دعا

                                                           

تحػػاؼ األكػػابرو  ،مػػف بعػػد القػػرف السػػابع لبػػدر الطػػالع بمحاسػػفوا ،نيػػؿ األوطػػار== فػػتن ، و ا 
رشاد ال حوؿ، و القدير  .ٜٕٛ/ٙألعبلـ لمزركم  ، ا٘ٚ/ٕ. ينظر التحبير ف  المعجـ الكبير ا 

 مف سورة األعراؼ. ٘٘اآلي  رقـ ( ٔ)
 .ٓٗ٘/ٖفيض القدير ،  ٜ٘/ٔٔ، فتن الباري ٗٛٔ/ٔ، فتن القدير  ٖٛٓ/ٕ( ت سير القرطب  ٕ)
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٓٙٔ 
 

 ادلثحث انثاوي
 دالنة اندعاء عهى اإلميان وزيادته

قبؿ الدخوؿ ف  داللػ  الػدعاء عمػ  اإليمػاف وزيادتػه، أود فػ  عجالػ  
التنبيػػه عمػػ  معنػػ  اإليمػػاف لغػػ  وشػػرعا عنػػد العممػػاء واخػػتبلفهـ فػػ  زيادتػػه 

 لمرسوؿ يؽالشرع: التهد وف  التهديؽ، المغ : ف  ونقهانه، فأقوؿ: اإليماف
جمػػاال ت هػػيبل عمػػـ فيمػػا ت هػػيبل  ػػرورة بػػه مجيئػػه عمػػـ فيمػػا  عمػػـ فيمػػا وا 

 األحكػػاـ منػػاط أف فػػ  اختم ػػوا لكػػنهـ المحققػػيف، جمهػػور مػػذ ب و ػػذا إجمػػاال،
 وأحمػد والشػافع  اإلمػاـ مالػؾ اإلقرار، فقػاؿ مع أـ المعن   ذا مجرد األخروي 
سحاؽ واألوزاع   اهلل رحمهػـ المدينػ  وأ ػؿ الحػديث أ ػؿ وسػائر را ويػه بػف وا 

قػرار بالجناف تهديؽ أنه: إل  المتكمميف مف وجماع  الظا ر وأ ؿ  بالمسػاف وا 
 كػػاؼ التعريػػؼ االهػػطبلح  أف إلػػ  وأتباعػػه األشػػعري باألركػػاف، وذ ػػب وعمػػؿ
 عميػػه ويجػػري بػػاطف أمػػر فرنػػه وجػػود  لػػيعمـ  ػػو إنمػػا واإلقػػرار المقهػػود، ألنػػه

 وأكثػػػر وابنػػػه الجبػػػائ  وذ ػػػب ن ػػػبل، أو افر ػػػ الطاعػػػات  ػػػو األحكػػػاـ، وقيػػػؿ
آخػروف  وذ ػب ، النوافػؿ، دوف الم تر ػ  الطاعػات أنه إل  البهري  المعتزل 
 حني ػ  أبػ  عػف بالجناف فقط، و ػو مػروي والتهديؽ بالمساف اإلقرار إل  أنه:
 بالمسػػاف اإلقػػرار  ػػو اإليمػػاف: أف إلػػ  الكراميػػ  اهلل، وذ ػػب رحمهػػـ وأهػػحابه

 بالقمب، و و مروي عف الجهـ بف ه واف.  المعرف   و يماففقط، وقيؿ: اإل
 القمػب فعؿ إما فهو والجوارح القمب فعؿ عف اإليماف أف ال بط ووجه

مػا التهػديؽ أو المعرفػ  و ػو فقط  و ػو المسػاف إمػا و ػو فقػط الجػوارح فعػؿ وا 
ما بالطاعات العمؿ و و غير  أو الكممتاف  والجارح  معا والجوارح القمب فعؿ وا 
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٕٓٙ 
 

 وأمػػا بالشػػهادتيف، النطػػؽ بػػه المػػراد الجػػوارح.. والقػػوؿ سػػائر أو المسػػاف مػػاإ
 االعتقػػاد ليػػدخؿ والجػػوارح، القمػػب عمػػؿ مػػف أعػػـ  ػػو مػػا بػػه فػػالمراد العمػػؿ

 بػالنظر  ػو إنمػا ن ػا  ومف اإليماف تعريؼ ف  ذلؾ أدخؿ مف ومراد. والعبادات
 اهلل تعال  عند ما إل 

 السػػػن  أ ػػؿ مػػف البػػاقيف ألئمػػ وا حني ػػػ  أبػػ  بػػيف الػػذي واالخػػتبلؼ
 مػف جػزءا أو القمػب إليمػاف الزمػ  الجػوارح أعمػاؿ كػوف فػرف هػوري، اختبلؼ
 فػ   ػو بػؿ اإليمػاف مػف يخػرج ال الكبيػرة مرتكػب أف عمػ  االت ػاؽ مع اإليماف
ف عذبه شاء إف اهلل مشيئ   فسػاد عميػه يترتػب ال ل ظػ  نزاع عنه ع ا شاء وا 

 (ٔاعتقاد.)
 كانػػت مػػف كػػؿ أف العمػػـ أ ػػؿ عامػػ  عميػػه فالػػذي فاإليمػػا زيػػادة وأمػػا

 وقوتهػا الدالئؿ كثرة حهوؿ عند ألف إيمانا أزيد كاف وأقو  أكثر عند  الدالئؿ
 قػوؿ:  فقػاؿ ؟ اإليمػاف عػف عيين  بف س ياف اليقيف، سئؿ ويقو  الشؾ يزوؿ
 يبقػ  ال حتػ  وينقص ، اهلل شاء ما يزيد:  قاؿ ؟ وينقص يزيد:  قاؿ . وعمؿ
...ال . وقد ذكر اإلمػاـ البخػاري فػ  كتابػه  بيد  س ياف وأشار ،  ذ  ثؿم منه

الجػػامع الهػػحين، واإلمػػاـ مسػػمـ أي ػػا بػػأف اإليمػػاف يزيػػد ويػػنقص واسػػتدلوا 
 باآليات القرآني  عم  ذلؾ.

                                                           

 ، شرحٜٙ/٘ٔ الكبير ، الت سيرٜٜ: ص لآلجري ، الشريع ٕٓؤلشعري ص: لاإلبان   (ٔ)
 ،ٕٚ: ص االعتقػػاد فػػ  ، االقتهػػادٗٚٔ: ص ، االعتقػػادٖٖٚ/ٔ الطحاويػػ  العقيػػدة
 مسػػػمـ هػػػحين شػػػرح المعمػػػـ ، إكمػػػاؿٕٚ٘/ٖ ، المواقػػػؼٙ٘/ٔ كثيػػػر ابػػػف ت سػػػير

ٔ/ٔ٘ٚ. 
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٖٓٙ 
 

واآليػػات الدالػػ  عمػػ  قبػػوؿ اإليمػػاف لمزيػػادة كثيػػرة ومنهػػا: قولػػه تعػػال  
ـْ ِإال  ِإيَمانحػػػا وَ " اَوَمػػػا زَاَدُ ػػػ  وقوتػػػه اإليمػػػاف زيػػػادة عمػػػ  ف يهػػػا دليػػػؿ (ٔ)"َتْسػػػِميمح

 إلػ  قػوؿ فػ  الػرازي اإلمػاـ منهـ جماع  وذ ب، وأحوالهـ الناس إل  بالنسب 
 ت سػػير فػػرع و ػػو ل ظػػ  وعػػدمهما ونقهػػانه اإليمػػاف زيػػادة فػػ  الخػػبلؼ أف

 باألعمػاؿ فسر  ومف ينقص وال يزيد ال إنه:  قاؿ بالتهديؽ فسر  فمف اإليماف
 مػف أكثر لقيت:  البخاري قوؿ  ذا وعم  وينقص يزيد إنه:  قاؿ التهديؽ مع
 اإليمػاف أف فػ  يختمػؼ مػنهـ أحػدا رأيػت فمػا باألمهػار العممػاء مف رجؿ ألؼ
:  الكػبلـ عمماء مف محققوف وجماع  النووي وينقص، وقاؿ ويزيد وعمؿ قوؿ
 وو ػوح رالنظػ بكثػرة أي ػا ويػنقص يزيػد القمبػ  التهػديؽ بمعنػ  اإليماف إف

 ال بحيػث غير ـ إيماف مف أقو  الهديقيف إيماف كاف ولهذا ذلؾ، وعدـ األدل 
 يكػوف حتػ  يت ا ػؿ قمبػه فػ  مػا أف يعمػـ واحػد كػؿ أف ويؤيد  الشبه، تعتريه
خبلهػػا يقينػػا أعظػػـ األحيػػاف بعػػض فػػ   التهػػديؽ فكػػذلؾ بع ػػها فػػ  منػػه وا 

 وكثرتها. البرا يف ظهور بحسب والمعرف 
 المتكممػيف مػف وكثيػر عنػه تعػال  اهلل ر ػ  حني ػ  بػوأ اإلمػاـ وذ ػب

 اسػػـ بأنػػه محتجػػيف الحػػرميف إمػػاـ واختػػار  يػػنقص وال يزيػػد ال اإليمػػاف أف إلػػ 
 نقهػػاف وال زيػػادة فيػػه ال يتهػػور وذلػػؾ واإلذعػػاف الجػػـز حػػد البػػالغ لمتهػػديؽ
 يتغيػػر لػػـ بحالػػه فتهػػديقه المعاهػػ  ارتكػػب أو بالطاعػػات أتػػ  إذا فالمهػػدؽ

                                                           

 مف سورة ال رقاف. ٚٚاآلي  رقـ  (ٔ)
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٓٙٗ 
 

ن أهبل  (ٔوكثرة.) قم  المت اوت  لمطاعات اسما كاف إذا يت اوت ماوا 

أما مف حيث دالل  الدعاء عم  اإليماف وزيادتػه فػأقوؿ: أطمػؽ اإلمػاـ 
أف الػػدعاء  ػػو اإليمػػاف ، وقػػاؿ ابػػف  بػػف عبػػاسالبخػػاري فػػ  هػػحيحه عػػف ا

ؿ اقػ، و ووجه الدالل  لممهنؼ أف الدعاء عمؿ وقد أطمقه عم  اإليماف حجر: 
ـْ " فػػ  قولػػه تعػػال  :بػػف عبػػاسا ـْ َفَقػػْد َكػػذ ْبُت ـْ َرَبػػ  َلػػْواَل ُدَعػػاُؤُك ُقػػْؿ َمػػا َيْعَبػػُأ ِبُكػػ

ا بر اهلل الك ار أنه ال يعبأ ، أخيمانكـ إلوال  -:يقوؿ :قاؿ :(ٕ)"َفَسْوَؼ َيُكوُف ِلزَامح
الػدعاء  نػا مهػدر  :وقػاؿ غيػر ، بهـ ولوال إيماف المؤمنيف لـ يعبػأ بهػـ أي ػا

فػالمعن  لػيس ، دعاء الرسػؿ الخمػؽ إلػ  اإليمػاف : عوؿ والمرادم اؼ إل  الم
فقػد  ،ال أف يدعوكـ الرسوؿ فيؤمف مف آمف ويك ر مف ك رإلكـ عند اهلل عذر 

 (ٖ).كذبتـ أنتـ فسوؼ يكوف العذاب الزما لكـ
الػػدعاء " :قػػاؿ عػػف النبػػ   مػػف حػػديث أنػػس  (ٗ)أخػرج الترمػػذيو 

                                                           

 المعػان  ، روحٜٙ/٘ٔ الكبيػر ، الت سػيرٓ٘/ٔ مسػمـ ، هػحينٛٗ/ٔ البخاري نهحي(ٔ)
 .ٗٗٔ/ٔ مسمـ عم  النووي ، شرحٜ/ٔ حجر البف الباري ، فتن٘ٙٔ/ٜ

 مف سورة ال رقاف. ٚٚاآلي  رقـ  (ٕ)
،  ٕٓٔ/ٕٗ، الت سػير الكبيػر  ٕٛ/ٖ، التسهيؿ لعمػـو التنزيػؿ ٔٔ/ٔ( هحين البخاري ٖ)

 .ٕ٘/ٛ، توحيد األلو ي   ٚٚ٘/ٗقاد أ ؿ السن  اعت،  ٜٗ/ٔفتن الباري 
أبػػو عيسػػ  الترمػػذي الحػػافظ ال ػػرير محمػػد بػػف عيسػػ  بػػف سػػورة السػػمم  مهػػنؼ  (ٗ)

الجامع وكتاب العمؿ ولد ف  حدود سن  عشر ومائتيف ارتحػؿ فسػمع بخراسػاف والعػراؽ 
والحرميف ولـ يرحؿ إلػ  مهػر والشػاـ وبشػأف أنػه  ػرير فالهػحين أف ذلػؾ كػاف فػ  

=      =بػػػر  وبعػػػد رحمتػػػه وكتابتػػػه العمػػػـ تػػػوف  رحمػػػه اهلل فػػػ  ثالػػػث عشػػػر مػػػف رجػػػبك
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٓٙ٘ 
 

ألف الػداع  إنمػا يػدعو اهلل  .أي خالهػها ، ومعن  م  العبادة: (ٔ)"م  العبادة
عند انقطاع أممه مما سػوا  وذلػؾ حقيقػ  التوحيػد واإلخػبلص وال عبػادة فوقهػا 

مػػف  يوأي ػػا لمػػا فيػػه مػػف إظهػػار االفتقػػار والتبػػر  ،فكػػاف مخهػػا بهػػذا االعتبػػار
و ػو سػػمت العبوديػ  واستشػػعار ذلػ  البشػػري  ومت ػمف لمثنػػاء  ،الحػوؿ والقػػوة

 .الكـر والجود إليه عم  اهلل وا  اف 
الدعاء  و العبادة الحقيقي  الت  تستأ ؿ أف تسم  عبادة مػف حيػث و 

إنه يدؿ عمػ  أف فاعمػه مقبػؿ بوجهػه إلػ  اهلل معػرض عمػا سػوا  ال يرجػو وال 
 منهيخاؼ إال 

 :المػػراد مػػف الػػدعاء كمػػا قػػاؿ غيػػر واحػػد(: ٕويقػػوؿ اإلمػػاـ األلوسػػ )

                                                           

سػػير  ٖٙٙ:  ٖٖٙ/ٕسػػن  تسػػع وسػػبعوف ومػػائتيف بترمػػذ . ينظػػر تػػذكرة الح ػػاظ ==
 ٖٗٗ/ٜتهػػذيب التهػػذيب  ٕٕٛطبقػػات الح ػاظ ص  ٕٔٚ،  ٕٓٚ/ٖٔأعػبلـ النػػببلء 
 .ٕٓ٘/ٕٙتهذيب الكماؿ 

 ٖٖٔٚح رقـ  ٙ٘ٗ/٘سنف الترمذي  (ٔ)
لوسػػ ، شػػهاب الػػديف، أبػػو الثنػػاء: م سػػر، محػػدث، محمػػود بػػف عبػػد اهلل الحسػػين  األ  (ٕ)

ولػد فػ  سػبع  عشػر ومػائتيف وألػؼ، ومػات  أديب، مف أ ؿ بغداد، مولد  ووفاته فيها
لػوس فػ  وسػط نهػر ألوسػي  إلػ  جزيػرة . ونسػب  األسػرة األ ف  سبعيف ومػائتيف وألػؼ

يها جد  ذ  األسرة مف وجػه  والكػو التتػري إل رف ال رات، عم  خمس مراحؿ مف بغداد
تقمد اإلفتاء ببمد  سن  وعزؿ، فانقطع لمعمـ. ثػـ سػافر  ،بغداد، فنسب إليها عندما د ـ
عػاد إلػ  بغػداد يػدوف رحبلتػه ويكمػؿ مػا كػاف قػد بػدأ بػه مػف وغير ا، ثـ  إل  الموهؿ

=   =كشػػؼ الطػػرة عػػف،روح المعػػان   :أف تػػوف . مػػف كتبػػه إلػػ مهػػن اته، فاسػػتمر 
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٓٙٙ 
 

داع  ال يقدـ عمػ  الػدعاء إال إذا عػرؼ السؤاؿ والطمب و و م  العبادة ألف ال
مف ن سه الحاج  إل  ذلؾ المطمػوب وأنػه عػاجز عػف تحهػيمه وعػرؼ أف ربػه 

وال  إليػػهتبػػارؾ وتعػػال  يسػػمع الػػدعاء ويعمػػـ الحاجػػ  و ػػو قػػادر عمػػ  إيهػػالها 
شؾ أف معرف  العبد ن سػه بػالعجز والػنقص ومعرفتػه ربػه بالقػدرة والكمػاؿ مػف 

 .أعظـ العبادات
و ػػػػػذا ت سػػػػػير لمػػػػدعاء بالعبػػػػػادة ثػػػػػـ لمعبػػػػػادة (: ٔالنسػػػػػ  )ويقػػػػوؿ 

 (ٕ).بالتوحيد
وأورد اإلماـ المناوي ف  فيض القدير وهاحب كنز العماؿ حػديثا عػف 

إذا دعػػا العبػػد بػػدعوة فمػػـ تسػػتجب لػػه كتبػػت لػػه قػػاؿ: " رسػػوؿ اهلل سػػيدنا 
 (ٖ)"حسن 

                                                           

شػػرح بػػه درة الغػػواص لمحريري،ومقامػػات فػػ  التهػػوؼ واألخػػبلؽ. األعػػبلـ ، الغػػرة==
 .٘ٚٔ/ٕٔمعجـ المؤل يف ، ٙٚٔ/ٚلمزركم  

أحػد الز ػاد المتػأخريف و  أبو البركػات حػافظ الػديف النس  عبد اهلل بف أحمد بف محمود  (ٔ)
نظومػ  ولػه شػرح الم فػ ال قه واألهوؿ له المسته    ف هاحب التهانيؼ الم يدة 

والػػواف  تهػػني ه أي ػػا ولػػه  الػػواف فػػ  شػػرح  الكػػاف شػػرح النػػافع سػػما  بالمنػػافع ولػػه 
إحػد  توف  ليم  الجمع  مف شػهر ربيػع األوؿ سػن   .ف  ت سير القرآف مدارؾ التنزيؿ
الػػدرر الكامنػػ  فػػ  أعيػػاف المائػػ  . ودفػػف ببمػػد  إيػػذج مػػف كػػور أهػػبهاف وسػػبع مائػػ 

 .ٚٙ/ٗاألعبلـ لمزركم  ، ٕٓٚ/ٔ  طبقات الحن ي، ٚٔ/ٖالثامن  
 .ٓٗ٘/ٖفيض القدير ،  ٛٚ/ٗت سير النس   ،  ٜٖٔ/ٛروح المعان   (ٕ)
هػػحين ابػػف ، ٚٚٗ/ٔمسػػتخرج أبػػ  عوانػػ   ،ٖٖٚٓح رقػػـ ٘ٔٔ/٘سػػنف الترمػػذي  (ٖ)

 =فػػ  ترجمػػ  عمػػرو طوقػاؿ: خػػ  ٖٗٗ/ٔفػػيض القػػدير ، ٖٔٛح رقػػـ  ٘ٓٔ/ٕحبػاف 
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٓٙٚ 
 

 إذا دعػػا بػدعوة فمػػـ يسػتحب لػػهومعنػ   ػػذا الحػديث أف العبػػد المسػمـ 
ال فاإلجاب  واقع  بوعد  تعال  لكنها تارة تكػوف فػ   أي لـ يعط عيف مطموبه وا 
الدنيا وتارة ف  اآلخرة وتارة يحهؿ التعويض بأن ع فرذا اقت ت مهػمح  عػدـ 

كتبت له حسػن  أي أمػر اهلل كاتػب اليمػيف أف يكتػب  وؿئإجابته ف  عيف المس
كتوب عشػػر حسػػنات لػػه بهػػا حسػػن  عظيمػػ  م ػػاع   كمػػا ي يػػد  التنكيػػر فػػالم

عز وجػؿ اهلل : قاؿ قاؿ ف  الحديث عف أب   ريرة عف رسوؿ اهلل  لقوله 
عشػر فهػ  عممهػا ذا فػر ،لػه حسػن  هػامػـ يعممهػا كتبتفبحسػن   يإذا  ـ عبػد"

ذا  ػػـ و  ،مائػػ   ػػعؼ حسػػنات إلػػ  سػػبع مػػـ يعممهػػا لػػـ أكتبهػػا فبسػػيئ  عبػػدي ا 
ف عممها و  ،عميه لػؾ لر ػا  بمػراد  تعػال  فيػه وذ (ٔ)"سيئ  واحدةعميه  كتبتهاا 

 كما تقدـ. وذلؾ ألف الدعاء عبادة بؿ  و مخها
وانظر إل  جميؿ العبارة وحسف المعن  ولطيػؼ الحكمػ  فػ  حكػـ ابػف 

ف  الدعاء موجبػا  اإللحاحال يكف تأخر أمد العطاء مع  عطاء اهلل حيث يقوؿ:
وف  الوقػت  ليأسؾ فهو  مف لؾ اإلجاب  فيما يختار لؾ ال فيما تختار لن سؾ

فػ  الوعػد عػدـ وقػوع الموعػود  ؾوال يشػكك .الذي يريد ال ف  الوقت الذي تريد
                                                           

شػجع  مػوال ـ  تن التحتي  وبمهمم  خ ي   األب بف أيوب العابد عف  بلؿ بف يساؼ=
 /ٕكنػز العمػاؿ ، قػاؿ فػ  الكشػاؼ ثقػ  ، أرسػؿ عػف عائشػ  وغير ػا ، مرسبل  الكوف 
وقػػاؿ ابػػف  ، خػػط عػػف  ػػبلؿ بػػف يسػػاؼ الكػػوف  أدرؾ عميػػاوقػػاؿ:  ٖٓ٘ٔح رقػػـ  ٖٓ

تهػذيب التهػذيب  ، مػف أ ػؿ الكوفػ  وكػاف ثقػ  كثيػر الحػديث :سعد فػ  الطبقػ  الثانيػ 
 .مرسبل ٙٛ ٔٔبف حجر ال

 .ٕٛٔح رقـ  ٚٔٔ/ٔهحين مسمـ  (ٔ)
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٓٙٛ 
 

خمادا لنور سريرتؾ ف تعيف زمنه لئبل يكوف ذلؾ قدحا ف  بهيرتؾ وا    .وا 
ظهػػار  ويك ػػ  العبػػد عو ػػا مػػف إجابتػػه مػػا أقػػيـ فيػػه مػػف المناجػػاة وا 

ه عنػد اهلل وقػد يجػاب وقد يمنػع العبػد اإلجابػ  لرفعػ  مقامػ ،االفتقار واالنكسار
كرا   لسماع هوته فميحذر الداع  أف يكوف حاؿ دعائه ممف ق ػيت حاجتػه 

 (.ٔ)لكرا   اهلل له ال لمحبته
ذا دعػػا العبػػد ربػػه برعطػػاء ( فػػ   ػػذا الشػػأف: ٕويقػػوؿ ابػػف تيميػػ ) وا 

المطموب ودفع المر وب جعؿ لػه مػف اإليمػاف بػاهلل ومحبتػه ومعرفتػه وتوحيػد  
بنػػور اإليمػػاف مػػا قػػد يكػػوف أن ػػع لػػه مػػف ذلػػؾ  واسػػتنارتهه ورجائػػه وحيػػاة قمبػػ

وأمػا إذا طمػب منػه أف يعينػه عمػ  ذكػر  ، المطمػوب إف كػاف عر ػا مػف الػدنيا 
وشكر  وحسف عبادته وما يتبع ذلؾ فهنا المطمػوب قػد يكػوف أن ػع مػف الطمػب 

                                                           

 .ٖٗٗ/ٔ، فيض القدير ٖٔإيقاظ الهمـ ص  (ٔ)
الشػػي  اإلمػػاـ العبلمػػ  الحػػافظ ال قيػػه المجتهػػد الم سػػر شػػي  اإلسػػبلـ تقػػ  الػػديف أبػػو  (ٕ)

العباس أحمد بف شهاب الديف عبد الحميـ بف مجد الديف عبد السبلـ بػف عبػد اهلل بػف 
وقػدـ  ،ـ الحران  ولد فػ  ربيػع األوؿ سػن  إحػد  وسػتيف وسػت مائػ  بحػرافأب  القاس
سن  سبع فسمع مف بف عبد الدائـ وابف أبػ  اليسػر والكمػاؿ بػف إل  دمشؽ مع أ مه 

عبد وابف الهػيرف  وابػف أبػ  الخيػر وخمػؽ كثيػر وعنػ  بالحػديث ونسػ  األجػزاء ودار 
ديث وفقهػه وفػ  عمػوـ اإلسػبلـ عم  الشيوخ وخرج وانتق  وبرع فػ  الرجػاؿ وعمػؿ الحػ

تػوف  فػ  العشػريف مػف  وغير ما الكثير،حدث بدمشؽ ومهر ، وعمـ الكبلـ وغير ذلؾ
، معجػػـ ٜٚٗٔ/ٗ. ينظػػر تػػذكرة الح ػػاظ ذي القعػػدة سػػن  ثمػػاف وعشػػريف وسػػبع مائػػ 

، الػػػػدرر الكامنػػػػ  ٕ٘، معجػػػػـ الػػػػذ ب  صٖٙ/ٔ، البػػػػدر الطػػػػالع ٕ٘المحػػػػدثيف ص 
ٔ/ٔٙٛ. 



 الثانىـ الجزء  7102مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد الخامس والثالثون 

                                                                  

                            

 

 

 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٜٓٙ 
 

و و الدعاء والمطموب الذكر والشػكر وقيػاـ العبػادة عمػ  أحسػف الوجػو  وغيػر 
 .ذلؾ

أف القمػػب قػػد يغمػػر  فيسػػتول  عميػػه مػػا يريػػد  العبػػد ويحبػػه  والمقهػػود
مػػا مػػف إيغػػرؽ فيمػػا يسػػتول  عميػػه  ومػػا يخافػػه ويحػػذر  كائنػػا مػػف كػػاف والقمػػب

ما مف مخوؼ كما يوجػد مػف محبػ  المػاؿ والجػا  والهػور والخػائؼ  محبوب وا 
بد أف  مف غير  يبق  قمبه وعقمه مستغرقا فيه كما يغرؽ الغريؽ ف  الماء فبل

يستول  عميها ما يحيط بها مف األجساـ والقموب يستول  عميها ما يتمثؿ لهػا 
مػػػف المخػػػاوؼ والمحبوبػػػات والمكرو ػػػات فػػػالمحبوب يطمبػػػه والمكػػػرو  يدفعػػػه 

بالحسػنات إال اهلل   والرجاء يتعمؽ بالمحبوب والخػوؼ يتعمػؽ بػالمكرو  وال يػأت
 (ٔ)اهلل.وال يذ ب السيئات إال 

                                                           

، إيقاظ الهمـ شرح حكـ ابف عطػاء ٖٗٗ/ٔفيض القدير ،  ٜ٘٘/ٓٔ مجموع ال تاو  (ٔ)
 .ٗٔ،  ٖٔاهلل ص 



 الثانىـ الجزء  7102مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد الخامس والثالثون 

                                                                  

                            

 

 

 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٓٚٓ 
 

 ادلثحث انثانث
 دالنة اندعاء عهى تعض انصفات اإلذلية 

 :وفػ  ذلػؾ معػاف .الػدعاء إلػ قد ندب اهلل تعػال  (: ٔيقوؿ الطحاوي)
 الغنػ  فػرف ال قيػر ال :الثػان   .لػيس بموجػود ال يػدعمػف الوجود فرف  :أحد ا
الكػػػـر فػػػرف البخيػػػؿ ال  :الرابػػػع .يػػػدع  السػػػمع فػػػرف األهػػػـ ال :الثالػػػث .يػػػدع 
القػدرة فػرف العػاجز  :السػادس  .فرف القاسػ  ال يػدعالرحم   :الخامس .يدع 

ال يدع  ومف يقوؿ بالطبائع يعمـ أف النار ال يقاؿ لها ك   وال النجـ يقػاؿ لػه 
أهػػمن مزاجػػ  ألف  ػػذ  عنػػد ـ مػػؤثرة طبعػػا ال اختيػػارا فشػػرع الػػدعاء وهػػبلة 

 (ٕ).االستسقاء ليبيف كذب أ ؿ الطبائع

                                                           

الممػؾ أبػو جع ػر الطحػاوي نسػب  إلػ  قريػ  طحػا  أحمد بف محمػد بػف سػبلم  بػف عبػد (ٔ)
و ػػو أحػػد  ،ال قيػػه الحن ػػ  هػػاحب المهػػن ات الم يػػدة وال وائػػد الغزيػػرة ،بهػػعيد مهػػر

ولد فػ  سػن  تسػع وعشػريف  ،ابف أخت المزن  و و ،الثقات األثبات والح اظ الجهابذة
ودفػف بالقرافػ   توف  ف  مستهؿ ذي القعػدة سػن  إحػد  وعشػريف وثبلثمائػ و ومائتيف 

سػمع  ػػاروف ابػػف سػعيد األيمػػ  وطائ ػػ  مػف أهػػحاب ابػػف عيينػػ  ، وقبػر  مشػػهور بهػػا
ء أحكػاـ القػرآف واخػتبلؼ العممػاو العقيػدة السػني   :وهنؼ كتبػا كثيػرة منهػا ،وابف و ب

العبػر فػ  خبػر مػف ، ٗٚٔ/ٔٔالبدايػ  والنهايػ  . ينظػر ومعان  اآلثار والتاري  الكبيػر
 .ٕٛٛ/ٕشذرات الذ ب ، ٕٜٔ/ٕغبر 

 .ٜٔ٘ص  شرح العقيدة الطحاوي  (ٕ)
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٓٚٔ 
 

 عػف أبػ   ريػرة كـ وغيػر ـ ( والترمػذي والحػأوأخرج اإلماـ أحمد)
يقػػوؿ  .(ٕ)"لػػيس شػػ ء أكػػـر عمػػ  اهلل تعػػال  مػػف الػػدعاء" :قػػاؿ عػػف النبػػ  

نما كاف أكـر شػ ء  ،  الػداع  وعجػزوقوتػه لداللتػه عمػ  قػدرة اهلل المناوي: وا 
نه سبب لنيؿ الحظوظ الت  جعمت لنا وأل أي ا ، ألف فيه إظهار ال قر والتذلؿ و 

 (ٖ).عاء مف السمطاف ما يرد الق اءولذلؾ هار لمد، ف  الغيب 
ذا ته حنا القرآف نجد ربنا يذكر لنا فيه آي  يحدثنا فيها عف التقو   وا 

                                                           

األعبلـ، اإلماـ أبو عبد اهلل أحمد بػف  األئم حد  و اإلماـ حقا وشي  اإلسبلـ هدقا، أ (ٔ)
المػروزي، ثػـ البغػدادي، إمػاـ فػ  الحػديث وال قػه محمد بف حنبػؿ بػف  ػبلؿ الشػيبان  

وهاحب المػذ ب الحنبمػ  ولػد فػ  ربيػع األوؿ ببغػداد سػن  أربػع وسػتيف ومائػ  ونشػأ 
بها، وطمب العمـ و و ابف خمس عشرة سن  ف  العػاـ الػذي مػات فيػه مالػؾ، ثػـ رحػؿ 

، ومػػف إلػػ  الكوفػػ  والبهػػرة ومكػػ  والمدينػػ  والػػيمف والشػػاـ والجزيػػرة فػػ  طمػػب العمػػـ
مؤل اته:  المسند، والز د، وغير ذلؾ،  سمع س ياف بف عيين  وطبقتػه ووكيػع ويحيػ  
القطػاف، وعنػػه البخػػاري ومسػػمـ وأبػو داود وأبػػو زرعػػ ، تػػوف  يػوـ الجمعػػ  ثػػان  عشػػر 

سػػير  ٕٖٗ، ٖٔٗ/ٕربيػػع األوؿ سػػن  إحػػد  وأربعػػيف ومػػائتيف. ينظػػر تػػذكرة الح ػػاظ 
 .ٜٙ/  ٕمعجـ المؤل يف  ٜٛٔات الح اظ ص، طبق ٛٚٔ،  ٚٚٔ/ٔٔأعبلـ النببلء 

عنػه  ٖٖٓٚح رقػـ  ٘٘ٗ/٘عنه ، سنف الترمذي ٖٖٚٛح رقـ  ٕٖٙ/ٕمسند أحمد  (ٕ)
عنػه  ٓٚٛح رقـ  ٔ٘ٔ/ٖوقاؿ الترمذي:  ذا حديث حسف غريب. هحين ابف حباف 

عنػػػه وقػػػاؿ  ػػػذا حػػػديث هػػػحين اإلسػػػناد ولػػػـ  ٔٓٛٔح رقػػػـ  ٙٙٙ/ٔ، المسػػػتدرؾ 
 يخرجا .

، تح ػػػ  األحػػػوذي  ٕٛٙ/ٕ، التيسػػػير بشػػػرح الجػػػامع الهػػػغير ٙٙٗ/٘ير فػػػيض القػػػد (ٖ)
ٜ/ٕٔٛ. 
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٕٓٚ 
 

ـْ ِعْنَد الم ِه َأْتَقػاُكـْ  وأف المتق   و مف أكـر الناس عم  اهلل فيقوؿ: " " ِإف  َأْكَرَمُك
نمػػا إكػػؿ شػػ ء فػػبل منافػػاة بػػيف اآليػػ  والحػػديث ألنػػه كمػػا جػػاء عنػػد المنػػاوي: 

ـْ َأْنَبْتَنا "قاؿ تعال   ،يوهؼ بالكـر هيشرؽ ف  بابه فرن ـْ َيَرْوا ِإَل  اأْلَْرِض َك َأَوَل
نما كاف أكـر الناس أتقا ـ ألف الكػـر مػف األفعػاؿ  (ٔ)"ِفيَها ِمْف ُكَؿ َزْوٍج َكِريـٍ  وا 

وأشرفها ما يقهد به وجه اهلل ، المحمودة وأكرمها ما يقهد به أشرؼ الوجو  
قهد ذلؾ بمحاسف أفعاله فهو التق  فرذف أكرمهـ أتقا ـ وعم   ذا حكػـ فمف 

 (ٕ).الدعاء فرنه م  العبادة
، أو معنػ  فقػط     و ناؾ أسماء قرنت بنهػوص الػدعاء ل ظػا ومعنػ

لعػػؿ كالقريػػب ، والمجيػػب ، والمغيػػث ، والبػػّر ، والػػّرحيـ ، والحػػ  ، والكػػريـ ، و 
ألسػماء داللػ  عمػ  إجابػ  الػّدعاء ، ف  ذلؾ تنبيػه جمػ  عمػ  أنهػا مػف أكثػر ا

َذا َسػػأََلَؾ ِعَبػػاِدي َعَنػػ  َفػػِرَن  " واسػػتحال  إخػػبلؼ الوعػػد بقبولػػه ، قػػاؿ تعػػال  َواِ 
ـُ اْدُعػػوِن  َأْسػػَتِجْب : "وقػػاؿ (ٖ)"َقِريػػبد ُأِجيػػُب َدْعػػَوَة الػػد اِع ِإَذا َدَعػػافِ  َوَقػػاَؿ َربُُّكػػ

ـْ َفاْسَتَجاَب َلُكـْ ِإْذ َتْسَتِغيُثوَف رَ "، وقاؿ:  (ٗ)"َلُكـْ  ِإن ػا ُكن ػا ِمػْف َقْبػُؿ "، وقاؿ:  (٘)"ب ُك
 (ٙ)".َنْدُعوُ  ِإن ُه ُ َو اْلَبرُّ الر ِحيـُ 

                                                           

 .ٚاآلي  مف سورة الشعراء رقـ ( ٔ)
 .ٖٙٙ/٘فيض القدير ( ٕ)
 مف سورة البقرة. ٙٛٔجزء مف اآلي  رقـ ( ٖ)
 مف سورة غافر. ٓٙجزء مف اآلي  رقـ ( ٗ)
 مف سورة األن اؿ. ٜجزء مف اآلي  رقـ  (٘)
 مف سورة الطور. ٕٛقـ جزء مف اآلي  ر (ٙ)
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٖٓٚ 
 

 والترمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي  (ٔ)وأخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرج أحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد وأبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو داود
 ( ٖوابػػػػػػػػػػف حبػػػػػػػػػػاف)والحػػػػػػػػػػاكـ وهػػػػػػػػػػححه  (ٕه)وحسػػػػػػػػػػنه وابػػػػػػػػػػف ماجػػػػػػػػػػ

                                                           

بػف الجػارود، رو  عػف سػميماف بػف داود  و اإلماـ الحافظ البهري أبو داود الطيالس  (ٔ)
ابػػف عػػوف وشػػعب  ورو  عنػػه بنػػدار وابػػف ال ػػرات، وكػػاف أهػػمه فارسػػيا مػػول  قػػريش، 
كػػاف ثقػػ  وكػػاف كثيػػر الح ػػظ، مػػات سػػن  ثػػبلث ومػػائتيف وقيػػؿ أربػػع. ينظػػر الكاشػػؼ 

، معرفػػػػػ  الثقػػػػػات ٖٛٚ/ٜ، سػػػػػير أعػػػػػبلـ النػػػػػببلء ٓٔ/ٗكبيػػػػػر ، التػػػػػاري  الٜ٘ٗ/ٔ
ٔ/ٕٗٚ. 

الحافظ الكبير الم سػر أبػو عبػد اهلل القزوينػ  محمػد بػف يزيػد بػف ماجػ  الربعػ ، رحػؿ  (ٕ)
إل  بغداد والبهرة والكوفػ  ومكػ  والشػاـ ومهػر والػري ، وسػمع الكثيػر مػنهـ أبػا بكػر 

ومػات لثمػاف بقػيف مػف رم ػػاف بػف أبػ  شػيب  وغيػر ، مولػد  فػ  سػػن  تسػع ومػائتيف 
سػن  ثػبلث وسػبعيف ومػائتيف ، مػف تهػػاني ه: السػنف والت سػير والتػاري . ينظػر تػػذكرة 

، ٗٙٔ/ٕومػا بعػد ا، شػذرات الػذ ب  ٕٚٚ/ٖٔ، سير أعػبلـ النػببلء ٖٙٙ/ٕالح اظ 
 .٘ٔٔ/ٕٔ، معجـ المؤل يف ٖٕٛطبقات الح اظ ص 

أحمػد بػف حبػاف التميمػ  الشػافع   و الحافظ المحػدث أبػو حػاتـ محمػد بػف حبػاف بػف  (ٖ)
البسػػت ، ولػػد فػػ  بسػػت مػػف بػػبلد سجسػػتاف سػػن  سػػبعيف ومػػائتيف، وسػػمع خبلئػػؽ 
بخراسػػاف والشػػاـ ومهػػر والجزيػػرة وولػػ  ق ػػػاء سػػمرقند مػػدة، وكػػاف ممػػف سػػػمعهـ 
النسائ  وأبا عم  الموهم  وأبا بكر بف خزيمػ ، مات فػ  شػواؿ سػن  أربػع وخمسػيف 

لثقػػات والمسػػند الهػحين والتػػاري  وال ػػع اء. ينظػػر تػػذكرة وثبلثمائػ ، مػػف مهػػن اته: ا
ومػػا  ٜٛ/ٙ، ميػػزاف االعتػػداؿ  ٖٙٚومػػا بعػػد ا، طبقػػات الح ػػاظ ص  ٕٜٓ/ٖالح ػػاظ 

 .ٖٚٔ/ٜبعد ا، معجـ المؤل يف 
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٓٚٗ 
 

اؿ قػػ  فػػ  األسػػماء والهػػ ات عػػف سػػمماف ال ارسػػ  عػػف النبػػ  (ٔ)والبيهقػػ 
   كػػريـ يسػػتح  مػػف عبػػد  إذا رفػػع يديػػه إليػػه أف يرد مػػا هػػ رايػػإف ربكػػـ ح"

 (ٕ)"خائبتيف
                                                           

 و شي  خراساف الحافظ أبػو بكػر البيهقػ  الشػافع : أحمػد بػف الحسػيف بػف عمػ  بػف  (ٔ)
مػانيف وثبلثمائػ  فػ  شػعباف، سػمع أبػا عبػد اهلل عبد اهلل بف موس ، ولد سن  أربع وث

الحػػاكـ وأبػػا بكػػر بػػف فػػورؾ وأبػػا عمػػ  الروذبػػاري وأبػػا عبػػد الػػرحمف السػػمم  وغيػػر ـ 
بخراساف وغير ا، ولـ يكف عند  سنف النسائ  وال جػامع الترمػذي وال سػنف ابػف ماجػه 

 ػظ وال قػه وكػاف أوحػد أ ػؿ زمانػه فػ  اإلتقػاف والحبػؿ كػاف عنػد  الحػاكـ فػأكثر عنػه، 
، وعمؿ كتبا لـ يسبؽ إل  تحرير ا منها: األسماء واله ات وشػعب اإليمػاف والتهنيؼ

السنف الكبيػر والسػنف الهػغير ومعرفػ  السػنف واآلثػار والمبسػوط ودالئؿ النبوة والز د و 
وغيػر ذلػؾ ،  الخػبلؼ والبعػث والنشػور ومناقػب الشػافع و ف  جمع نهػوص الشػافع  

 ولمشػافع  عميػه منػ  إال البيهقػ  فػرف لػه عمػ  الشػافع  مػف شػافع  إالقيؿ فيػه: مػا 
توف  بنيسابور سػن  ثمػاف وخمسػيف وأربػع مائػ  فػ   ،منه لتهاني ه ف  نهرة مذ به

ومػػػا بعػػػد ا، سػػػير أعػػػبلـ النػػػببلء  ٕٖٔٔ/ٖجمػػػاد  األولػػػ . ينظػػػر تػػػذكرة الح ػػػاظ 
ت ، طبقػػػاٜٗ/ٕٔ، البدايػػػ  والنهايػػػ  ٖٗٓ/ٖومػػػا بعػػػد ا، شػػػذرات الػػػذ ب  ٖٙٔ/ٛٔ

 .ٕٙٓ/ٔ، معجـ المؤل يف ٕٕٔ/ٔالشافعي  
ح رقػػػـ  ٛٚ/ٕسػػػنف أبػػػ  داود ،  ٖٕ٘ٙٚح رقػػػـ  ٖٛٗ/٘مسػػػند أحمػػػد بػػػف حنبػػػؿ  (ٕ)

سػػػنف ابػػػف ماجػػػه ،  ٖٙ٘٘ح رقػػػـ  ٙ٘٘/٘سػػػنف الترمػػػذي بػػػاب الػػػدعاء ،  ٛٛٗٔ
 ،ٖٔٛٔح رقػػػػـ  ٘ٚٙ/ٔالمسػػػػتدرؾ عمػػػػ  الهػػػػحيحيف ،  ٖ٘ٙٛح رقػػػػـ  ٕٔٚٔ/ٕ

ذكػػر اإلخبػػار عمػػا يسػػتحب لممػػرء عنػػد بػػاب  ٙٚٛح رقػػـ  ٓٙٔ/ٖهػػحين ابػػف حبػػاف 
بػػػاب رفػػػع  ٜٕٗٙح رقػػػـ ٕٔٔ/ٕسػػػنف البيهقػػػ  الكبػػػر  ، إرادة الػػػدعاء رفػػػع اليػػػديف 

 اليديف ف  القنوت.
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٓٚ٘ 
 

واسػػـ ومػػف أ ػػـ األسػػماء التػػ  قرنػػت بنهػػوص الػػدعاء اسػػـ السػػميع 
َفاْسَتَجاَب َلُه َربُُّه َفَهػَرَؼ "وقاؿ: (ٔ)"ِإف  َرَب  َلَسِميُع الدَُّعاءِ "العميـ ، قاؿ تعال : 

سػػميع أي سػػميع لكػػؿ مػػف دعػػا  ،  (ٕ)"ن ػػُه ُ ػػَو الس ػػِميُع اْلَعِمػػيـُ َعْنػػُه َكْيػػَدُ ف  إِ 
ال تختمػػؼ عميػػه األهػػوات ، مهمػػا اختم ػػت المغػػات، لػػدعوات الممتجئػػيف إليػػه ، 
بمػػا يهػػمن الػػداع  ومػػا ي سػػد  ، بػػأحواؿ الػػدعاة و وت ننػػت الحاجػػات ، وعمػػيـ 

قولػػه فهمػػا هػػ تاف الئقتػػاف لوبمػػف يسػػتحؽ اإلجابػػ  ، ومػػف يسػػتحؽ الػػرد ، 
 (ٖ)".َفاْسَتَجابَ تعال : "

                                                           

 مف سورة إبرا يـ. ٜٖجزء مف اآلي  رقـ ( ٔ)
 مف سورة يوسؼ. ٖٗاآلي  رقـ ( ٕ)
روح المعػان  ،  ٕٕٗ/ٖالمحرر الػوجيز فػ  ت سػير الكتػاب العزيػز ، ٔٗٗ/ٕالكشاؼ  (ٖ)

ٕٔ/ٕٖٙ. 
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٓٚٙ 
 

 ادلثحث انراتع
 اندعاء وإجاتة ادلطهىب 

 إف سأؿ سائؿ: عف قوؿ اهلل عز وجؿ:يقوؿ الحميم  رحمه اهلل: 
قيؿ:  وقاؿ: قد يدع  فبل يستجيب، فما وجه  ذا؟( ٔ")َأْسَتِجْب َلُكـْ   اْدُعونِ "

الدواء  له  ، وخمؽكاألمر بالتداوي لمعافي ،أمر  جؿ جبلله بالدعاء لئلجاب 
ثـ قد يتداو  فبل تكوف العافي ، وقد يتداو  مف الداء بدوائه  ،إلماط  الداء

ونقوؿ: معن  قوله جؿ ثناؤ   فبل يزوؿ، وال سؤاؿ يؤخذ  ناؾ فكذلؾ  ا نا.
أي بحسب نظري لكـ ورحمت  لكـ، ال بحسب أ وائكـ " َأْسَتِجْب َلُكـْ   اْدُعونِ "

ألف  ذ  اآلي  غير م ردة ف  القرآف عف أخر   ،نيكـ، هحت أو فسدتاوأم
ـْ َلَ َسَدِت الس َمَواُت " فيها بينا بها، و و قوله عز وجؿ: َوَلِو ات َبَع اْلَحؽُّ َأْ َواَءُ 

ْنَساُف ( "ٕ")َواأْلَْرُض َوَمْف ِفيِهف   ْنَساُف ِبالش َر ُدَعاَءُ  ِباْلَخْيِر َوَكاَف اإلِْ َوَيْدُع اإلِْ
عم  معن  أنه ربما دعا بما  و شر له وال  -وذلؾ واهلل أعمـ (ٖ)"َعُجوالح 

 يدري، فيحسبه خيرا له.
فدلت اآليتاف جميعا عم  أف اهلل تعال  إنما يستجيب الدعاء 

فأما إذا عمـ أف له فسادا  ،بالمستجمع شرائطه إذا عمـ لمداع  فيما سأؿ خيرا
ولكنه إذا كاف  ،ه بدعائهأو شرا فرنه ال يستجيب له دعاء  إكراما وثوابا ل

                                                           

 مف سورة غافر. ٓٙجزء مف اآلي  رقـ  (ٔ)
 مف سورة المؤمنوف. ٔٚجزء مف اآلي  رقـ  (ٕ)
 مف سورة اإلسراء. ٔٔجزء مف اآلي  رقـ  (ٖ)
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٓٚٚ 
 

 عميه ساخطا فقد ي عؿ ذلؾ به عقوب  له واهلل أعمـ.
وقيػػؿ: لػػيس بشػػ ء مػػف دعػػاء المػػؤمنيف إذا اسػػتجمع شػػرائطه غيػػر 

، فػرذا لػـ يكػف رد فمػيس إال اإلجابػ  ،مستجاب ألنهما منزلتػاف اإلجابػ  أو الػرد
تػػه قبػػؿ أف والػػرد أف ال يعطػػ  بدعائػػه شػػيئا فتكػػوف منزلتػػه بعػػد مػػا دعػػا كمنزل

نمػا  ػو إجابػ بػيدعو، أو ما عدا  ذا فميس  إال أف اإلجابػ  تختمػؼ كمػا  ،رد وا 
 ،ما مف مسمـ يدعو اهلل بدعوة لػيس فيهػا مػأثـ وال قطيعػ  رحػـ"  قاؿ النب 

أو يهرؼ عنه مف السػوء  ،إما أف يستجيب له دعوته ،إال أعطا  إحد  ثبلث
اهلل  :قػػاؿ ،ا رسػوؿ اهلل إذا نكثػػريػػ :قػػالوا ،مثمهػا أو يػػدخر لػه مػػف األجػػر مثمهػا

 :أحػػد ا :سػػت  أقسػػاـإلػػ  ف بهػػذا الحػػديث أف اإلجابػػ  تنقسػػـ ا. فبػػ(ٔ")أكثػػر
واآلخػر: ، عطاء السائؿ عمػا سػأؿ، ثػـ قػد يكػوف ذلػؾ قريبػا، وقػد يكػوف بعيػدا

و ػػذا أعظػػـ مػػا  ،مػػا شػػرا يهػػرؼ عنػػهوا  مػػا خيػػرا بعطائػػه، إتعوي ػػه منػػه مثمػػه 
ومعن  ذلؾ أف يغ ر له،  ،أف يعو ه ف  اآلخرة :تكوف معن  لئلجاب ، والثالث

فكاف ما سأؿ ف  الدنيا دينا أو ذنوبػا فػ  اآلخػرة، فيعػود  ػذا إلػ  هػرؼ بميػ  
بقػػدر مػػا سػػأؿ بدعائػػه ألنػػه ال بميػػ  أعظػػـ مػػف النػػار، فػػرذا أشػػرؽ عميهػػا، ثػػـ 
هرؼ عنهػا كػاف سػرور  بػذلؾ أشػد مػف سػرور  فػ  الػدنيا بمػا سػأله لػو كػاف 

                                                           

عػػف أبػػ  ٖٖٔٔٔح رقػػـ  ٖٕٔ/ٚٔمسػػند أحمػػد ، ٗٓ٘ح رقػػـ  ٕٚٔموطػػأ مالػػؾ ص (ٔ)
قػػاؿ ادة بػػف الهػػامت، عػػف عبػػ ٖٖٚ٘ح رقػػـ  ٙٙ٘/٘سػػنف الترمػػذي سػػعيد الخػػدري، 

المسػػػتدرؾ عمػػػ  عيسػػػ :  ػػػذا حػػػديث حسػػػف هػػػحين غريػػػب مػػػف  ػػػذا الوجػػػه، أبػػػو 
 ػػذا حػػديث ، وقػػاؿ الحػػاكـ:  عػػف أبػػ  سػػعيد  ٙٔٛٔح رقػػـ  ٓٚٙ/ٔالهػػحيحيف 

 .هحين اإلسناد إال أف الشيخيف لـ يخرجا  عف عم  بف عم  الرفاع 
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٓٚٛ 
 

عط  به شػيئا كػاف يألنه ال يخمو مف أف  ،ذا أي ا إجاب  دعائهوف   ، أعطا 
. إلػػ  آخػػر مػػا بينػػه رحمػػه ولػػيس  ػػذا مػػف الػػرد بمسػػتحيؿ، ال يعطػػا  وال دعػػا 

 (ٔاهلل.)
فظهر بهذا خطأ مف يقوؿ: ما بالنا ندعو فبل يستجاب لنا، وخطػأ مػف 
يقوؿ: دعػوت فمػـ يسػتجب، وغيػر ذلػؾ مػف األل ػاظ التػ  تػدؿ عمػ  عػدـ فهػـ 
مقاـ الػدعاء وفهػـ معنػ  إجابػ  الػدعاء مػف عػدمها، وبػيف  ػذا المعنػ  أي ػا 
اإلماـ الرازي وغير  مػف العممػاء، و ػو إجابػ  الػداع  لعػيف مطموبػه أو إجابتػه 

مشػكؿ مشػهور بما وعد اهلل مف أمور أخػر ، فيقػوؿ اإلمػاـ الػرازي: و نػا أمػر 
ُأِجيػُب َدْعػَوَة الػد اِع ِإَذا : "وقػاؿ (ٕ")َأْسػَتِجْب َلُكػـْ   اْدُعػونِ " :و و أنه تعػال  قػاؿ

ثـ إنا نر  الداع  ( ٗ")َأم ف ُيِجيُب اْلُمْ َطر  ِإَذا َدَعا ُ " يقوؿ: وكذلؾ( ٖ")َدَعافِ 
 .يبالغ ف  الدعاء والت رع فبل يجاب

ف كانت مطمق  إال أنه قد وردت  ات ذ  اآلي ولكف ي  أخر  مقيػدة ءاوا 
وال ( ٘")تَػْدُعوَف َفَيْكِشػُؼ َمػا تَػْدُعوَف ِإَلْيػِه ِإْف َشػاء َبْؿ ِإي ػا ُ "قوله تعال      و 

 .شؾ أف المطمؽ محموؿ عم  المقيد
                                                           

 وما بعد ا. ٔٗ٘/ٔالمنهاج ف  شعب اإليماف  (ٔ)
 مف سورة غافر. ٓٙمف اآلي  رقـ جزء  (ٕ)
 مف سورة البقرة. ٙٛٔجزء مف اآلي  رقـ  (ٖ)
 مف سورة النمؿ. ٕٙجزء مف اآلي  رقـ  (ٗ)
 (ت سػير القشػيري)لطػائؼ اإلشػارات مػف سػورة األنعػاـ. وينظػر  ٔٗجزء مف اآلي  رقـ  (٘)

ٖ/ٖٕٔ ، 



 الثانىـ الجزء  7102مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد الخامس والثالثون 

                                                                  

                            

 

 

 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٜٓٚ 
 

أف الػداع  ال بػد وأف يجػد  :أحػد ا -:المعن  فيػه وجػو  تقريرإف ثـ  
، وذلؾ إذا وافؽ الق ػاء ،دعا ألجمه ذيبطمبه ال إما إسعافا، مف دعائه عو ا

فػػ  هػػدر   نشػػراحااطػػ  سػػكين  فػػ  ن سػػه و فػػرذا لػػـ يسػػاعد  الق ػػاء فرنػػه يع
وعم  كؿ حاؿ فػبل يعػدـ فائػدة و ػو  ،يسهؿ معه احتماؿ الببلء الحا ر وهبرا

 قاؿ رسػوؿ اهلل :قاؿ أخرجه اإلماـ أحمد وغير ما  :وثانيها. نوع مف االستجاب 
 "إال أعطػا   ،ما مف مسمـ يدعو اهلل بدعوة ليس فيهػا مػأثـ وال قطيعػ  رحػـ

أو يهرؼ عنه مػف السػوء مثمهػا أو  ،ما أف يستجيب له دعوتهإ ،إحد  ثبلث
 (ٔ") اهلل أكثر :قاؿ ،يا رسوؿ اهلل إذا نكثر :قالوا ،يدخر له مف األجر مثمها

و ذا الخبر تماـ البيػاف فػ  الكشػؼ عػف  ػذا السػؤاؿ ألنػه تعػال  قػاؿ 
ب لػه ولػو ولـ يقػؿ أسػتجب لكػـ فػ  الحػاؿ فػرذا اسػتجا  "اْدُعوِن  َأْسَتِجْب َلُكـْ "

 .ف  اآلخرة كاف الوعد هدقا
يقت ػػ  أف يكػػوف الػػداع   "اْدُعػػوِن  َأْسػػَتِجْب َلُكػػـْ "أف قولػػه  :وثالثهػػا

ال لـ يكف داعيا عارفا فثبػت أف  ،لبتػ أله بؿ لش ء متخيؿ ال وجود له  بربه وا 
ومػف هػ ات الػرب سػبحانه أف ال ي عػؿ إال  ،شرط الداع  أف يكوف عارفا بربه

اسػتحاؿ  ،فرذا عمـ أف ه   الرب  كذا ،وقدر  وعممه وحكمتهما وافؽ ق اء  
بػؿ ال بػد وأف  ،ه أف يقوؿ بقمبه وبعقمه يا رب افعؿ ال عؿ ال بلنػ  ال محالػ نم

وعنػػد  ػػذا  ،افعػػؿ  ػػذا ال عػػؿ إف كػػاف موافقػػا لق ػػائؾ وقػػدرؾ وحكمتػػؾ :يقػػوؿ
يهػػير الػػػدعاء الػػػذي دلػػػت اآليػػػ  عمػػ  ترتيػػػب اإلجابػػػ  عميػػػه مشػػػروطا بهػػػذ  

                                                           

 سبؽ تخريجه عند كبلـ اإلماـ الحميم  ف  ن س المبحث. (ٔ)
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٓٛٓ 
 

 .شرائط وعم   ذا التقدير زاؿ السؤاؿال
 -:أف ل ظ الدعاء واإلجاب  يحتمؿ وجو ا كثيرة :الرابع
أف يكػػوف الػػدعاء عبػػارة عػػف التوحيػػد والثنػػاء عمػػ  اهلل كقػػوؿ  :أحػػد ا

نػؾ عرفػت اهلل تعػال  يا أهلل الذي ال إله إال أنت و ذا إنما سم  دعاء أل  :العبد
ولما سم   ذا المعن   ،ء بهذا التأويؿثـ وحدته وأثنيت عميه فهذا يسم  دعا

 هنػػا  "ُأِجيػػبُ " :ؿيػػوق .ومثمػػه كثيػػر ،دعػػاء سػػم  قبولػػه إجابػػ  لتجػػانس الم ػػظ
ألف بيف السماع وبيف اإلجاب  نػوع مبلزمػ  فمهػذا السػبب يقػاـ  .أسمع :بمعن 

 ،أجػػاب اهلل :أي ،سػػمع اهلل لمػػف حمػػد  :فقولنػػا ،كػػؿ واحػػد منهمػػا مقػػاـ اآلخػػر
أي أسػمع تمػؾ الػدعوة فػرذا حممنػا قولػه " ُأِجيػُب َدْعػَوَة الػد اعِ " :فكذا  هنػا قولػه

 .عم   ذا الوجه زاؿ اإلشكاؿ" اْدُعوِن  َأْسَتِجْب َلُكـْ "تعال  
أف يكػػوف المػػراد مػػف الػػدعاء التوبػػ  عػػف الػػذنوب وذلػػؾ ألف  :وثانيهػػا

جابػػ  الػػدعاء بهػػذا الت سػػير عبػػارة عػػف  التائػػب يػػدعو اهلل تعػػال  عنػػد التوبػػ  وا 
 .قبوؿ التوب  وعم   ذا الوجه أي ا ال إشكاؿ

فظهػر أف وقػد تقػدـ ذلػؾ أف يكوف المػراد مػف الػدعاء العبػادة  :وثالثها
ذا ثبت  ذا فرجاب  اهلل تعػال  لمػدعاء بهػذا الت سػير  الدعاء  هنا  و العبادة وا 

 َوَيْسػَتِجيُب ال ػِذيفَ "عبارة عف الوفاء بما  مف لممطيعيف مف الثواب كمػا قػاؿ   
ػاِلَحاِت َوَيِزيػُدُ ـ ِمػف َفْ ػِمهِ  وعمػ   ػذا الوجػه اإلشػكاؿ  (ٔ")ءاَمُنوْا َوَعِممُػوْا اله 

 .زائؿ

                                                           

 مف سورة الشور . ٕٙي  رقـ اآل (ٔ)
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٓٛٔ 
 

أف ي سػػػر الػػػدعاء بطمػػػب العبػػػد مػػػف ربػػػه حوائجػػػه فالسػػػؤاؿ  :ورابعهػػػا
المذكور إف كػاف متوجهػا عمػ   ػذا الت سػير لػـ يكػف متوجهػا عمػ  الت سػيرات 

 (ٔ.)ؿالثبلث  المتقدم  فثبت أف اإلشكاؿ زائ
وفسر القشيري رحمػه اهلل آيػ  غػافر السػابق ، ومعنػ  اإلجابػ ، فقػاؿ: 

ويقػاؿ ادعػون  بشػرط الػدعاء، وشػػرط ، أسػتجب لكػـ إف شػػئت  دعػونامعنػا : 
الػػدعاء م تاحػػه الحاجػػ ، وأسػػبابه المقمػػ   :إذ يقػػاؿ ،الػػدعاء األكػػؿ مػػف الحػػبلؿ

ء آخػر  ػو  و بشويقاؿ كّؿ مف دعا  استجاب له إّما بما يشاء له، أ، الحبلؿ
فما مػف مػؤمف يػدعو  ،ويقاؿ: إذا ثبت أف  ذا الخطاب لممؤمنيف، خير له منه

إال أعطا  ف  الدنيا، فأما ف  اآلخرة فيقوؿ له:  ذا ما طمبته  اهلل ويسأله شيئا
ف  الدنيا، وقد ادخرته لؾ لهذا اليـو حت  ليتمن  العبد أنه ليته لػـ يعػط شػيئا 

 :ويقاؿ، ستجب لكـ بالثواب والدرجاتأبالطاعات   ندعو اويقاؿ ، ف  الدنيا قط
ادعون  بالتنهؿ أستجب لكػـ  :ويقاؿ ،ببل غ م  أستجب لكـ ببل مهم   دعونا

 :ويقػاؿ ،ادعػون  بحسػب الطاقػ  أسػتحب لكػـ بكشػؼ ال اقػ  :ويقاؿ ،بالت ّ ؿ
 (ٕ)ف اؿ.ادعون  بالسؤاؿ أستجب لكـ بالّنواؿ واإل

أنه ندب عباد  إل  سؤاله وتك ػؿ  رمه ذا مف ف مه تبارؾ وتعال  وكو 
َحبُّ ِعَباِدِ  ِإَلْيِه َمْف َسػأََلُه لهـ باإلجاب ، كما كاف س ياف الثوري يقوؿ: يا مف أ

ـْ َيْسأَْلُه ولػيس أحػد َكػَذِلَؾ َغْيػُرَؾ  َفَأْكَثَر ُسَؤاَلُه، َوَيا َمْف َأْبَغُض ِعَباِدِ  ِإَلْيِه َمْف َل

                                                           

 .ٚٗٔ/ٛالمباب ف  عموـ الكتاب ، ٕٗٙ/٘الت سير الكبير  (ٔ)
 .ٖٖٔ/ٖ (ت سير القشيري)لطائؼ اإلشارات  (ٕ)
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٕٓٛ 
 

ـْ ُتْعَطُهػف  أمػ  قبمهػا وال  :أْلَْحَبارِ َقاَؿ َكْعُب او  َيا َرَب. ػُ  َثبَلثحػا َلػ ُأْعِطَيْت َ ػِذِ  اأْلُم 
ـْ ُشػَهَداَء  :نب : كاف إذا أرسػؿ اهلل نبيػا قػاؿ َلػهُ  ِتػَؾ َوَجَعْمػُتُك َأْنػَت َشػاِ دد َعَمػ  ُأم 

َوَقاَؿ ِلَهِذِ  اأْلُم ػِ :  ،َلْيَس َعَمْيَؾ ِف  الَديِف ِمْف َحَرجٍ  :َعَم  الن اِس، َوَكاَف ُيَقاُؿ َلهُ 
ـْ ِف  الَديِف ِمْف َحَرجٍ " َوَكاَف ُيَقاُؿ َلُه اْدُعِن  َأْسَتِجْب َلَؾ َوَقاَؿ (ٔ")َوما َجَعَؿ َعَمْيُك

 (ٕ. )ِلَهِذِ  اأْلُم ِ  اْدُعوِن  َأْسَتِجْب َلُكـْ 

                                                           

 مف سورة الحج. ٛٚجزء مف اآلي  رقـ  (ٔ)
 .ٜٖٔ/ٚت سير ابف كثير  (ٕ)



 الثانىـ الجزء  7102مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد الخامس والثالثون 

                                                                  

                            

 

 

 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٖٓٛ 
 

 ادلثحث اخلامس
 اندعاء وانقضاء وانقدر 

 ادلطهة األول
 درمعىن انقضاء وانق 

قبؿ الدخوؿ فيما يتعمؽ بالدعاء وما يهنعه مػع الق ػاء والقػدر، ومػا 
ورد ف  ذلؾ مف ءايات وأحاديػث، أود التنبيػه عمػ  معنػ  الق ػاء والقػدر فػ  

 عجال  حت  يتـ الكبلـ عف المبحث وتظهر فائدته، فأقوؿ:
القرآف والسػن  كبل مػا فسػر معنػ  الق ػاء، إال أف القػرآف لػـ تػرد فيػه 

اء اسػما ممػدودا  كػذا )الق ػاء( بػؿ وردت فعػبل  وغيػر ذلػؾ، وأمػا كمم  الق 
األحاديث فقد تكرر ذكر ، أما مف حيث معنػ  الق ػاء فػ  المغػ  فقػد جػاء فػ  
معجـ مقاييس المغ : ق  : القاؼ وال اد والحرؼ المعتؿ: أهؿ هحين يػدؿ 

ن اذ  لجهته. تقانه وا   عم  إحكاـ أمر وا 
 مرجعها وجو  عم  المغ  ف  ق اءوجاء ف  لساف العرب وغير : وال

ـ   أو عممه أحكـ ما وكؿ وتمامه، الش ء انقطاع إل   َأداء ُأَديَ  َأو ُخِتـَ  َأو أُِت
 ُكمَُّها اْلُوُجو ُ  َ ِذ ِ  َجاَءتْ  َوَقدْ  ُقِ َ ، َفَقدْ  ُأْمِ  َ  َأو ُأْنِ ذَ  َأو ُأْعِمـَ  َأو ُأوِجبَ  َأو
 اْلَحِديِث. ِف 

ـُ،: والَق اء  القػاِطع المَُّغػِ : ِفػ  َمْعَنا ُ  واْلَقاِ   اأَلْقِ يُ ، َواْلَجْمعُ  اْلُحْك
، واْسُتْقِ ػػ  َلَهػػا، الُمِحكػػـ لؤُلمػػور  الن ػػاِس، َبػػْيفَ  َيْحُكػػـُ  قاِ ػػياح  ُجِعػػؿ َأي فُػػبَلفد
: َواْلَ ْهػػُؿ، ُيَقػػاؿُ  الَقْطػػع وَأهػػؿ الق ػػاء: َقِ ػػي  د، َواِحػػَدُتَها اأَلحكػػاـ،: والَق ػػايا

  وَفَهَؿ. َحَكـ ِإذا قاٍض، َفُهوَ  َقَ اء ْقِ  يَ  َقَ  
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٓٛٗ 
 

عبارة عف الحكـ الكم  اإلله  ف  أعياف الموجودات  وف  االهطبلح:
عمػػ  مػػا  ػػ  عميػػه مػػف األحػػواؿ الجاريػػ  فػػ  األزؿ إلػػ  األبػػد، وفػػ  اهػػطبلح 

 ال قهاء: الق اء: تسميـ
الَخْمػؽ و  واإِلْم ػاء اإِلْحكػاـ ف  القرآف جاء عم  وجػو  منهػا: والَق اء

َفَقَ ػػاُ ف  َسػػْبَع َسػػَمَواٍت ِفػػ  ": َتَعػػاَل  َقْولُػػهُ  َوِمْنػػهُ  والتقػػدير واإلتمػػاـ، والهػػنع
. ) وَأحكـ وقَطَعهف َوَهَنَعُهف   وَعِممهف َفَخَمَقُهف   َأي (ٔ")َيْوَمْيفِ   (َٕخْمَقُهف 

: َعػػاَل تَ  َقػػاؿَ  اأْلَْمػػرِ والحػػتـ وفهػػؿ الحكػػـ بػػيف العبػػاد ِبَمْعَنػػ : َوثَاِنيَهػػا
 (ِٖإي ا ُ".) ِإال   َتْعُبُدوا َأال   َربُّؾَ  "َوَق  

ْخَبػػػاِر واإلعػػػبلـ، ِبَمْعَنػػػ : َوثَاِلُثَهػػػا  َبِنػػػ  ِإلػػػ  "َوَقَ ػػػْينا: َتَعػػػاَل  َقػػػاؿَ  اإلِْ
ـْ وأعممنػػا ـ ، َأيْ  (ٗاْلِكتػػاِب") ِفػػ  ِإْسػػراِئيؿَ  بػػرل ،  مقرونػػا يػػأت  و ػػذا َأْخَبْرَنػػاُ 
ت سػر اآليػ  السػابق   َوِبػهِ  اْلَوِهػي ُ ، َوَمْعَنا ُ  وَأن ذ ، َأوها : َعْهداح  َعَمْيهِ  وَق  
 واإِلْنهاء. اأَلداء ِبَمْعَن  َعِهْدنا، َوُ وَ  َأي أي ا،

ػػا: َتَعػػاَل  َقػػاؿَ  الش ػػْ ءِ  ِمػػفَ  اْلَ ػػرَاغِ  ِبَمْعَنػػ  َيػػْأِت َ  َأفْ : ورابعهػػا  ُقِ ػػ َ  "َفَمم 
                                                           

 مف سورة فهمت. ٕٔجزء مف اآلي  رقـ  (ٔ)
، ٛٚ/ٗ واألثػر الحػديث غريب ف  ، النهاي ٚٚٔات ص ، التعري ٕٗ/ٗ الرازي ت سير (ٕ)

 .ٙٛٔ/٘ٔ العرب ، لسافٜٜ/٘معجـ مقاييس المغ  
 ، ت سػػيرٕٗ٘/ٕ الطبػػري مػػف سػورة اإلسػػراء. وينظػػر ت سػػير ٖٕجػزء مػػف اآليػػ  رقػػـ   (ٖ)

 .ٖٔ/ٖ والنحؿ واأل واء الممؿ ف  ، ال هؿٓٛٗ/ٕٔ، ٕٗ/ٗ الرازي
 ، ت سػيرٕٗ٘/ٕ الطبػري حقػاؼ. وينظػر ت سػيرمػف سػورة األ ٜٕجزء مف اآلي  رقػـ   (ٗ)

 .ٖٔ/ٖ والنحؿ واأل واء الممؿ ف  ، ال هؿٕ٘/ٗ .ٖٖٖ/٘ الرازي
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٓٛ٘ 
 

ػا َيْعِنػ   (ٔ")ُمْنػِذِريفَ  َقػْوِمِهـْ  ِإلػ  َول ْوا  "َوُقِ ػ َ : َتَعػاَل  َوَقػاؿَ  َذِلػَؾ، ِمػفْ  فُػِرغَ  َلم 
 "ْلَيْقُ ػوا: َوَقػاؿَ  اْلُك  ػارِ  ِإْ ػبَلؾِ  ِمػفْ  فُػِرغَ  َيْعِنػ  (ٕاْلُجوِدَي") َعَم  َواْسَتَوتْ  اأْلَْمرُ 

(" ـْ ػػا: َتَعػاَل  ِمْنػػُه. َوَقػػاؿَ  ِلَيْ ُرُغػػوا ِبَمْعَنػػ  ( َٖتَ ػَثُه ( ٗاْلَمػػْوَت") َعَمْيػػهِ  ناَقَ ػػيْ  "َفَمم 
 .َحاَجِت  َقَ يت: َتُقوؿُ  اْلَ رَاِغ، ِبَمْعَن 

حكػـ، ومػف  معنػ  مػف قريػب َوُ ػوَ  َأرَاَد، ِبَمْعنػ  َأْي ا وخامسها: يكوف
 ِبَأن ػػهُ  َحَكػػـَ : َوِقيػػؿَ  َشػػْيئحا، َخَمػػؽَ  ِإَذا: ِقيػػؿَ  (َ٘أْمػػراح") َق ػػ  "ِإذا: ذلػػؾ قولػػه تعػػال 

 َأْمرحا. َأْحَكـَ : ِقيؿَ وَ  َشْيئحا، َيْ َعؿُ 
 مػا َمْعَنػاُ : فاهػنع (ٙقػاٍض") َأْنػتَ  َمػا "َفاْقضِ : َتَعاَل  وسادسها: َقْوُلهُ 

لؾ. و ناؾ اشتقاقات أخر  ومعاف غير ما بينت  بدا ما بنا واعمؿ هانع، أنت
                                                           

 ، ت سػيرٜٖٔ/ٕٕ الطبػري مف سورة األحقاؼ. وينظر ت سػير ٜٕجزء مف اآلي  رقـ   (ٔ)
 .ٕ٘/ٗ  الرازي

 ، ت سػػيرٖٖٗ/٘ٔ الطبػػري مػػف سػػورة  ػػود. وينظػػر ت سػػير ٗٗجػػزء مػػف اآليػػ  رقػػـ   (ٕ)
 .ٕ٘/ٗ  الرازي

 .ٕ٘/ٗ  الرازي مف سورة الحج. وينظر ت سير ٜٕجزء مف اآلي  رقـ   (ٖ)
 مف سورة سبأ. ٗٔجزء مف اآلي  رقـ   (ٗ)
مف سورة البقرة، وف  سورة آؿ عمراف بدوف الواو وذلؾ فػ   ٚٔٔجزء مف اآلي  رقـ   (٘)

بال ػػاء مػػف ، وأمػػا فػػ  سػػورة غػػافر فجػػاءت ٖ٘، وفػػ  سػػورة مػػريـ رقػػـ ٚٗاآليػػ  رقػػـ 
 والنحػػؿ واأل ػػواء الممػػؿ فػػ  ، ال هػػؿٕٗ٘/ٕ الطبػػري . وينظػػر ت سػػيرٛٙاآليػػ  رقػػـ 

ٖ/ٖٔ. 
 ، ت سػػيرٖٔٗ/ٛٔ الطبػػري مػػف سػػورة طػػه. وينظػػر ت سػػير ٕٚجػػزء مػػف اآليػػ  رقػػـ   (ٙ)

 .ٕٕٙ/ٔٔ القرطب 
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٓٛٙ 
 

ءان ا، قد ذكرت ف  كتب المغ  وغير ا، وسيأت  ف  تعريؼ القدر إ اف  أخر  
 والَقػَدر ظػرا لهػم  الق ػاء بالقػدر، فقػد قػاؿ العممػاء: الَق ػاءلبياف الق ػاء، ن

 َوُ ػوَ  اأْلََسػاسِ  بَمْنزلػ  أحَدُ ما أِلَف   اآلَخر، َعفِ  أحُد ما َيْنَ ؾ اَل  ُمَتبلِزماف َأْمرَافِ 
 (ٔالَق اء.) َوُ وَ  الِبناء ِبَمْنِزَل ِ  واآلَخرَ  الَقَدر،

جػػـ مقػػاييس المغػػ : القػػدر فػػ  المغػػ  العربيػػ : يقػػوؿ هػػاحب معوأمػػا 
أهػػؿ هػػحين يػػدؿ عمػػ  مبمػػغ الشػػ ء وكنهػػه ونهايتػػه،  :القػػاؼ والػػداؿ والػػراء

فالقػػػدر مبمػػػغ كػػػؿ شػػػ ء، والقػػػدر: ق ػػػاء اهلل تعػػػال  األشػػػياء عمػػػ  مبالغهػػػا 
 يػهينتهػ  إل ذيد الػحػيػب والرت: التأي ػا ونهاياتها الت  أراد ا اهلل لهػا، والقػدر
رتبته وحددته، فمعن  ق   وقدر: حكػـ  الش ء، تقوؿ: قدرت اْلبناء تقديرا إذا

ورتػػػب، ويطمػػػؽ القػػػدر عمػػػ  معػػػاف عػػػدة منهػػػا: الحكػػػـ، والق ػػػاء، والطاقػػػ ، 
 والت ييؽ، والتقدير.

ف كػاف أغمبهػا  وأما ف  االهطبلح فقد اختم ت عبارات العمماء فيػه، وا 
مػف  بػهعز وجؿ مف الق اء ويحكػـ اهلل يت ؽ ف  المعن ، فقيؿ:  و ما يقدر  

والقدر: تعمؽ اإلرادة الذاتي  باألشياء ف  أوقاتها الخاه ، فتعميؽ كػؿ األمور، 
حػاؿ مػػف أحػػواؿ األعيػػاف بزمػاف وعػػيف وسػػبب معػػيف عبػارة عػػف القػػدر، وقيػػؿ: 
القػػػدر خػػػروج الممكنػػػات مػػػف العػػػدـ إلػػػ  الوجػػػود، واحػػػدا بعػػػد واحػػػد، مطابقػػػا 

 عمػػ  دؿيػػ بو ػػعه ، والقػػدرلمق ػػاء، والق ػػاء فػػ  األزؿ، والقػػدر فيمػػا ال يػػزاؿ

                                                           

لسػػػاف العػػػرب ، ٖٔٔ/ٜٖ، تػػػاج العػػػروس ٛٚ/ٗالنهايػػػ  فػػػ  غريػػػب الحػػػديث واألثػػػر  (ٔ)
ٔ٘/ٔٛٙ. 
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 نقػػػبل، والقػػػوؿ عقػػػبل اإلرادة ويت ػػػمف بػػػالعمـ، الكػػػائف المقػػػدور وعمػػػ  القػػػدرة
 والقوؿ. واإلرادة العمـ بوفؽ حاؿ وعم  وقت ف  ش ء وجود وحاهمه

وي ػػرؽ العممػػاء بػػيف الق ػػاء والقػػدر بػػأف: الق ػػاء  ػػو الحكػػـ الكمػػ  
 ػػاء اإلجمػػال  فػػ  األزؿ، والقػػدر جزئيػػات ذلػػؾ الحكػػـ وت اهػػيمه، وقيػػؿ: الق

وجود جميع الموجودات فػ  المػوح المح ػوظ مجتمعػ ، والقػدر وجود ػا مت رقػ  
 -:عم  وجهيفف  األعياف بعد حهوؿ شرائطها، وقيؿ: القدر 

أحد ما: الحػد الػذي يخػرج الشػ ء و ػو جعػؿ كػؿ شػ ء عمػ  مػا  ػو 
عميػػه مػػف خيػػر أو شػػر مػػف حسػػف أو قػػبن مػػف حكمػػ  أو سػػ ه، و ػػو تأويػػؿ 

عمػ  مػا  ػو عميػه ويهػيب فػ  كػؿ شػ ء األولػ   الحكم  أف يجعؿ كؿ شػ ء
به، والثان  بياف ما عميه يقع كؿ ش ء مف زماف ومكاف وحؽ وباطؿ ومػا لػه 

 مف الثواب والعقاب
وقيؿ: معن  الق اء والقدر حكـ اهلل تعال  ف  شػ ء بحمػد  أو ذمػه  

لػػ  وقػػت كػػذا فقػػط. وقيػػؿ: المػػراد بالقػػدر  وبكونػػه وترتيبػػه عمػػ  هػػ   كػػذا وا 
ر، وبالَق ػػاء الَخمػػؽ، فالَق ػػاء والَقػَدُر َأمػػراف ُمَتبلزمػػاف اَل َيْن ػػؾ َأحػػد ما التقػدي

َعِف اآْلَخِر، أَلف َأحد ما ِبَمْنِزَلِ  اأَلساس َوُ َو الَقدر، َواآْلَخُر ِبَمْنِزَلِ  اْلِبَناِء َوُ َو 
ـ ُنُزولػه الَق اء، وقيؿ: القػدر سػر، َواْلَقَ ػاء ُظُهػور الَسػّر عمػ  الم ػْوح، َواْلحكػ

عم  الَعْبد، َفاْلحكـ َيْقَتِ   الت ْسػِميـ، َواْلَقَ ػاء َيْقَتِ ػ  الَرَ ػا، َواْلقػدر َيْقَتِ ػ  
ذا  الت ْ ِويض، َواْلقدر ِف  عمـ اهلل عز َوجؿ اَل ِف  َوجه الم ْوح، والقمـ ااِلَطبَلع، َواِ 

ذا وهؿ ِإَل  الَعبْ  د سم  حكمػا، َواْلقػدر ُمَقػّدر اطمع الم ْوح َعَمْيِه سم  َقَ اء، َواِ 
ِف  عممه ال ِذي عمـ ُوُهوله ِإَل  الَعْبد اف َشاَء، َواْلقدر ه ته والمقػدور ممكػه، 
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َواْلقػػدر َلػػْيَس بمحػػدود َواَل َمْعػػُدود، والمقػػدور َمْحػػُدود ومعػػدود، َكػػَذِلؾ اْلَقَ ػػاء 
، َواْلقدر ه   ربوبيته مف غير اْبِتػدَ  اء تهػويبا مػف والمق   َواْلحكـ والمحكـو

َواْلحكػـ َتْعِميػؽ َمػا ألزمػه عمػ  الَعْبػد،  ،اهلل عز َوجؿ، َواْلَقَ اء: ِإْلزَاـ َمػا َهػوبه
 .والقدر: ما يقدر  اهلل مف الق اء

المراد بالق اء والقدر ف  الشرع: عمـ اهلل باألشػياء قبػؿ كونهػا، وقيؿ 
 ( ٔ.)خمقهوكتابته لها ف  الموح المح وظ، ومشيئته سبحانه لوقوعها، و 

ويتبػػيف ممػػا سػػبؽ مػػا بػػيف المعنػػ  المغػػوي لكػػؿ مػػف الق ػػاء والقػػدر 
والمعنػػ  الشػػرع  مػػف ربػػط قػػوي، فكػػؿ منهمػػا يػػأت  بمعنػػ  اآلخػػر، ومعػػان  
ن اذ ، كما أف معان  القدر ترجػع إلػ   تقانه وا  الق اء ترجع إل  إحكاـ األمر وا 

وكتبهػػا وشػػاء ا التقػػدير، واهلل سػػبحانه وتعػػال  قػػدر مقػػادير الخمػػؽ، فعممهػػا 
وخمقها، و   مقت ي  ومقدرة فتقع حسب أقػدار ا، ويتبػيف مػف خػبلؿ ذلػؾ مػا 

 بيف معن  الق اء والقدر ف  المغ  والشرع مف ترابط.
 
 
 

                                                           

، ٗٚ/٘، لسػػػاف العػػػرب ٕٛٗ، مختػػػار الهػػػحاح ص: ٖٙ/٘عجػػػـ مقػػػاييس المغػػػ  م (ٔ)
،  ال هػػؿ فػػ  الممػػؿ واأل ػػواء ٖٚٓ، التوحيػػد لمماتريػػدي ص: ٗٚٔالتعري ػػات ص: 

، فػػتن ٜٔٔ/ٙ، العواهػػـ والقواهػػـ فػػ  الػػذب عػػف سػػن  أبػػ  القاسػػـ ٖٔ/ٖوالنحػػؿ 
 القػدير ض، فيٚٚٗ/ٔٔ حجر البف الباري ، فتنٓٛٔ/ٓٔالمنعـ شرح هحين مسمـ 

٘/ٕٕ. 
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 ادلطهة انثاوي
 اندعاء تني انقضاء وانقدر 

 
اختمػػؼ  أمػػا مػػا يتعمػػؽ بالػػدعاء والق ػػاء والقػػدر فيقػػوؿ الػػرازي وغيػػر :

الدعاء شػ ء عػديـ ال ائػدة  :ال بلس   والمعتزل بعض الناس ف  الدعاء فقاؿ 
أف المطمػػوب  -:أحػػد ا :واحتجػػوا عميػػه مػػف وجػػو  ،غيػػر نػػافع وغيػػر مشػػروعو 

بالدعاء إف كاف معمـو الوقوع عند اهلل تعال  كاف واجب الوقوع فبل حاجػ  إلػ  
ف كاف غير معمـو الوقوع كاف ممتنػع الوقػوع فػبل حاجػ  أي ػا إلػ   ، الدعاء وا 
 .اءالدع

أف حػػػدوث الحػػػوادث فػػػ   ػػػذا العػػػالـ ال بػػػد مػػػف انتهائهػػػا  -:وثانيهػػػا
مػا  مػا الػدور وا  ال لـز إمػا التسمسػؿ وا  باآلخرة إل  المؤثر القديـ الواجب لذاته وا 

ذا ثبػػت وجػػوب  ، وقػػوع الحػػادث مػػف غيػػر مػػؤثر وكػػؿ ذلػػؾ محػػاؿ نتهائهػػا اوا 
وجػود  اقت ػاء  باآلخرة إل  المؤثر القػديـ فكػؿ مػا اقت ػ  ذلػؾ المػؤثر القػديـ

كاف واجب الوقوع وكؿ ما لـ يقػتض المػؤثر القػديـ وجػود  اقت ػاء  قديما أزليا
 .قديما أزليا كاف ممتنع الوقوع

 .لبت  أثرأولما ثبتت  ذ  األمور ف  األزؿ لـ يكف لمدعاء 
األقػػدار سػػابق  واألق ػػي   -:وربمػػا عبػػروا عػػف  ػػذا الكػػبلـ بػػأف قػػالوا

فػػأي فائػػدة فػػ   ،يهػػا وتركػػه ال يػػنقص شػػيئا منهػػاوالػػدعاء ال يزيػػد ف ، متقدمػػ 
قػدر اهلل المقػادير قبػؿ أف يخمػؽ الخمػؽ " :وقاؿ عميه الهبلة والسبلـ ، الدعاء
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   (ٔ".)بكذا وكذا عاما
جػػػؼ القمػػػـ بمػػػا  ػػػو : "وروي عنػػػه عميػػػه الهػػػبلة والسػػػبلـ أنػػػه قػػػاؿ

 (ٕ")كائف
                                                           

ح رقػػػـ  ٘/ٗٔهػػحين ابػػف حبػػاف ،  ٜٚ٘ٙح رقػػػـ  ٜٙٔ/ٕمسػػند أحمػػد بػػف حنبػػؿ  (ٔ)
عف عبد اهلل بف عمػرو بم ػظ سػمعت  ٕٙ٘ٔح رقـ  ٛ٘ٗ/ٗسنف الترمذي ،  ٖٛٔٙ

قدر اهلل المقادير قبؿ أف يخمؽ السماوات واألرض بخمسيف ألػؼ يقوؿ: " رسوؿ اهلل 
 ".سن 

 "فقػاؿ :   النب عف ابف عباس قاؿ : كنت رديؼ طويؿ  ذا الحديث جزء مف حديث  (ٕ)
اح ػظ اهلل  :فقػاؿ .بمػ  :فقمػت .يا غػبلـ أو يػا غمػيـ أال أعممػؾ كممػات ين عػؾ اهلل بهػف

ذا سػألت  ،تعرؼ إليػه فػ  الرخػاء يعرفػؾ فػ  الشػدة، اح ظ اهلل تجد  أمامؾ ،يح ظؾ وا 
ذا اسػػتعنت فاسػػتعف بػػاهلل ،فاسػػأؿ اهلل ف الخمػػؽ أفمػػو  ، ػػو كػػائفقػػد جػػؼ القمػػـ بمػػا  ،وا 

ف أرادوا أف ا  و  ،ف ين عوؾ بش ء لـ يكتبه اهلل عميؾ لـ يقدروا عميػهأكمهـ جميعا أرادوا 
ف ف  الهبر عمػ  مػا تكػر  أواعمـ  ،ي روؾ بش ء لـ يكتبه اهلل عميؾ لـ يقدروا عميه

 ".ف مع العسر يسراأف ال رج مع الكرب و أو  ،ف النهر مع الهبرأو  ،خيرا كثيرا
، والم ظ السابؽ له،  وسنف النسػائ   ٖٕٓٛح رقـ  ٛٔ/٘اإلماـ أحمد ف  المسند  أخرجه

 ٖٕٕ/ ٔٔ المعجػـ الكبيػر، و  ٖٗٔ/ٔ، وحميػ  األوليػاء ٗٚٓٔح رقػـ  ٕٚ/ٕالكبر  
وقاؿ الهيثم  روا  الطبران  وفيه عم  بػف  ٛٓٔ/ٚ، مجمع الزوائد  ٓٙ٘ٔٔ ح رقـ 

وأورد  وقػػػاؿ العجمػػػون :  ٖٚٓ/ ٔكشػػػؼ الخ ػػػاء أبػػػ  عمػػػ  القرشػػػ  و ػػػو  ػػػعيؼ، 
ال ياء ف  المختارة و و حسف ، وله شا د روا  عبد بف حميد عف ابف عباس ر   

واح ػػظ اهلل تجػػد  أمامػػؾ ،  ، يػػا ابػػف عبػاس اح ػػظ اهلل يح ظػػؾ "اهلل عنهمػا رفعػػه بم ػػظ
وذكػر  مطػوال بسػند  ػعيؼ ، وروا  أحمػد  "تعرؼ إل  اهلل ف  الرخاء يعرفؾ ف  الشػدة

 .  وغير ما بسند أهن رجاال وأقو والطبران
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ؽ أربػػع قػػد فػػرغ منهػػا مػػف الَخْمػػ: "أنػػه قػػاؿ عبػػد اهلل بػػف مسػػعود وعػػف
 ( ٔ")َوالُخُمؽ والرزؽ واألجؿ

ـُ َخاِئَنػػَ  ااْلْعػػُيِف َوَمػػا ُتْخِ ػػ  " أنػػه سػػبحانه عػػبلـ الغيػػوب :وثالثهػػا َيْعَمػػ
ُدورُ  ذا كاف يعمـ مػا فػ  ال ػمير ٕ")الهُّ  .فػأي حاجػ  بالػداع  إلػ  الػدعاء( وا 

 إف جبريػؿ عميػه السػبلـ بمػغ بسػبب  ػذا الكػبلـ إلػ  أعمػ  :ولهذا السبب قػالوا
 .ولوال أف ترؾ الدعاء أف ؿ لما كاف كذلؾ ،إلخبلص والعبودي درجات ا

أف المطمػػػوب بالػػػدعاء إف كػػػاف مػػػف مهػػػالن العبػػػد فػػػالجواد  :ورابعهػػػا
ف لػػـ يكػػف مػػف مهػػالحه لػػـ يجػػز طمبػػه ،المطمػػؽ ال يهممػػه ثبػػت  :وخامسػػها. وا 

بشوا د العقؿ واألحاديث الهحيح  أف أجؿ مقامات الهػديقيف وأعبل ػا الر ػا 
لتمػاس وتػرجين لمػػراد  تعػال  والػدعاء ينػػاف  ذلػؾ ألنػه اشػػتغاؿ باال بق ػاء اهلل

 .الن س عم  مراد اهلل تعال  وطمبه لحه  البشر
أف الػػدعاء يشػػبه األمػػر والنهػػ  وذلػػؾ مػػف العبػػد فػػ  حػػؽ  :وسادسػػها

روي أنه عميه الهبلة والسبلـ قػاؿ  :وسابعها. المول  الكريـ الرحيـ سوء أدب
                                                           

ح ٕٕٓ/ٚالحديث ورد مرفوعا وموقوفا، فأخرجه الطبران  ف  المعجـ األوسػط مرفوعػا  (ٔ)
، عمػ  عبػد اهلل بػف ٕٜ٘ٛح رقػـ   ٖٜٔ/ٜ ، وأخرجػه موقوفػا فػ  الكبيػرٕٖ٘ٚرقـ 

مسعود، وله شا د مرفوع مف حديث أب  الدرداء عف ابف أب  عاهـ ف  كتػاب السػن  
روا  الطبرانػػػ  وقػػػاؿ:  ٘ٔٔ/ٚمجمػػػع الزوائػػػد ومنبػػػع ال وائػػػد ، ٖٗٓح رقػػػـ  ٖٖٔ/ٔ

وبقيػ   قطن  ف  السػنف و ػع ه جماعػ ، وفيه عيس  بف المسيب وثقه الحاكـ والدار
 رجاله ف  أحد اإلسناديف ثقات.

 .ٜٔسورة غافر اآلي  رقـ  (ٕ)
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٜٕٓ 
 

مف شغمه ذكري عف مسألت  أعطيته أف ؿ ما "عال  رواي  عف اهلل سبحانه وت
 ( ٕ.)فثبت بهذ  الوجو  أف األول  ترؾ الدعاء :قالوا (ٔ...")أعط  السائميف

 ػػػذ  بعػػػض شػػػبه مػػػف أنكػػػر الػػػدعاء محتجػػػا بمػػػا تقػػػدـ مػػػف ءايػػػات 
وأحاديث. و ذا الكبلـ باطؿ نقبل وعقػبل، لمػا تقػدـ فػ   ػذا البحػث ولمػا يػأت : 

إف الػدعاء أ ػـ مقامػات  مػف العممػاء: اؿ الجمهور األعظػـققاؿ الرازي وغير : 
. وقػػد العبوديػػ  ويػػدؿ عميػػه وجػػو  مػػف النقػػؿ والعقػػؿ أمػػا الػػدالئؿ النقميػػ  فكثيػػرة

تقػػدـ فػػ  الهػػ حات السػػابق  مػػا يػػدؿ عمػػ  ذلػػؾ، وأي ػػا الػػذي يػػدؿ عمػػ  أف 
فػ  القػرآف الكػريـ فػ    ذكػر أف اهلل تعػال   الدعاء مػف أجػؿ العبػادات وأعظمهػا

 .حو ثبلثمائ  مو عن
ف  بياف ف ؿ الػدعاء عمػ  األمػر بػه بػؿ ومع ذلؾ فالقرآف لـ يقتهر 

ـْ َبْأُسػػَنا "بػػيف فػػ  آيػػ  أخػػر  أنػػه إذا لػػـ يسػػأؿ يغ ػػب فقػػاؿ  َفَمػػْواَل ِإَذا َجػػاءُ 
ـُ الش ْيَطاُف َمػا َكػاُنوّا َيْعَممُػوفَ  ـْ َوَزي َف َلُه اآليػات و ( ٖ")َتَ ر ُعوْا َوَلِكف َقَسْت ُقُموُبُه

 .كثيرة ف   ذا الباب فمف أبطؿ الدعاء فقد أنكر القرآف
أنهػا متناق ػ  ألف إقػداـ اإلنسػاف عمػ   :والجواب عف الشػبه  األولػ 

ف كػاف  الدعاء إف كاف معمـو الوقوع فػبل فائػدة فػ  اشػتغالكـ بربطػاؿ الػدعاء وا 
                                                           

ا حػػديث عػػف أبػػ  سػػعيد، وقػػاؿ الترمػػذي:  ػػذ ٕٜٕٙح رقػػـ  ٗٛٔ/٘سػػنف الترمػػذي  (ٔ)
 .ٜٛ، الز د البف حنبؿ ص ٔ٘ٛٔح رقـ  ٜٔ٘الدعاء ص: حسف غريب، 

ومػػا بعػػد ا بتهػػرؼ، شػػرح  ٖٛ/٘، الت سػػير الكبيػػر ٜٕٙ/ٖالمبػػاب فػػ  عمػػوـ الكتػػاب  (ٕ)
 . ٖ٘٘العقيدة الطحاوي  ص 

 .ٖٗاآلي  مف سورة األنعاـ رقـ  (ٖ)
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٜٖٓ 
 

وكي يػ   ثـ نقوؿ كي يػ  عمػـ اهلل تعػال  .معمـو العدـ لـ يكف إل  إنكاركـ حاج 
والحكمػػ  اإللهيػػ  تقت ػػ  أف يكػػوف العبػػد  ،ق ػػائه وقػػدر  غائبػػ  عػػف العقػػوؿ

 يهػنـ العبوديػ  وبهػذا الطريػؽ تمعمقا بيف الرجاء وبيف الخوؼ المذيف بهما ت
القوؿ بالتكاليؼ مع االعتراؼ برحاط  عمـ اهلل بالكؿ وجرياف ق ائه وقدر  ف  

 .الكؿ
 ، فقد أخرج البخاري بسند  ولهذا اإلشكاؿ سأؿ الهحاب  رسوؿ اهلل

ذات يػـو جالسػا وفػ  يػد  عػود ينكػت بػه فرفػع رأسػه  قاؿ: كػاف رسػوؿ اهلل 
ما منكـ مف ن س إال وقد عمـ منزلها مػف الجنػ  والنػار قػالوا يػا رسػوؿ " :فقاؿ

اعممػػوا فكػػؿ ميسػػر لمػػا خمػػؽ لػػه ثػػـ قػػرأ  ،ال :اهلل فمػػـ نعمػػؿ ؟ أفػػبل نتكػػؿ ؟ قػػاؿ
 (ٔ".){َفَسُنَيَسُرُ  ِلْمُعْسَر ...إل  قوله: َوَهد َؽ ِباْلُحْسَن   َوات ؽَ  َفَأم ا َمْف َأْعَط }

فانظر إل  لطائؼ  ذا الحديث فرنه عميه السػبلـ عمقهػـ بػيف األمػريف 
فر بهـ سابؽ القدر الم روغ منه ثـ ألزمهـ العمؿ الذي  و مدرجػ  التعبػد فمػـ 

 ،لـ يتػرؾ أحػد األمػريف لآلخػريعطؿ ظا ر العمؿ بما ي يد مف الق اء والقدر و 
" كػؿ ميسػر لمػا خمػؽ لػه" :وأخبر أف فائدة العمؿ  و المقدر الم روغ منه فقاؿ

  إال أنػؾ ديريد أنه ميسر ف  أياـ حياته لمعمؿ الذي سػبؽ لػه القػدر قبػؿ وجػو 
تحب أف تعمـ  هنا فرؽ ما بيف الميسر والمسخر فتأ ب لمعرفته فرنه بمنزلػ  

                                                           

ح رقػـ  ٕٔ/ٜٔخػاري هػحين الب، والحديث ينظر: ٓٔ:  ٘اآليات مف سورة الميؿ مف  (ٔ)
 ٕٚٗٙح رقػػـ  ٜٖٕٓ/ٗ هػػحين مسػػمـعػػف عمػػراف بػػف حهػػيف بم ػػظ آخػػر،  ٕ٘٘ٚ

 .ٗٔٗ/ٔالق اء والقدر لمبيهق   ،ٗٙ/ٔالمعجـ الكبير  والم ظ له،
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٜٓٗ 
 

األقدار غالب  والعاقبػ  غائبػ  ويقوؿ الحافظ ابف حجر:  .مسأل  الق اء والقدر
فػػبل ينبغػػ  ألحػػد أف يغتػػر بظػػا ر الحػػاؿ، ومػػف ثػػـ شػػرع الػػدعاء بالثبػػات عمػػ  

 (ٔ.)الديف وبحسف الخاتم 
أنػه لػيس المقهػود مػف الػدعاء اإلعػبلـ  :والجواب عف الشبه  الثاني 

 .الكمي بؿ إظهار العبودي  والذل  واالنكسار والرجوع إل  اهلل ب
أنه يجوز أف يهػير مػا لػيس بمهػمح  مهػمح  بحسػب  :وعف الثالث 

 .سبؽ الدعاء
أنه إذا كاف مقهود  مف الدعاء إظهػار الذلػ  والمسػكن   :وعف الرابع 

و ذا  و الجػواب ، بما قدر  اهلل وق ا  فذلؾ أعظـ المقامات  ر  ذلؾ ثـ بعد
 (ٕ.)عف بقي  الشبه ف   ذا الباب

                                                           

شػػرح النػػووي عمػػ  مسػػمـ ،  ٘ٛ/٘ت سػػير الػػرازي ،  ٜٕٛ/ٖالمبػػاب فػػ  عمػػوـ الكتػػاب  (ٔ)
مجمػػػػوع ال تػػػػاو  ، ٖٕٕ، العقيػػػػدة الطحاويػػػػ  ص ٜٔٗ/ٔٔفػػػػتن البػػػػاري، ٖٕٔ/ٙٔ
 .ٜٚٗ/ٖمدارج السالكيف ، ٙٚٔ/ٛ

 ن س المهادر السابق . (ٕ)
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٜٓ٘ 
 

 ادلثحث انسادس
 م يرد اندعاء انقضاء؟ه 

 
لػػـ يختمػػؼ أحػػد مػػف عممػػاء  جػػاء فػػ  ت سػػير روح البيػػاف مػػا نهػػه:

ء ومنسػػحب عمػػ  جميػػع  ف حكػػـ الق ػػاء والقػػدر شػامؿ لكػػؿ شػػأ  اإلسػبلـ فػػ
فما ال رؽ بيف  فعاؿ واألحواؿ وغير ذلؾ.الموجودات ولوازمها مف اله ات واأل

اآلجاؿ الم روب  وبيف رزاؽ المقسوم  و عف الدعاء فيه كاأل  ما نه  النب  
 ؟جارة مف عذاب النار وعذاب القبر ونحو ذلؾما حرض عميه كطمب اإل

و ػػرب  ، ػػرب يخػػتص بالكميػػات :ف المقػػدورات عمػػ   ػػربيفأفػػاعمـ 
خبػػر عميػػه أيخػػتص بالجزئيػػات الت هػػيمي  فالكميػػات المختهػػ  باإلنسػػاف قػػد 

و أؿ والسػعادة جالعمر والرزؽ واأل  ربع  أشياء و أ  نها محهورة فأالسبلـ 
ال بطريػػؽ إفالػػدعاء فيهػػا ال ي يػػد كهػػم  الػػرحـ  ،الشػػقاوة و ػػ  ال تقبػػؿ التغيػػر

جػػؿ لكػػاف ذلػػؾ األ  الػػرزؽ ويػػؤخر فػػ  ف يبسػػط فػػألػػو أمكػػف   ال ػػرض يعنػػ
ويجػوز فػرض  ،بالهم  والهدق  فػاف لهمػا تػأثيرا عظيمػا ومزيػ  عمػ  غير مػا

ُؿ  ُقػػْؿ ِإفْ "المحػػاؿ إذا تعمػػؽ بػػذلؾ الحكمػػ  قػػاؿ تعػػال   كػػاَف ِلمػػر ْحمِف َوَلػػدد َفَأَنػػا َأو 
 (ٔ".)اْلعاِبِديفَ 
ما الجزئيات ولوازمها الت هيمي  فقد يكػوف ظهػور بع ػها وحهػوله أو 

  ربمػػا كػػاف الػػدعاء والكسػػب والسػػعو سػػباب وشػػروط أنسػػاف متوق ػػا عمػػ  لئل 
                                                           

 مف سورة الزخرؼ.  ٔٛاآلي  رقـ  (ٔ)
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٜٓٙ 
 

 (ٔ.)و الشروطأنه لـ يقدر حهوله بدوف الشرط أبمعن   ،والعمؿ مف جممتها
 ؿ يمحو ويغير اهلل ما يكتبه عمػ  العبػاد ويكتػب اؿ أال و و: و نا سؤ 

الجػواب: نعػـ، فػاهلل تبػارؾ وتعػال   ؟الق ػاءمػف  غير ، و ػؿ يػرد الػدعاء شػيئا
ُـّ اْلِكتَابِ "يقوؿ:  عف سمماف قاؿ: قاؿ و  (ٕ")َيْمُحوا الم ُه َما َيَشاُء َوُيْثِبُت َوِعْنَدُ  ُأ

( ٖ)"الػػدعاء، وال يزيػػد فػػ  العمػػر إال البػػر ال يػػرد الق ػػاء إال":   رسػػوؿ اهلل
إف الدعاء يرد الق اء و إف البر يزيد ف  الرزؽ و إف العبد ":  أي ا قاؿ و 

إف القػدر ال  :عػف عمػ  بػف أبػ  طالػب قػاؿ( و ٗ")الرزؽ بالػذنب يهػيبه ـليحر 
  .يرد الق اء ولكف الدعاء يرد الق اء
 -وال بد  نا مف بياف أمور:

الشػروط فيػه المتػوفر الذي يرد الق اء  و الػدعاء  الدعاءأحد ا: أف 
 .المقبوؿو واألركاف 

غيػر المبػـر ثانيها: ليس كؿ الق اء يرد ولكف المقهػود  نػا الق ػاء 
: إف المحػػو واإلثبػػات عػػاـ فػػ  فػػ  ت سػػير اآليػػ  السػػابق  قيػػؿفقػػد  ،فػػ  األزؿ

القػدر ال تػرد  القاعػدة المتقػررة بػأف الق ػاء و الكبلـ  ذا ولكف جميع األشياء. 
 يتبدؿ، وعمـ اهلل ال يتغير.

                                                           

 . ٕٖٚ/ٚروح البياف  (ٔ)
 مف سورة الرعد.  ٜٖاآلي  رقـ  (ٕ)
ح رقػػػـ ، ٖٙ/ ٙالمعجػػػـ الكبيػػػر لمطبرانػػػ  ، ٜٖٕٔح رقػػػـ  ٛٗٗ/ٗسػػػنف الترمػػػذي  (ٖ)

 .ٖٓح رقـ  ٖٓالدعاء لمطبران  ص ، ٕٓٗ٘ ح رقـ  ٔٓ٘/ٙمسند البزار ، ٘ٓٓٙ
 عف ابف عباس. ٖٛٓٙ ح رقـ  ٛٗ٘/ٖالمستدرؾ  (ٗ)
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٜٓٚ 
 

أما الق اء المبـر و و: عمـ اهلل القديـ الذي استأثر اهلل به، فػبل شػؾ 
أنه ال يتبدؿ وال يتغير، وأما الق اء الذي يبرز إل  عمـ الخبلئؽ مف المبلئكػ  
وغيػػر ـ، فيقػػع فيػػه المحػػو واإلثبػػات، وذلػػؾ أف الحػػؽ تعػػال  قػػد ُيطمعهػػـ عمػػ  

و ػػػ  عنػػػد  متوق ػػػ  عمػػػ  أسػػػباب وشػػػروط، يخ يهػػػا عػػػنهـ  بعػػػض األق ػػػي ،
المبلئك  أف ين ذوا ذلؾ  تبقهريته، ليظهر اختهاهه بالعمـ الحقيق ، فرذا أراد

األمر محا  اهلل تعال ، وأثبػت مػا عنػد  فػ  عمػـ غيبػه، و ػو أـ الكتػاب، حتػ  
لػػه جهتػػاف: جهػػ  تمػػ  عػػالـ الغيػػب، وفيػػه  ظالمح ػػو قػػاؿ بع ػػهـ: إف المػػوح 

، وجه  تم  عالـ الشهادة، وفيه الق اء الذي ُيرد وُيمح  ألنه الق ا ء المبـر
قػػد تكتػػب فيػػه أمػػور، و ػػ  متوق ػػ  عمػػ  شػػروط وأسػػباب فػػ  عمػػـ الغيػػب، لػػـ 
تظهػر فػػ   ػػذ  الجهػػ  التػػ  تمػػ  عػالـ الشػػهادة، فيقػػع فيهػػا المحػػو واإلثبػػات، 

 "ءاالدعال يرد الق اء إال " السابؽ الحديثكما ف  وبهذا يندفع إشكاالت 
: المهػـ إف كنػت كتبتنػا -ر ػ  اهلل عنهمػا -وقوؿ ابػف مسػعود وعمػر

فػ  ديػػواف الشػػقاء فامحنػػا، واكتبنػػا فػػ  ديػػواف السػػعادة، فرنػػؾ تمحػػو مػػا تشػػاء 
 وتثبت.

أي: إف كنت أظهرت شقاوتنا فامحها، وأظهر سعادتنا فرنػؾ تمحػو مػا 
 ل . اتشاء ... 

، أنػػه كتػػاب األمػػور وأهػػوب مػػا ي سػػر بػػه أـ الكتػػاب(: ٔقػػاؿ قتػػادة)

                                                           

أبػو  ،حافظ العهر قدوة الم سريف والمحػدثيف ، و قتادة بف دعام  بف قتادة بف عزيز (ٔ)
 ==تػابع و حجػ  باإلجمػاع و و  ،ولد قتادة ف  سن  ستيف ، ،الخطاب البهر  األكمه
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٜٓٛ 
 

المجزومػػ  التػػ  سػػبؽ الق ػػاء فيهػػا بمػػا  ػػو كػػائف، وسػػبؽ أال تبػػدؿ، ويبقػػ  
 المحو والتثبيت ف  األمور الت  سبؽ ف  الق اء أف تبدؿ وتمح  وتثبت.

وفػ  تأويمػه وجهػاف: األوؿ:  ،األمػر المقػدر :الق اء -يقوؿ المناوي:
فػرذا وفػؽ لمػدعاء دفػع اهلل أف يراد بالق اء ما يخافه العبد مف نػزوؿ المكػرو  

فػ  الرقيػ   ػ   ويو ػحه المهػط    ،عنه فيكوف تسػميته بالق ػاء مجػازا
 .مف قدر اهلل فقد أمر اهلل بالدعاء والتداوي مع عمـ الخمؽ بأف المقدور كائف

يػا رسػوؿ اهلل فقيػؿ:  فقد أخرج الترمذي وغير  أنه سػئؿ رسػوؿ اهلل 
وتقاة نتقيها  ؿ ترد مف قػدر اهلل شػيئا؟  أرأيت رق  نسترقيها ودواء نتداو  به

 (ٔ")   مف قدر اهلل":   قاؿ
الثان : أف يراد به الحقيقػ  فيكػوف معنػ  رد الػدعاء الق ػاء تهوينػه  

حتػػ  يكػػوف الق ػػاء النػػازؿ كأنػػه لػػـ ينػػزؿ أي يحكػػـ بػػأف يسػػهمه مػػف حيػػث 

                                                           

سػػمع أنسػػا وسػػعيد بػػف  ،ي ػػرب بػػه المثػػؿ فػػ  قػػوة الح ػػظو   العمػػـ مػػف أوعيػػو ثقػػ  ==
تػػوف  بواسػػط فػػ  الطػػاعوف ويقػػاؿ ، تػػوف  سػػن  ثمػػان  عشػػرة ومائػػ  وغير مػػا المسػيب
ينظػر التػاري  الكبيػر  .بف ست أو سبع وخمسيف بعد موت الحسػف بسػبع سػنيفاو و 
لح ػػاظ ، طبقػػات إ٘ٔ/ٕ، معرفػػ  الثقػػات ٖٖٔ/ٚ، الجػػرح والتعػػديؿ ٙٛٔ، ٘ٛٔ/ٚ
 بتهرؼ. ٖٕٛ: ٜٕٙ/٘سير أعبلـ النببلء ،  ٗ٘/ٔ

وقػاؿ  ٕ٘ٙٓح رقػـ  ٜٜٖ/ٗسػنف الترمػذي  ،ٕٚٗ٘ٔح رقػـ  ٕٚٔ/ٕٗمسند أحمد  (ٔ)
الترمذي  ذا حػديث حسػف عػف أبػ  خزامػ  عػف أبيػه وال نعػرؼ ألبػ  خزامػ  عػف أبيػه 

الق ػاء والقػدر لمبيهقػ  ، ٖٖٚٗح رقػـ ٖٚٔٔ/ٕسنف ابػف ماجػه غير  ذا الحديث، 
 ٕٕٗح رقـ . ٕ٘ٓص 
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٜٜٓ 
 

ت ػػمنه لمهػػبر عمػػ  الق ػػاء والر ػػ  بػػه والرجػػوع إلػػ  اهلل فكأنػػه رد  قػػاؿ 
لغزالػػ : مػػف الق ػػاء رد الػػببلء بالػػدعاء فالػػدعاء سػػبب لػػرد الػػببلء واسػػتجبلب ا

مف األرض  الرحم  كما أف الترس سبب لرد السهـ والماء سبب لخروج النبات
فكما أف الترس يدفع السهـ فيتػدافعاف فكػذلؾ الػدعاء والػببلء يتعالجػاف ولػيس 

ُخُذوا "وقد قاؿ تعال  مف شرط االعتراؼ بق اء اهلل تعال  أف ال يحمؿ السبلح 
وأف ال يسق  األرض بعد بث البذر فيقاؿ إف سبؽ الق اء بالنبات  (ٔ")ِحْذَرُكـْ 

ف لػػـ يسػػبؽ لػػـ ينبػػت بػػؿ ربػػط األسػػباب بالمسػػببات  ػػو الق ػػاء  نبػػت البػػذر وا 
األوؿ الػػذي  ػػو كممػػن البهػػر أو  ػػو أقػػرب وترتيػػب ت هػػيؿ المسػػببات عمػػ  

ير  و القدر والذي قدر الخير قدر  بسبب ت اهيؿ األسباب عم  التدريج والتقد
والذي قدر الشر قدر لدفعه سببا فبل تناقض بيف  ذ  األمور عند مف ان تحت 

 .بهيرته
وقاؿ بع هـ: شرع اهلل الدعاء لعباد  لينالوا الحظوظ الت  جعمػت لهػـ 
فػػ  الغيػػب حتػػ  إذا وهػػمت إلػػيهـ فظهػػرت عمػػيهـ تػػو ـ الخمػػؽ أنهػػـ نالو ػػا 

 (ٕ.)لدعاء مف السمطاف ما يرد الق اءبالدعاء فهار ا
و ػػػػذا يح زنػػػػا ويػػػػدفعنا لبلجتهػػػػاد فػػػػ  طاعػػػػ  اهلل سػػػػبحانه وتعػػػػال  
باسػػػتمرار، وأف نكثػػػر مػػػف دعػػػاء اهلل ونجتهػػػد فػػػ  طاعتػػػه، ونػػػدعو  سػػػبحانه 

                                                           

 مف سورة النساء ٔٚجزء مف اآلي  رقـ  (ٔ)
، التيسػػػير بشػػػرح الجػػػامع الهػػػغير ٖ٘/ٖالبحػػػر المديػػػد فػػػ  ت سػػػير القػػػرآف المجيػػػد  (ٕ)

، إحيػاء عمػوـ ٓ٘ٗ/ٙوما بعػد ا،  ٔٗ٘/ٖ، فيض القدير ٕٔ/ٕ، ٜٚٛ/ٔ، ٓٚ٘/ٔ
 .ٕٚٓ/ٙالبف بطاؿ  يشرح هحين البخار ، ٜٕٖ/ٔالديف 
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٔٓٓ 
 

 وتعال  أف يجعمنا مف السعداء، وأف نعمؿ بعمؿ أ ؿ السعادة.
ف سػوء الق ػاء مػا ورد مػف االسػتعاذة مػ  مػا قػدمنا عمػ ومف األدلػ  

مػػف سػػوء "كػػاف يتعػػوذ  مػػف حػػديث أبػػ   ريػػرة أف النبػػ   عنػػه كمػػا ثبػػت 
. (ٔ") ءببلجهػػد الػػمػػف و األعػػداء، شػػمات  ومػػف ، الشػػقاءدرؾ مػػف ، و الق ػػاء

الق اء يدخؿ فيها سوء الق اء ف  الديف والػدنيا والبػدف ذة مف سوء اعستاالو 
 والماؿ واأل ؿ وقد يكوف ذلؾ ف  الخاتم .

 ف لمعبد إال ما قد سػبؽ بػه الق ػاء لػـ يسػتعذ رسػوؿ اهلل فمو لـ يك
  (ٕ)مف سوء الق اء

. (ٖ)ومف ذلؾ حديث الدعاء ف  الوتر وفيه: " وقن  شر مػا ق ػيت "
حـ، ف ػػ  الهػػحيحيف ر و ػػو حػػديث هػػحين.ومف األدلػػ  مػػا ورد فػػ  هػػم  الػػ

أف يبسػػط لػػه فػػ   سػػر مػػف " :قػػاؿ  وغير مػػا مػػف حػػديث أنػػس أف رسػػوؿ اهلل
 . ( ٗه")وينسأ له ف  أثر  فميهؿ رحم رزقه،

                                                           

ح رقػػػـ  ٖٕٕ/ٚالسػػػنف الكبػػػر  لمنسػػػائ  ، ٕٚٓٚح رقػػػـ  ٕٓٛٓ/ٗهػػػحين مسػػػمـ  (ٔ)
ٚٛٚٗ. 

 .ٖٔ/ٚٔشرح النووي عم  مسمـ  (ٕ)
عف الحسف  ٗٙٗح رقـ  ٕٖٛ/ٕسنف الترمذي  ،ٛٔٚٔح رقـ  ٕ٘ٗ/ٖمسند أحمد  (ٖ)

السػػنف الكبػػر  بػػف عمػػ ، وقػػاؿ الترمػػذي  ػػذا حػػديث حسػػف وفػػ  البػػاب عػػف عمػػ ، 
 .ٙٗٗٔح رقـ ٔٚٔ/ٕلمنسائ  

ح رقػـ  ٕٜٛٔ/ٗهحين مسمـ بم ظ "مف سر "  ٕٚٙٓح رقـ  ٙ٘/ٖالبخاري  هحين (ٗ)
 بم ظ "مف أحب" ٕٚ٘٘
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٔٓٔ 
 

كتوب ف  التوراة مف سر  أف تطوؿ حياته ويزاد "مقاؿ: أي ا  وعنه 
 (ٔه")ف  رزقه فميهؿ رحم

إنه مف أعط  حظه مػف الرفػؽ، فقػد أعطػ  حظػه مػف "قاؿ:  وعنه 
خير الدنيا واآلخرة، وهم  الرحـ وحسف الخمػؽ وحسػف الجػوار يعمػراف الػديار، 

 واألحاديث ف   ذا الباب كثيرة. (ٕ")األعمارويزيداف ف  
سػػط الػػرزؽ: سػػعته، قيػػؿ ذلػػؾ بتكثيػػر ، و ػػو وأمػػا معنػػ  الحػػديث: فب

ينسأ: ب ـ الياء وتشديد السػيف و األظهر، وقيؿ بالبرك  فيه. والنسأ: التأخير. 
المهمم  مهموز أي يؤخر لػه فػ  أجمػه.واألثر: األجػؿ. سػم  بػذلؾ ألنػه تػابع 

 الحياة.
مع أف اآلجاؿ ال يزاد فيها وال يػنقص  -األجؿ  ف أخير  نا ومعن  الت

قيػػؿ:  ػػو بقػػاء ذكػػر  الجميػػؿ بعػػد  عمػػ  األلسػػن   -عمػػـ اهلل  فػػ و ػػ  مقػػدرة 
 موجودا، فكأنه لـ يمت.

وقيؿ:  ذا عم  مػا سػبؽ بػه العمػـ والقػدر أنػه إف وهػؿ رحمػه فأجمػه 
ف لػػػـ يهػػػؿ فكػػػذا. وفػػػ  عمػػػـ اهلل  لػػػه مػػػف أحػػػد أنػػػه البػػػد  -تعػػػال   -كػػػذا، وا 

أـ الكتػػاب. و ػػذا مثػػؿ مػػا سػػبؽ مػػف السػػعادة  فػػ الحػػاليف، عمػػ  مػػا سػػبؽ لػػه 
والشقاوة، مع تكميؼ العمؿ والطاع ، ونهيه عػف المعهػي ، وقػد سػبؽ لػه فػ  

                                                           

عف ابف عباس، وقاؿ:  ذا  ٜٕٚٚح رقـ  ٚٚٔ/ٗالمستدرؾ عم  الهحيحيف لمحاكـ  (ٔ)
إنمػػا ات قػػا عمػ  حػػديث يػػونس عػػف حػديث هػػحين اإلسػػناد ولػـ يخرجػػا  بهػػذ  السػياق  

 .، وقاؿ الذ ب : هحينالز ري عف أنس
 عف عائش . ٜٕٕ٘٘ح رقـ  ٖ٘ٔ/ٕٗمسند أحمد  (ٕ)
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٕٔٓ 
 

 (ٔ.)أـ الكتاب ما سبؽ مف سعادة أو شقاوة
قولػػه تعػػال  أنػػه يتعػػارض مػػع ظػػا ر الحػػديث ولعػػؿ الػػبعض ي هػػـ مػػف 

ػػػٍ  أَ " ـْ اَل َيْسػػػتَْأِخُروَف َسػػػاَع ح َواَل َيْسػػػَتْقِدُموفَ َوِلُكػػػَؿ ُأم  ( ٕ")َجػػػؿد َفػػػِرَذا َجػػػاَء َأَجُمُهػػػ
 -:والجمع بينهما مف وجهيفوالحؽ أنه ال تعارض، 

أف  ػذ  الزيػادة كنايػ  عػف البركػ  فػ  العمػر بسػبب التوفيػؽ  :أحد ما
ر إل  الطاع  وعمارة وقته بما ين عه ف  اآلخرة وهيانته عف ت ػييعه فػ  غيػ

تقاهػر أعمػار أمتػه بالنسػب  ألعمػار مػف   ذلؾ ومثؿ  ذا ما جػاء أف النبػ 
 .م   مف األمـ فأعطا  اهلل ليم  القدر

وحاهػػمه أف هػػم  الػػرحـ تكػػوف سػػببا لمتوفيػػؽ لمطاعػػ  والهػػيان  عػػف 
المعهي  فيبق  بعد  الذكر الجميؿ فكأنه لـ يمت ومف جمم  ما يحهؿ له مف 

ه مػػػف بعػػػد  والهػػػدق  الجاريػػػ  عميػػػه والخمػػػؼ التوفيػػػؽ العمػػػـ الػػػذي ينت ػػػع بػػػ
 .الهالن

أف الزيػػػادة عمػػػ  حقيقتهػػػا وذلػػػؾ بالنسػػػب  إلػػػ  عمػػػـ الممػػػؾ  :ثانيهمػػػا
 ،وأما األوؿ الذي دلت عميه اآلي  فبالنسب  إل  عمـ اهلل تعػال  ،الموكؿ بالعمر

إف عمػػر فػػبلف مائػػ  مػػثبل إف وهػػؿ رحمػػه وسػػتوف إف  :كػػأف يقػػاؿ لمممػػؾ مػػثبل
وقد سبؽ ف  عمـ اهلل أنه يهؿ أو يقطع فالذي فػ  عمػـ اهلل ال يتقػدـ  ،قطعها

                                                           

الم هػـ ، ٕٚٓ/ٙالبػف بطػاؿ  يشرح هػحين البخػار ، ٕٔ/ٛإكماؿ المعمـ ب وائد مسمـ  (ٔ)
فػػيض القػػدير ، ٖٛ/ٕفػػيض القػػدير ، ٜٔ/ٓٔلمػػا أشػػكؿ مػػف تمخػػيص كتػػاب مسػػمـ 

ٕ/ٕٖٓ. 
 مف سورة األعراؼ. ٖٗاآلي  رقـ  (ٕ)
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٖٔٓ 
 

ليػػه  ،وال يتػػأخر والػػذي فػػ  عمػػـ الممػػؾ  ػػو الػػذي يمكػػف فيػػه الزيػػادة والػػنقص وا 
فالمحو واإلثبات بالنسب  لما ف  عمـ ف  المحو واإلثبات، اإلشارة بقوله تعال  

لبت  ويقػاؿ ابل محو فيه الممؾ وما ف  أـ الكتاب  و الذي ف  عمـ اهلل تعال  ف
والوجػػه األوؿ أليػػؽ بم ػػظ  ،لػػه الق ػػاء المبػػـر ويقػػاؿ لػػؤلوؿ الق ػػاء المعمػػؽ

فرف األثر ما يتبع الش ء فرذا أخػر حسػف أف يحمػؿ عمػ  الػذكر  ،حديث الباب
أف اهلل يبقػ  أثػر واهػؿ  :ويجػوز أف يكػوف المعنػ ، الحسف بعػد فقػد المػذكور

ومػف  ،سريعا كما ي محؿ أثر قػاطع الػرحـالرحـ ف  الدنيا طويبل فبل ي محؿ 
 َواْجَعػػػػْؿ ِلػػػػ  ِلَسػػػػاَف ِهػػػػْدٍؽ ِفػػػػ " ػػػػذ  المػػػػادة قػػػػوؿ الخميػػػػؿ عميػػػػه السػػػػبلـ 

 (ٕ( )ٔ".)اآْلَِخِريفَ 
، له الزيادة بهم  رحمهلـ تحهؿ له قد سبؽ لمعبد إال ما لـ يكف فمو 

 .لـ يهؿرحمه أو وهؿ به الق اء قد سبؽ ليس له إال ما بؿ 
عمػػػ  مػػع أف المقػػػدور كػػائف لخ ائػػػه لتػػداوي والػػػدعاء با وقػػد أمػػػر 

الناس وجودا وعدما، ولما بمغ عمر الشاـ وقيؿ له إف بهػا طاعونػا رجػع فقػاؿ 
له أبو عبيدة: أت ر مف الق اء يا أمير المؤمنيف؟ فقاؿ لو غيرؾ قالهػا يػا أبػا 

 (ٖنعـ ن ر مف ق اء اهلل إل  ق اء اهلل.) عبيدة،
                                                           

 ء.مف سورة الشعرا ٗٛاآلي  رقـ  (ٔ)
، تح ػ  ٙٓٚ/ٕمعارج القبوؿ بشرح سمـ الوهػوؿ ، ٙٔٗ/ٓٔفتن الباري  البف  حجر (ٕ)

الم هػـ لمػا أشػكؿ ، ٘ٛٗوالي  اهلل والطريؽ إليهػا ص: وما بعد ا،  ٕٛٛ/ٙاألحوذي 
 ٖٕٓ/ٕفيض القدير ، ٖٛ/ٕفيض القدير ، ٜٔ/ٓٔمف تمخيص كتاب مسمـ 

 .ٕٕٔ/ٚتين شرح مشكاة المهابين مرقاة الم اوما بعد ا،  ٕٛٛ/ٙتح   األحوذي  (ٖ)
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٔٓٗ 
 

ال يغنػػػ  حػػػذر مػػػف قػػػدر، "  ػػػا قولػػػه ومػػػف أحاديػػػث  ػػػذا البػػػاب أي
ف الػػػببلء لينػػػزؿ فيتمقػػػا  الػػػدعاء  والػػػدعاء ين ػػػع ممػػػا نػػػزؿ وممػػػا لػػػـ ينػػػزؿ، وا 

 (ٔ")فيعتمجاف إل  يـو القيام 
حهػػنوا أمػػوالكـ بالزكػػاة، وداووا مر ػػاكـ بالهػػدق ، وأعػػدوا " وقولػػه 
 (ٕ". )لمببلء الدعاء

                                                           

عػػف عائشػػ  ر ػػ  اهلل  ٖٔٛٔح رقػػـ  ٜٙٙ/ٔالمسػػتدرؾ عمػػ  الهػػحيحيف لمحػػاكـ  (ٔ)
 ، وقاؿ:  ذا حديث هحين اإلسناد.عنها

وقػاؿ:  ٘ٔٗ/ٔكشػؼ الخ ػاء عف ابف مسػعود،  ٛٗح رقـ  ٖ٘الدعاء لمطبران  ص   (ٕ)
 .عيؼ، لكف ورد له شوا د 
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٔٓ٘ 
 

 مةــــاخلات

الهػالحات، ومػف ف ػمه ورحمتػه بنعمتػه وتوفيقػه تػتـ  يالحمد هلل الذ
تتنزؿ العطايا والبركات، وأشهد أف ال إله إال اهلل منزؿ ال رقاف واآليػات، أسػبغ 
ػا ال يحهػيها ذووا العقػوؿ واإلدراكػات، وأشػهد أف سػيدنا  عم   وعم  عباد  نعمح

هاحب الرسال  والػببلغ واألقػواؿ البينػات، والمؤيػد  محمدحا عبد اهلل ورسوله 
بكبػػار المعجػػزات، المهػػـ هػػؿ وسػػمـ وبػػارؾ عميػػه هػػبلة  -عػػز وجػػؿ –مػػف اهلل 

اهلل تبػػارؾ وتعػػال  عػػف آؿ   تػػدـو وتبقػػ  مػػا دامػػت األرض والسػػماوات، ور ػػ
 بيته وأهحابه وأتباعه الغر المياميف السادات.
 أمػػا بعػد

خاتم  القوؿ، ونهاي  ال عؿ، وجهد المقؿ، وال أدع  وأقوؿ    تمؾ 
، بؿ أقر وأعترؼ عم  بين  واقتناع، أنه  ستطاعغاي  المأف ما م    و 

ا  و عمؿ  جهد المقؿ والطالب لبلتباع لخير سمؼ  ، ال عمؿ له مف، وأي ح
أما مف حيث ما مف  اهلل عم  به مف خبلؿ  ذا البحث فنعمه تعال  ال تعد وال 

 : بعد  ذا البحث توهمت إل  نتائج مف أ مها:تحه ، لكف أقوؿ
  حياة المسمـ  و الجانػب الػذي ينبغػ  عميػه إف الجانب العقدي ف -ٔ

أف يسأؿ عنه ويعمـ ما ينبغ  عميه أف يعممه، فبل غن  لكػؿ مسػمـ 
عف ذلؾ، فالعقؿ وحد  ال يستطيع أف يدرؾ ما تحتاج إليه البشري  
 إطبلقػػا، بػػؿ ال بػػد مػػف اتبػػاع الشػػرع القػػويـ وسػػن  النبػػ  الكػػريـ 

أت  ذلػػؾ إال باتبػػاع حتػػ  يعػػيش المػػرء حيػػاة كريمػػ  طيبػػ ، ولػػف يتػػ
 وسار عميه السمؼ الهالن. الحؽ الذي أنزله اهلل وبمغه رسوله 
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٔٓٙ 
 

العممػػاء السػػابقوف نهجػػا عظيمػػا فػػ  إفػػراد الػػدعاء بالكتػػب نهػػج   -ٕ
المسػػػػتقم  أمثػػػػاؿ اإلمػػػػاـ الطبرانػػػػ  والطرطوشػػػػ  وغيػػػػر ـ، ومػػػػف 
مشايخنا أي ا شي  األز ر محمد سػيد طنطػاوي، رحمػه اهلل تعػال  

ء العممػػاء  ػػـ كثػػرة لػػو أردت أف أحهػػيهـ لطػػاؿ بػػ  وغيػر ـ، و ػػؤال
 البحث.

ينبغػػػ  أف يػػػتعمـ المػػػرء عقائػػػد  مػػػف أهػػػولها التػػػ  ير ػػػا ا اهلل  -ٖ
ورسوله ف   الشرع الغن  لكؿ طالب لمحؽ، وأما مف زاغ عػف ذلػؾ 
نمػػا ذكػػرت ذلػػؾ ألف الكػػبلـ فػػ   فهػػو متبػػع لهػػوا  والعيػػاذ بػػاهلل، وا 

ف عدمػه، والحػؽ وا ػن ال الدعاء  ؿ فيه أقواـ مف حيث ن عػه مػ
شؾ فيه مف حيث إثبات الدعاء ون عه ورد  لمق اء كما بينت فػ  

 ثنايا البحث.
أف الػػداع  ال بػػد وأف يجػػد مػػف دعائػػه عو ػػا إمػػا إسػػعافا بطمبتػػه  -ٗ

فرذا لػـ يسػاعد  الق ػاء  ،وذلؾ إذا وافؽ الق اء ،الت  ألجمها دعا
ا يسػهؿ وهػبر ، نشػراحا فػ  هػدر او  ،فرنه يعطػ  سػكين  فػ  ن سػه
وعمػ  كػؿ حػاؿ فػبل يعػدـ فائػدة و ػػو  ،معػه احتمػاؿ الػببلء الحا ػر

 .نوع مف االستجاب 
نمػػا تتخمػػؼ  -٘ الػػدعاء متػػ  تحققػػت آدابػػه وشػػروطه ال يػػرد أبػػدا، وا 

اإلجابػػ  أحيانػػا لعػػدـ تحقػػؽ اآلداب والشػػروط، ألف اهلل الكػػريـ وعػػد 
 باإلجاب ، بؿ وعد عمػ  الػدعوة الواحػدة ثػبلث إجابػات كمػا ورد فػ 

 األحاديث.
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٔٓٚ 
 

أف اإلنساف قد يهؿ إل  أعم  درجػات العبوديػ  واإلخػبلص بسػبب  -ٙ
التزامه أعتاب سيد  وسؤاله دوما ف  السراء وال راء، ف  المؤل أو 

 الخموات، ف  العظيـ والحقير، ف  القميؿ والكثير.
ا تمػػػاـ القػػػرآف بالػػػدعاء وحديثػػػه عنػػػه، وعنايػػػ  األنبيػػػاء بالػػػدعاء  -ٚ

تػػػػ  المبلئكػػػػ ، وعبػػػػاد اهلل الهػػػػالحيف والخ ػػػػوع والسػػػػؤاؿ هلل، ح
والعارفوف باهلل، كؿ ذلػؾ مػف دواعػ  العنايػ  بالػدعاء وعػدـ الغ مػ  

 . عنه ورفع  شأنه وعمو مقامه
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٔٓٛ 
 

 فهرس ادلصادر وادلراجع
 العربػػػ  بػػػف بكػػػر أبػػػو اهلل عبػػػد بػػػف محمػػػد لمقا ػػػ أحكػػػاـ القػػػرآف   (ٔ

 العمميػ ، الكتػب دار: ، الناشر( ػٖٗ٘: المتوف ) المالك  المعافري
 ـ ٖٕٓٓ -  ػ ٕٗٗٔ الثالث ،: لبناف، الطبع  – بيروت

 الغزال  محمد بف محمد حامد أبو: الديف، المؤلؼ عمـو إحياء  (ٕ
 بيروت. – المعرف  دار: الناشر ( ػ٘ٓ٘: المتوف )

 المغيػرة بػف إبػرا يـ بػف إسػماعيؿ بف محمد: الم رد، المؤلؼ األدب  (ٖ
 – اإلسػػػبلمي  البشػػػائر دار :الناشػػػر ( ػػػػٕٙ٘: المتػػػوف ) البخػػػاري

 ـ.ٜٜٛٔ –  ػٜٓٗٔ الثالث ،: بيروت، الطبع 
 بػف محمػد بػف أحمد: البخاري، المؤلؼ هحين لشرح الساري إرشاد  (ٗ

 الكبػر  المطبعػ : الناشػر ( ػػٖٕٜ: المتػوف ) القسػطبلن  بكػر أب 
  ػ. ٖٕٖٔ السابع ،: مهر، الطبع  األميري ،

 البػػر عبػػد بػػف اهلل عبػػد بػػف يوسػػؼ عمػػر أبػػو: االسػػتذكار، المؤلػػؼ  (٘
: بيػروت، الطبعػ  – العمميػ  الكتب دار: الناشر ( ػٖٙٗ: المتوف )

 ـ.ٕٓٓٓ – ٕٔٗٔ األول ،
 عبػد بف يوسؼ عمر أبو: األهحاب، المؤلؼ معرف  ف  االستيعاب  (ٙ

بيػروت،  الجيػؿ، دار: الناشػر ( ػػٖٙٗ: المتػوف ) البػر عبد بف اهلل
 .ـ ٕٜٜٔ -  ػ ٕٔٗٔ األول ،: الطبع 

 بف الحسيف بف محمد ال تن أبو: بكنيته، المؤلؼ يعرؼ مف أسماء  (ٚ
 السػم ي  الػدار: الناشػر ( ػػٖٗٚ: المتوف ) األزدي الموهم  بريدة
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٜٔٓ 
 

 ـ.ٜٜٛٔ –  ػٓٔٗٔ األول ،: الهند، الطبع  –
 عم  بف أحمد ال  ؿ أبو: الهحاب ، المؤلؼ تمييز ف  اإلهاب   (ٛ

 العممي  الكتب دار: لناشرا ( ػٕ٘ٛ: المتوف ) العسقبلن  حجر بف
  ػ. ٘ٔٗٔ - األول : بيروت، الطبع  –

أ واء البيػاف لئلمػاـ محمػد األمػيف بػف محمػد الشػنقيط  ، ط/ دار   (ٜ
  ػ .٘ٔٗٔال كر ػ بيروت ، 

 فػتن عمػ  حاشػي   ػو) المعػيف فػتن أل اظ حؿ عم  الطالبيف إعان   (ٓٔ
 بكػػػػر أبػػػػو: المؤلػػػػؼ (الػػػػديف بمهمػػػػات العػػػػيف قػػػػرة بشػػػػرح المعػػػػيف

: المتػػػػػوف ) الشػػػػػافع  محمػػػػػد بػػػػػف عثمػػػػػاف( بػػػػػالبكري المشػػػػػهور)
 ال كر. دار ط( ػٖٓٔٔ

 الزركمػػػ  محمػػػد بػػػف محمػػػود بػػػف الػػػديف خيػػػر: األعػػػبلـ، المؤلػػػؼ  (ٔٔ
لممبليػػػػيف،  العمػػػػـ دار: الناشػػػػر ( ػػػػػٜٖٙٔ: المتػػػػوف ) الدمشػػػػق 
 ـ. ٕٕٓٓ مايو/  أيار - عشر الخامس : الطبع 

 بػف محمػد الػديف شمس: لؼشجاع، المؤ  أب  أل اظ حؿ ف  اإلقناع  (ٕٔ
 – ال كػػػػر دار: ط ( ػػػػػٜٚٚ: المتػػػػوف ) الشػػػػربين  الخطيػػػػب أحمػػػػد
 بيروت.

 عبػد سػعيد أبػو الػديف ناهر: التأويؿ، المؤلؼ وأسرار التنزيؿ أنوار  (ٖٔ
 دار: الناشػر ( ػػ٘ٛٙ: المتػوف ) البي ػاوي الشػيرازي عمػر بف اهلل

  ػ. ٛٔٗٔ - األول : بيروت، الطبع  – العرب  التراث إحياء
إيقاظ الهمـ بشرح الحكـ لمعارؼ باهلل أحمد بػف محمػد بػف عجيبػ ،   (ٗٔ
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٔٔٓ 
 

 ط دار المعارؼ. 
،  بحػػػر  (٘ٔ ت سػػػير السػػػمرقندي ألبػػػ  الميػػػث نهػػػر بػػػف محمػػػد،  العمػػػـو

 ط/ دار ال كر ػ بيروت. ( ػٖٖٚ: المتوف )
 عمػ  بػف يوسػؼ بػف محمػد الت سير، ألب  حياف ف  المحيط البحر  (ٙٔ

 ( ػػػ٘ٗٚ: المتػػوف ) األندلسػػ  يفالػػد أثيػػر حيػػاف بػػف يوسػػؼ بػػف
بيػػػروت،  – ال كػػػر دار: جميػػػؿ، الناشػػػر محمػػػد هػػػدق : المحقػػػؽ
  ػ. ٕٓٗٔ: الطبع 

 بػػف أحمػػد العبػػاس المجيػػد، ألبػػ  القػػرآف ت سػػير فػػ  المديػػد البحػػر  (ٚٔ
: المتػوف ) الهػوف  ال اسػ  الحسػن  عجيب  بف المهدي بف محمد
: ة،القػػػػا ر  – زكػػػػ  عبػػػػاس حسػػػػف الػػػػدكتور: الناشػػػػر ( ػػػػػٕٕٗٔ
  ػ.ٜٔٗٔ

 نحػػػو: المتػػػوف ) المقدسػػػ  طػػػا ر بػػػف لممطهػػػرالبػػػدء والتػػػاري :   (ٛٔ
 سعيد. بور الديني ، الثقاف  مكتب : الناشر ( ػٖ٘٘

 كثيػر بػف عمػر بػف إسػماعيؿ ال ػداء أبػو: والنهاي ، المؤلػؼ البداي   (ٜٔ
: العربػػ ، الطبعػػػ  التػػػراث إحيػػاء دار: الناشػػػر ( ػػػٗٚٚ: المتػػوف )

 ـ. ٜٛٛٔ -  ػ ،ٛٓٗٔ األول 
 بػف محمػد: السػابع، المؤلػؼ القػرف بعػد مػف بمحاسػف الطالع البدر  (ٕٓ

 دار: الناشر ( ػٕٓ٘ٔ: المتوف ) اليمن  الشوكان  محمد بف عم 
 بيروت. – المعرف 

 الػرزّاؽ عبد بف محّمد بف القاموس لمحّمد جوا ر مف تاج العروس  (ٕٔ
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٔٔٔ 
 

بيػػػػدي بمرت ػػػػ ، الممقّػػػػب الحسػػػػين  ،  ( ػػػػػٕ٘ٓٔ: المتػػػػوف ) الز 
 الهداي . دار: ناشرال

 أبػو: واألوؿ، المؤلػؼ اآلخػر الطػراز مػثثر جػوا ر مػف المكمػؿ التاج  (ٕٕ
 ( ػػٖٚٓٔ: المتػوف ) الِقن وج  حسف بف خاف هديؽ محمد الطيب
 - ػػػػػ ٕٛٗٔ األولػػػػ ،: قطػػػػر، الطبعػػػػ  األوقػػػػاؼ، وزارة: الناشػػػػر
 ـ.ٕٚٓٓ

 الػديف شػمس: واألعػبلـ، المؤلػؼ المشػا ير ووفيػات اإلسبلـ تاري   (ٖٕ
: الناشػػر ( ػػػٛٗٚ: المتػػوف ) الػػذ ب  عثمػػاف بػػف أحمػػد بػػف محمػػد
 التوفيقي ،  المكتب 

 البخػػاري إبػػرا يـ بػػف إسػػماعيؿ بػػف محمػػد: الكبيػػر، المؤلػػؼ التػػاري   (ٕٗ
 – آبػاد حيػدر العثماني ، المعارؼ دائرة: الطبع  ( ػٕٙ٘: المتوف )

 الدكف.
 الخطيػػب ثابػت بػف عمػػ  بػف أحمػد بكػر أبػػو: بغػداد، المؤلػؼ تػاري   (ٕ٘

 – اإلسػػػبلم  الغػػػرب دار: الناشػػػر ( ػػػػٖٙٗ: المتػػػوف ) البغػػػدادي
 ـ. ٕٕٓٓ -  ػٕٕٗٔ األول ،: بيروت، الطبع 

 بابف المعروؼ الحسف بف عم  القاسـ أبو: دمشؽ، المؤلؼ تاري   (ٕٙ
 والنشر لمطباع  ال كر دار: الناشر ( ػٔٚ٘: المتوف ) عساكر

 ـ. ٜٜ٘ٔ -  ػ ٘ٔٗٔ: النشر والتوزيع، عاـ
 عبػد بػف محمد سميماف أبو: ووفياتهـ، المؤلؼ العمماء مولد تاري   (ٕٚ

الريػاض،  – العاهػم  دار: الناشػر ( ػػٜٖٚ: المتػوف ) الربعػ  اهلل
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٕٔٔ 
 

  ػ.ٓٔٗٔ األول ،: الطبع 
 محمػػػد بػػػف الكػػػريـ عبػػػد: الكبيػػػر، المؤلػػػؼ المعجػػػـ فػػػ  التحبيػػػر  (ٕٛ

 ديػػػواف رئاسػػػ : الناشػػػر ( ػػػػٕٙ٘: المتػػػوف ) المػػػروزي السػػػمعان 
 ـ.ٜ٘ٚٔ - ػٜٖ٘ٔ األول ،: بغداد، الطبع  – وقاؼاأل 

 عبد محمد العبل أبو: الترمذي، المؤلؼ جامع بشرح األحوذي تح    (ٜٕ
: الناشػر ( ػػٖٖ٘ٔ: المتػوف ) المبارك ور  الرحيـ عبد بف الرحمف

 بيروت. – العممي  الكتب دار
 (حبػػػاف البػػػف المجػػػروحيف كتػػػاب أحاديػػػث أطػػػراؼ) الح ػػػاظ تػػػذكرة  (ٖٓ

 الشػيبان ، المقدسػ  عمػ  بف طا ر بف محمد ال  ؿ أبو: المؤلؼ
 دار: الناشػػػػػر ( ػػػػػػٚٓ٘: المتػػػػػوف ) القيسػػػػػران  بػػػػػابف المعػػػػػروؼ
 -  ػػ ٘ٔٗٔ األول ،: الرياض، الطبع  والتوزيع، لمنشر الهميع 
 ـ. ٜٜٗٔ

 المقدسػ  الواحػد عبػد بػف الغن  عبد: الدعاء، المؤلؼ ف  الترغيب  (ٖٔ
 – حػػػـز ابػػػف دار: الناشػػػر ( ػػػػٓٓٙ: المتػػػوف ) الحنبمػػػ  الدمشػػػق 
 بيروت.

 الكمبػ  محمػد بػف أحمػد بف محمد: التنزيؿ، المؤلؼ لعمـو التسهيؿ  (ٕٖ
 األرقـ. دار شرك : الناشر  ( ػٔٗٚ: المتوف ) الغرناط 

ت سػػػير أبػػػ  السػػػعود لئلمػػػاـ محمػػػد بػػػف محمػػػد العمػػػادي ، ط/ دار   (ٖٖ
 إحياء التراث العرب  ػ بيروت.

 بػف عمػر بػف إسػماعيؿ ال ػداء أبػو: مؤلػؼال العظػيـ، القرآف ت سير  (ٖٗ
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٖٔٔ 
 

 منشػػورات العمميػػ ، الكتػػب دار: الناشػػر  ( ػػػٗٚٚ: المتػػوف ) كثيػػر
  ػ ٜٔٗٔ - األول : بيروت، الطبع  – بي وف عم  محمد

 عبػػد بػػف محمػػد بػػف منهػػور المظ ػػر أبػػو: القػػرآف، المؤلػػؼ ت سػػير  (ٖ٘
 ،الوطف دار: الناشر ( ػٜٛٗ: المتوف ) السمعان  المروز  الجبار
 ـ.ٜٜٚٔ - ػٛٔٗٔ األول ،: السعودي ، الطبع  – الرياض

 بػف عمػر بػف محمػد اهلل عبػد ألب  الغيب الت سير الكبير أو م اتين  (ٖٙ
 الػػػرازي الػػػديف ب خػػػر الممقػػػب الػػػرازي التيمػػػ  الحسػػػيف بػػػف الحسػػػف

بيػػروت،  – العربػػ  التػػراث إحيػػاء دار: الناشػػر ( ػػػٙٓٙ: المتػػوف )
  ػ. ٕٓٗٔ - الثالث : الطبع 

 أبػػػو: المؤلػػػؼ (التأويػػػؿ وحقػػػائؽ التنزيػػػؿ مػػػدارؾ) النسػػػ   ت سػػػير  (ٖٚ
 دار: الناشػر ( ػٓٔٚ: المتوف ) النس   أحمد بف اهلل عبد البركات
  ـ. ٜٜٛٔ -  ػ ٜٔٗٔ األول ،: بيروت، الطبع  الطيب، الكمـ

 حجػػر بػػف عمػػ  بػػف أحمػػد ال  ػػؿ أبػػو: التهػػذيب، المؤلػػؼ تقريػػب  (ٖٛ
سػػػوريا،  – الرشػػػيد دار: اشػػػرالن ( ػػػػٕ٘ٛ: المتػػػوف ) العسػػػقبلن 

 ـ.ٜٙٛٔ – ٙٓٗٔ األول ،: الطبع 
 عبػػد بػػف محمػػد: والمسػػانيد، المؤلػػؼ السػػنف رواة لمعرفػػ  التقييػػد  (ٜٖ

 الكتػػب دار: الناشػػر ( ػػػٜٕٙ: المتػػوف ) البغػػدادي الحنبمػػ  الغنػػ 
 ـ. ٜٛٛٔ -  ػ ٛٓٗٔ األول : العممي ، الطبع 

 عمػر أبػو: يد، المؤلػؼواألسػان المعػان  مػف الموطػأ ف  لما التمهيد  (ٓٗ
 وزارة: الناشػر ( ػػٖٙٗ: المتوف ) البر عبد بف اهلل عبد بف يوسؼ
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٔٔٗ 
 

 ٖٚٛٔ: النشر المغرب، عاـ – اإلسبلمي  والشؤوف األوقاؼ عمـو
  ػ.

 الػػرحمف عبػػد: والحػػبش، المؤلػؼ السػوداف ف ػػؿ فػ  الغػػبش تنػوير  (ٔٗ
 دار: الناشػػػر ( ػػػػٜٚ٘: المتػػػوف ) الجػػػوزي محمػػػد بػػػف عمػػػ  بػػػف

 -  ػػػػٜٔٗٔ األولػػػ ،: السػػػعودي ، الطبعػػػ /  الريػػػاض - الشػػػريؼ
 ـ.ٜٜٛٔ

 بػف يحي  الديف محي  زكريا أبو: والمغات، المؤلؼ األسماء تهذيب  (ٕٗ
 العمميػػػ ، الكتػػػب الناشػػػر: دار ( ػػػػٙٚٙ: المتػػػوف ) النػػػووي شػػػرؼ
 لبناف – بيروت

 حجػػر بػػف عمػػ  بػػف أحمػػد ال  ػػؿ أبػػو: التهػػذيب، المؤلػػؼ تهػػذيب  (ٖٗ
 المعػػػارؼ دائػػػرة مطبعػػػ : الناشػػػر ( ػػػػٕ٘ٛ :المتػػػوف ) العسػػػقبلن 
  ػ.ٕٖٙٔ األول ،: الهند، الطبع  النظامي ،

 الػرحمف عبػد بف يوسؼ: الرجاؿ، المؤلؼ أسماء ف  الكماؿ تهذيب  (ٗٗ
 – الرسػػال  مؤسسػػ : الناشػػر ( ػػػٕٗٚ: المتػػوف ) الشػػهير بػػالمزي
 ٜٓٛٔ – ٓٓٗٔ األول ،: بيروت، الطبع 

 عبػػػد: المنػػػاف، المؤلػػػؼ كػػػبلـ ت سػػػير فػػػ  الػػػرحمف الكػػػريـ تيسػػػير  (٘ٗ
 مؤسسػ : الناشػر ( ػػٖٙٚٔ: المتػوف ) السػعدي ناهر بف الرحمف

 ـ. ٕٓٓٓ-  ػٕٓٗٔ األول : الرسال ، الطبع 
 بعبػػػد المػػػدعو محمػػػد: الهػػػغير، المؤلػػػؼ الجػػػامع بشػػػرح التيسػػػير  (ٙٗ

: المتػػوف ) القػػا ري المنػػاوي عمػػ  بػػف العػػارفيف تػػاج بػػف الػػرؤوؼ



 الثانىـ الجزء  7102مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد الخامس والثالثون 

                                                                  

                            

 

 

 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٔٔ٘ 
 

: الريػػػاض، الطبعػػػ  – الشػػػافع  مػػػاـاإل مكتبػػػ : الناشػػػر ( ػػػػٖٔٓٔ
 ـ.ٜٛٛٔ -  ػٛٓٗٔ الثالث ،

 زيف ال داء أبو: المؤلؼ الست ، الكتب ف  يقع لـ ممف الثقات  (ٚٗ
 مركز: الناشر ( ػٜٚٛ: المتوف ) الحن   ُقْطُمْوَبَغا بف قاسـ الديف

: اليمف، الطبع  هنعاء، اإلسبلمي  والدراسات لمبحوث النعماف
 ـ.ٕٔٔٓ -  ػٕٖٗٔاألول ،

 حػػػاتـ الُبسػػػت  أبػػػو التميمػػػ ، حبػػػاف بػػػف محمػػػد: الثقػػػات، المؤلػػػؼ  (ٛٗ
 آبػػاد بحيػػدر العثمانيػػ  المعػػارؼ دائػػرة: الناشػػر ( ػػػٖٗ٘: المتػػوف )

 ـ.ٖٜٚٔ=     ٖٜٖٔ األول ،: الهند، الطبع  الدكف
 حػاتـ الُبسػت  أبػو التميمػ ، بػف حبػاف بػف محمػد: الثقات، المؤلػؼ  (ٜٗ

 آبػػاد بحيػػدر العثمانيػػ  المعػػارؼ دائػػرة: الناشػػر ( ػػػٖٗ٘: المتػػوف )
 .ٖٜٚٔ=     ٖٜٖٔ األول ،: الهند، الطبع  الدكف

 جع ػر أبػو جريػر بف محمد: القرآف، المؤلؼ تأويؿ ف  البياف جامع  (ٓ٘
: الرسػػػال ، الطبعػػػ  مؤسسػػػ : الناشػػر ( ػػػػٖٓٔ: المتػػػوف ) الطبػػري
 ـ. ٕٓٓٓ -  ػ ٕٓٗٔ األول ،

، سعيد بف خميػؿ العبلئػ   بألف  أحكاـ المراسيؿ: جامع التحهيؿ   (ٔ٘
 .الطبع  الثاني  ػ ،ٚٓٗٔعالـ الكتب بيروت  ط/

الكمػػـ،  جوامػػع مػػف حػػديثا خمسػػيف شػػرح فػػ  والحكػػـ العمػػـو جػػامع  (ٕ٘
 الحنبمػػػ  رجػػػب بػػػف أحمػػػد بػػػف الػػػرحمف عبػػػد الػػػديف زيػػػف: المؤلػػػؼ

: بيػػروت، الطبعػػ  – الرسػػال  مؤسسػػ : الناشػػر ( ػػػٜ٘ٚ: المتػػوف )
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٔٔٙ 
 

 ـ.ٕٔٓٓ -  ػٕٕٗٔ السابع ،
 بف عيس  بف محمد: الترمذي، المؤلؼ سنف - الكبير الجامع  (ٖ٘

 الغرب دار: الناشر ( ػٜٕٚ: المتوف ) عيس  أبو الترمذي، َسْورة
 ـ. ٜٜٛٔ: النشر بيروت، سن  – اإلسبلم 

 وسػننه  اهلل رسػوؿ أمػور مػف المختهر الهحين المسند الجامع  (ٗ٘
الجع ػ ،  اريالبخػ عبػداهلل أبو إسماعيؿ بف محمد: وأيامه، المؤلؼ

  ػ.ٕٕٗٔ األول ،: الطبع  النجاة، طوؽ دار: الناشر
 أبػ  بػف أحمػد بػف محمػد اهلل عبػد لئلماـ أب  القرآف ألحكاـ الجامع  (٘٘

 ( ػػػػٔٚٙ: المتػػػوف ) القرطبػػػ  الخزرجػػػ  األنهػػػاري فػػػرح بػػػف بكػػػر
بػػػرا يـ البردونػػػ  أحمػػػد: تحقيػػػؽ  الكتػػػب دار: أط ػػػيش، الناشػػػر وا 
 القا رة. – المهري 

 الػرحيـ عبػد بػف محمػود: الكريـ، المؤلػؼ القرآف إعراب ف  وؿالجد  (ٙ٘
 - دمشػػػػؽ الرشػػػػيد، دار: الناشػػػػر ( ػػػػػٖٙٚٔ: المتػػػػوف ) هػػػػاف 
  ػ. ٛٔٗٔ الرابع ،: الطبع 

 الػرازي محمػد بػف الػرحمف عبػد محمد أبو: والتعديؿ، المؤلؼ الجرح  (ٚ٘
 دائػػرة مجمػػس طبعػػ : الناشػػر ( ػػػٕٖٚ: المتػػوف ) حػػاتـ أبػػ  ابػػف

 التػراث إحيػاء الهنػد، دار – الدكف آباد بحيدر - عثماني ال المعارؼ
 ـ. ٕٜ٘ٔ  ػ ٕٔٚٔ األول ،: بيروت، الطبع  – العرب 

 بػػف القػػادر عبػػد: الحن يػػ ، المؤلػػؼ طبقػػات فػػ  الم ػػي  الجػػوا ر  (ٛ٘
: المتػػػوف ) الحن ػػػ  الػػػديف القرشػػػ  محيػػػ  اهلل نهػػػر بػػػف محمػػػد
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٔٔٚ 
 

 كراتش . – خانه كتب محمد مير: الناشر ( ػ٘ٚٚ
 بػػػػ المعػػػروؼ الػػػرحيـ عبػػػد بػػػف أحمػػػد: البالغػػػ ، المؤلػػػؼ اهلل جػػػ ح  (ٜ٘

 دار: الناشػػػػر ( ػػػػٙٚٔٔ: المتػػػػوف ) «الػػػد موي اهلل ولػػػػ  الشػػػا »
 -  ػ ٕٙٗٔ: الطبع سن  األول ،: لبناف، الطبع  – بيروت الجيؿ،
 ـ.ٕ٘ٓٓ

 عبػد بػف أحمػد نعػيـ أبو: األه ياء، المؤلؼ وطبقات األولياء حمي   (ٓٙ
 محافظػػ  - السػػعادة: الناشػػر ( ػػػٖٓٗ: متػػوف ال) األهػػبهان  اهلل

 ـ.ٜٗٚٔ -  ػٜٖٗٔ مهر،
 بػػف أنجػػب بػػف عمػػ : المهػػن يف، المؤلػػؼ أسػػماء فػػ  الثمػػيف الػػدر  (ٔٙ

 الغػػػػػرب دار: الناشػػػػػر ( ػػػػػػٗٚٙ: المتػػػػػوف ) الػػػػػديف تػػػػػاج عثمػػػػػاف
 .ـٜٕٓٓ -  ػ ٖٓٗٔ األول ،: تونس، الطبع  االسبلم ،

 الػػديف جػػبلؿ بكػػر،  أبػػ بػػف الػػرحمف عبػػد: المنثػػور، المؤلػػؼ الػػدر  (ٕٙ
 بيروت. – ال كر دار: الناشر ( ػٜٔٔ: المتوف ) السيوط 

 أحمػد ال  ػؿ أبػو: الثامن ، المؤلؼ المائ  أعياف ف  الكامن  الدرر  (ٖٙ
  ( ػػػػٕ٘ٛ: المتػػػوف ) العسػػػقبلن  حجػػػر بػػػف محمػػػد بػػػف عمػػػ  بػػػف

الهنػػد، / ابػػاد هػػيدر - العثمانيػػ  المعػػارؼ دائػػرة مجمػػس: الناشػػر
 ـٕٜٚٔ/  ػٕٜٖٔ ،الثاني : الطبع 

الػػدعاء المػػأثور وآدابػػه ومػػا يجػػب عمػػ  الػػداع  إتيانػػه واجتنابػػه،   (ٗٙ
 ػػػ( ٕٓ٘المؤلػػؼ محمػػد بػػف الوليػػد بػػف خمػػؼ الطرطوشػػ  المتػػوف )

الناشر: دار الكتب العممي  منشػورات محمػد عمػ  بي ػوف، الطبعػ  
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٔٔٛ 
 

 ـ.ٕٕٓٓ ػ ٖٕٗٔاألول  
: المتػوف ) انػ الطبر  القاسػـ أبو أحمد بف سميماف: الدعاء، المؤلؼ  (٘ٙ

 األولػػ ،: بيػػروت، الطبعػػ  – العمميػػ  الكتػػب دار: الناشػػر ( ػػػٖٓٙ
  ػ.ٖٔٗٔ

 بكػػر أبػػو عمػػ ، بػػف الحسػػيف بػػف أحمػػد: الكبيػػر، المؤلػػؼ الػػدعوات  (ٙٙ
 – والتوزيػػػع لمنشػػػر غػػػراس: الناشػػػر ( ػػػػٛ٘ٗ: المتػػػوف ) البيهقػػػ 

 ـ. ٜٕٓٓ  األول : الكويت، الطبع 
اإلرادات،  منتهػ  بشرح المعروؼ المنته  لشرح النه  أول  دقائؽ  (ٚٙ

 ( ػػٔ٘ٓٔ: المتوف ) الحنبم  البهوت  يونس بف منهور: المؤلؼ
 ـ.ٖٜٜٔ -  ػٗٔٗٔ األول ،: الكتب، الطبع  عالـ: الناشر

 إبػرا يـ: المذ ب، المؤلػؼ عمماء أعياف معرف  ف  المذ ب الديباج  (ٛٙ
 دار: الناشػػر  ( ػػػٜٜٚ: المتػػوف ) فرحػػوف بػػف محمػػد بػػف عمػػ  بػػف
 القا رة. والنشر، لمطبع راثالت

 بػف أحمد بف محمد: واألسانيد، المؤلؼ السنف رواة ف  التقييد ذيؿ  (ٜٙ
: المتػػوف ) ال اسػػ  الحسػػن  المكػػ  الطيػػب أبػػو الػػديف، تقػػ  عمػػ ،
: لبنػػػاف، الطبعػػػ  بيػػػروت، العمميػػػ ، الكتػػػب دار: الناشػػػر ( ػػػػٕٖٛ
 ـ.ٜٜٓٔ/ ػٓٔٗ األول ،

 الخمػػػػوت  مهػػػػط   بػػػػف حقػػػػ  إسػػػػماعيؿ: ، المؤلػػػػؼروح البيػػػػاف  (ٓٚ
 بيروت. – ال كر دار: الناشر ( ػٕٚٔٔ: المتوف )

: المثػػان ، المؤلػػؼ والسػػبع العظػػيـ القػػرآف ت سػػير فػػ  المعػان  روح  (ٔٚ
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٜٔٔ 
 

 ( ػػػٕٓٚٔ: المتػػوف ) األلوسػػ  اهلل عبػػد بػػف محمػػود الػػديف شػػهاب
  ػ. ٘ٔٗٔ األول ،: بيروت، الطبع  – العممي  الكتب دار: الناشر

 عبػد ال ػرج أبػو الػديف جمػاؿ: لئلمػاـ ،مػـ الت سػيرزاد المسير فػ  ع  (ٕٚ
: المحقػؽ ( ػػٜٚ٘: المتػوف ) الجػوزي محمػد بػف عمػ  بف الرحمف
بيػػػػروت،  – العربػػػػ  الكتػػػػاب دار: المهػػػػدي، الناشػػػػر الػػػػرزاؽ عبػػػػد
  ػ ٕٕٗٔ - األول : الطبع 

 الشػػيبان  حنبػػؿ بػػف محمػػد بػػف أحمػػد اهلل عبػػد أبػػو: الز ػػد، المؤلػػؼ  (ٖٚ
لبنػػاف،  – بيػػروت العمميػػ ، الكتػػب دار: لناشػػرا ( ػػػٕٔٗ: المتػػوف )

 ـ. ٜٜٜٔ -  ػ ٕٓٗٔ األول ،: الطبع 
 بػػف محمػػد بػػف محمػػد: والػػذكر، المؤلػػؼ الػػدعاء فػػ  المػػؤمف سػػبلح  (ٗٚ

 ابػػف دار: الناشػر  ( ػػ٘ٗٚ: المتػوف ) اإِلَمػاـ بػابف المعػروؼ عمػ 
 .ٖٜٜٔ  ػٗٔٗٔ األول ،: بيروت، الطبع  – دمشؽ - كثير

 اهلل عبػد بػف مهػط  : ال حػوؿ، المؤلػؼ طبقػات  إل الوهوؿ سمـ  (٘ٚ
 «خمي ػػػ  حػػػاج » وبػػػػ «جمبػػػ  كاتػػػب» بػػػػ المعػػػروؼ القسػػػطنطين 

تركيػػا،  – إسػػتانبوؿ إرسػػيكا، مكتبػػ : الناشػػر ( ػػػ ٚٙٓٔ المتػػوف )
 ـ ٕٓٔٓ

 القزوينػػ  يزيػػد بػػف محمػػد اهلل عبػػد أبػػو: ماجػػه، المؤلػػؼ ابػػف سػػنف  (ٙٚ
: لعالميػػػػ ، الطبعػػػػ ا الرسػػػػال  دار: الناشػػػػر  ( ػػػػػٖٕٚ: المتػػػػوف )

 ـ. ٜٕٓٓ -  ػ ٖٓٗٔ األول ،
 الَسِجْسػػػػتان  األشػػػػعث بػػػػف سػػػػميماف: داود، المؤلػػػػؼ أبػػػػ  سػػػػنف  (ٚٚ
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٕٔٓ 
 

 األولػ ،: العالمي ، الطبعػ  الرسال  دار: الناشر ( ػٕ٘ٚ: المتوف )
 ـ. ٜٕٓٓ -  ػ ٖٓٗٔ

سػػػػنف النسػػػػائ  الكبػػػػر  ألحمػػػػد بػػػػف شػػػػعيب أبػػػػو عبػػػػد الػػػػرحمف   (ٛٚ
دار الكتػػب العمميػػ  بيػػروت الطبعػػ   /ط ( ػػػٖٖٓ: المتوف النسػػائ )
 .ٜٜٔٔ – ٔٔٗٔاألول  

 بػػف أحمػػد بػػف محمػػد الػػديف شػػمس: النػػببلء، المؤلػػؼ أعػػبلـ سػػير  (ٜٚ
القػا رة،  -الحػديث دار: الناشػر ( ػػٛٗٚ: المتوف ) الذ ب  عثماف
 ـ.ٕٙٓٓ- ػٕٚٗٔ: الطبع 

 المعػػػروؼ إبػػػرا يـ بػػػف محمػػػد بػػػف حمػػػد: الػػػدعاء، المؤلػػػؼ شػػػأف  (ٓٛ
 :العربي ، الطبع  الثقاف  دار: الناشر ( ػٖٛٛ:  المتوف) بالخطاب 
 ـ. ٜٗٛٔ -  ػ ٗٓٗٔ األول ،

 أحمػد بػف الحػ  عبػد: ذ ػب، المؤلػؼ مػف أخبار ف  الذ ب شذرات  (ٔٛ
 كثيػػر، ابػػف دار: الناشػػر ( ػػػٜٛٓٔ: المتػػوف )الحنبمػػ   العمػػاد بػػف

 ـ. ٜٙٛٔ -  ػ ٙٓٗٔ األول ،: بيروت، الطبع  – دمشؽ
  ب  القاسـ أبو: والجماع ، المؤلؼ السن  أ ؿ اعتقاد أهوؿ شرح  (ٕٛ

: الناشػر ( ػػٛٔٗ: المتػوف ) البللكػائ  منهػور بػف الحسف بف اهلل
 ـ.ٖٕٓٓ/   ػٖٕٗٔ الثامن ،: السعودي ، الطبع  – طيب  دار

 عبػػد بػػف محمػػد: مالػػؾ، المؤلػػؼ اإلمػػاـ موطػػأ عمػػ  الزرقػػان  شػػرح  (ٖٛ
 – الدينيػ  لثقافػ ا مكتب : األز ري، الناشر المهري الزرقان  الباق 

 ـ.ٖٕٓٓ -  ػٕٗٗٔ األول ،: القا رة، الطبع 
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ٕٕٔٔ 
 

البػػراؾ،  ناهػػر بػػف الػػرحمف عبػػد: الطحاويػػ ، المؤلػػؼ العقيػػدة شػػرح  (ٗٛ
 ـ. ٕٛٓٓ -  ػٜٕٗٔ الثاني ،: التدمري ، الطبع  دار: الناشر

 الحسػف أبػو بطػاؿ ابػف: بطػاؿ، المؤلػؼ البػف البخاري هحين شرح  (٘ٛ
  مكتب : النشر دار ( ػٜٗٗ: لمتوف ا) الممؾ عبد بف خمؼ بف عم 

 -  ػػػػػٖٕٗٔ الثانيػػػػ ،: الريػػػػاض، الطبعػػػػ  السػػػػعودي ، - الرشػػػػد
 ـ.ٖٕٓٓ

 بَ َواِئػػدِ  الُمْعِمػـِ  ِإكَمػاؿُ  الُمَسػم   ِعَيػاض ِلمَقاِ ػ  ُمْسػِمـِ  َهػِحين َشػْرحُ   (ٙٛ
: المتػوف ) اليحهب  عياض بف موس  بف عياض: ُمْسِمـ، المؤلؼ

 األولػ ،: والتوزيػع، الطبعػ  والنشر ع لمطبا الوفاء دار: ط( ػٗٗ٘
 ـ.ٜٜٛٔ -  ػٜٔٗٔ

لمشػػي  يوسػػؼ بػػف  شػػوا د الحػػؽ فػػ  االسػػتغاث  بسػػيد الخمػػؽ   (ٚٛ
 إسماعيؿ النبهان ، ط المكتب  التوفيقي .

 إسػماعيؿ نهػر أبػو: العربيػ ، المؤلػؼ وهحاح المغ  تاج الهحاح  (ٛٛ
 العمػـ دار: الناشػر ( ػػٖٜٖ: المتػوف ) ال ػاراب  الجػو ري حمػاد بف

 ـ. ٜٚٛٔ -   ػ ٚٓٗٔ الرابع : بيروت، الطبع  – لممبلييف
 أبو حباف بف محمد: بمباف، المؤلؼ ابف بترتيب حباف ابف هحين  (ٜٛ

بيروت،  – الرسال  مؤسس : الناشر ( ػٖٗ٘: المتوف ) حاتـ،
 .ٖٜٜٔ – ٗٔٗٔ الثاني ،: الطبع 

 خزيمػ  بف إسحاؽ بف محمد بكر أبو: ُخَزيم ، المؤلؼ ابف هحينُ   (ٜٓ
 الثالثػ ،: اإلسػبلم  الطبعػ  المكتب: الناشر ( ػٖٔٔ: المتوف ) بف
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٕٕٔ 
 

 ـ. ٖٕٓٓ -  ػ ٕٗٗٔ
 بػػف الػػرحمف عبػػد ال ػػرج أبػػو الػػديف جمػػاؿ: الهػػ وة، المؤلػػؼ هػػ    (ٜٔ

 القػػا رة، الحػػديث، دار: الناشػػر ( ػػػٜٚ٘: المتػػوف ) الجػػوزي عمػػ 
 ـ.ٕٓٓٓ/ ػٕٔٗٔ: مهر، الطبع 

 بف محمد الديف شمس: سع، المؤلؼالتا القرف أل ؿ البلمع ال وء  (ٕٜ
 دار منشػورات: الناشػر ( ػػٕٜٓ: المتػوف ) السػخاوي الػرحمف عبد

 ـ ٜٗٙٔ -  ػٖٗٛٔ الثاني ،: بيروت. الطبع  – الحياة مكتب 
 الػػديف جػػبلؿ بكػػر أبػػ  بػػف الػػرحمف عبػػد: الح ػػاظ، المؤلػػؼ طبقػػات  (ٖٜ

 – العمميػػػػ  الكتػػػػب دار: الناشػػػػر ( ػػػػػٜٔٔ: المتػػػػوف ) السػػػػيوط 
  ػ.ٖٓٗٔ األول ،: ، الطبع بيروت

 تقػ  بػف الو ػاب عبػد الػديف تاج: الكبر ، المؤلؼ الشافعي  طبقات  (ٜٗ
 والنشػر لمطباعػ   جػر: الناشػر ( ػػٔٚٚ: المتػوف ) السػبك  الػديف

  ػ.ٖٔٗٔ الثاني ،: والتوزيع، الطبع 
 كثيػر بػف عمػر بػف إسماعيؿ ال داء طبقات الشافعييف، المؤلؼ أبو  (ٜ٘

: النشػر الدينيػ ، تػاري  الثقافػ  مكتبػ : الناشػر ( ػػٗٚٚ: المتوف )
 ـ. ٖٜٜٔ -  ػ ٖٔٗٔ

 المعروؼ سعد بف محمد اهلل عبد أبو: الكبر ، المؤلؼ الطبقات  (ٜٙ
بيروت،  – هادر دار: الناشر ( ػٖٕٓ: المتوف ) سعد بابف

 ـ. ٜٛٙٔ األول ،: الطبع 
 الػديف شمس أحمد، بف عم  بف محمد: الم سريف، المؤلؼ طبقات  (ٜٚ
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ٕٕٖٔ 
 

 العمميػ  الكتػب دار: الناشػر ( ػػٜ٘ٗ: المتػوف ) المػالك  داووديال
 بيروت. –

 تقريػػػب: بالتقريػػػب المقهػػػود) التقريػػػب شػػػرح فػػػ  التثريػػػب طػػػرح  (ٜٛ
 عبػػد الػػديف زيػػف ال  ػػؿ أبػػو: المؤلػػؼ (المسػػانيد وترتيػػب األسػػانيد
 أحمػد: ابنػه أكممػه ( ػػٙٓٛ: المتػوف ) العراقػ  الحسػيف بف الرحيـ
: الناشػر ( ػػٕٙٛ: المتػوف ) الػديف ولػ  زرعػ  أبػو الػرحيـ عبد بف

 .ـٜٜٚٔ -  ػٜٜٖٔ: النشر عاـ – القديم  المهري  الطبع 
 محمػد اهلل عبػد أبػو الديف شمس: غبر، المؤلؼ مف خبر ف  العبر  (ٜٜ

: الناشػر ( ػٛٗٚ: المتوف ) الذ ب  َقاْيماز بف عثماف بف أحمد بف
 بيروت. – العممي  الكتب دار

 عبيػػد بػػف محمػػد بػػف اهلل عبػػد بكػػر أبػػو:  د، المؤلػػؼواالن ػػرا العزلػػ   (ٓٓٔ
 مكتبػػػ : الناشػػػر ( ػػػػٕٔٛ:  المتػػػوف ) الػػػدنيا أبػػػ  بػػػابف المعػػػروؼ
 القا رة. – ال رقاف

 بػف أحمػد بػف محمػود: البخاري، المؤلؼ هحين شرح القاري عمدة  (ٔٓٔ
 إحيػػػاء دار: الناشػػػر ( ػػػػ٘٘ٛ: المتػػػوف ) العينػػػ  الحن ػػػ  موسػػػ 
 بيروت. – العرب  التراث

 تهذيب: القيـ ابف حاشي  ومعه داود، أب  سنف شرح المعبود عوف  (ٕٓٔ
ي اح داود أب  سنف  بػف أشػرؼ محمػد: ومشكبلته المؤلؼ عممه وا 
: المتػوف ) آبػادي الرحمف العظػيـ عبد أبو حيدر، بف عم  بف أمير

 الثانيػ ،: بيػروت، الطبعػ  – العمميػ  الكتػب دار: الناشر ( ػٜٕٖٔ
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٕٔٗ 
 

  ػ. ٘ٔٗٔ
 إسػػحؽ ال ا ػػح ،ألب  النقػػائض وعػػرر لوا ػػح ا الخهػػائص غػػرر  (ٖٓٔ

: الناشػر(  ػػٛٔٚ: المتػوف ) بػالوطواط المعػروؼ إبػرا يـ بف محمد
 -  ػػٜٕٗٔ األولػ ،: لبنػاف، الطبعػ  – بيروت العممي ، الكتب دار

 ـ.ٕٛٓٓ
 الكػػػاف  عبػػػد بػػػف عمػػػ  الػػػديف تقػػػ  الحسػػػف ألبػػػ  السػػػبك  فتػػػاو   (ٗٓٔ

 رؼ.المعا دار: الناشر( ػٙ٘ٚ: المتوف ) السبك 
  الهيتم  حجر بف محمد بف أحمد: الكبر ، المؤلؼ ال قهي  ال تاو   (٘ٓٔ

 عبػد الشػي  الهيتمػ ، حجػر ابف تمميذ: جمعها ( ػٜٗٚ: المتوف )
 ( ػػػػ ٕٜٛ المتػػػوف ) المكػػػ  ال ػػػاكه  عمػػػ  بػػػف أحمػػػد بػػػف القػػػادر
 اإلسبلمي . المكتب : الناشر

 حجر بف عم  بف أحمد: البخاري، المؤلؼ هحين شرح الباري فتن  (ٙٓٔ
  ػ.ٜٖٚٔ بيروت، - المعرف  دار: الشافع ، الناشر العسقبلن 

 اليمنػ  الشػوكان  محمػد بػف عمػ  بػف محمػد: القدير، المؤلػؼ فتن  (ٚٓٔ
 - الطيػػب الكمػػـ دار كثيػػر، ابػػف دار: الناشػػر ( ػػػٕٓ٘ٔ: المتػػوف )

  ػ. ٗٔٗٔ - األول : بيروت، الطبع  دمشؽ،
 محمػػد الػػديف زيػػف: الهػػغير، المؤلػػؼ الجػػامع شػػرح القػػدير فػػيض  (ٛٓٔ

 القػا ري المنػاوي عمػ  بػف العػارفيف تػاج بػف الػرؤوؼ بعبد المدعو
مهػػر،  – الكبػػر  التجاريػػ  المكتبػػ : الناشػػر ( ػػػٖٔٓٔ: المتػػوف )

 .ٖٙ٘ٔ األول ،: الطبع 
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٕٔ٘ 
 

 البيهقػػػ  بكػػػر أبػػػو الحسػػػيف بػػػف أحمػػػد: والقػػػدر، المؤلػػػؼ الق ػػػاء  (ٜٓٔ
السعودي ، / الرياض - العبيكاف مكتب : الناشر ( ػٛ٘ٗ: المتوف )

 ـ،ٕٓٓٓ -  ػٕٔٗٔ األول ،: الطبع 
 أبػو: السػت ، المؤلػؼ الكتػب فػ  روايػ  لػه مػف معرفػ  فػ  الكاشؼ  (ٓٔٔ

 دار: الناشػر ( ػػٛٗٚ: المتػوف ) الػذ ب  أحمػد بػف محمػد اهلل عبد
: جػػدة، الطبعػػ  القػػرآف، عمػػـو مؤسسػػ  - اإلسػػبلمي  لمثقافػػ  القبمػػ 
 ـ.ٕٜٜٔ -  ػٖٔٗٔ األول ،

  ف  أحكاـ األدعي ، المؤلؼ محمد بف بهادر الزركش  كتاب األز ي  (ٔٔٔ
 ـ.ٜٛٛٔ ػ ٛٓٗٔ(، الناشر: دار ال رقاف ٜٗٚالمتوف  )

 الشػػػريؼ عمػػػ  بػػػف محمػػػد بػػػف عمػػػ : التعري ػػػات، المؤلػػػؼ كتػػػاب  (ٕٔٔ
لبناف، – بيروت العممي  الكتب دار: الناشر ( ػٙٔٛ: ت) الجرجان 
 ـ.ٖٜٛٔ-  ػٖٓٗٔ األول : الطبع 

 البهػػػػري ال را يػػػدي عمػػػػرو بػػػف أحمػػػػد بػػػف ميػػػػؿالعػػػيف لمخ كتػػػاب  (ٖٔٔ
  الهبلؿ. ومكتب  دار: الناشر ( ػٓٚٔ: المتوف )
كتػػػاب سػػػعادة الػػػداريف فػػػ  الػػػرد عمػػػ  ال ػػػرقتيف الو ابيػػػ  ومقمػػػدة   (ٗٔٔ

الناشػر: ، لعطاراتأليؼ: الشي  ابرا يـ عثماف السمنودي  الظا ري 
 ـٕٛٓٓ األول   : ، الطبعالقا رة –دار الخمود لمتراث 

 محمػود القاسػـ أبػو: التنزيؿ، المؤلؼ غوامض حقائؽ عف كشاؼال  (٘ٔٔ
 دار: الناشػػر ( ػػػٖٛ٘: المتػػوف ) اهلل جػػار الزمخشػػري عمػػرو بػػف

  ػ. ٚٓٗٔ - الثالث : بيروت، الطبع  – العرب  الكتاب
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٕٔٙ 
 

 محمػػػد بػػػف إسػػػماعيؿ: اإللبػػػاس، المؤلػػػؼ ومزيػػػؿ الخ ػػػاء كشػػػؼ  (ٙٔٔ
: الناشػػػر ( ػػػػٕٙٔٔ: المتػػػوف ) ال ػػػداء أبػػػو الدمشػػػق ، العجمػػػون 
 ـ.ٕٓٓٓ -  ػٕٓٗٔ األول ،: العهري ، الطبع  المكتب 

 عمػ  الػديف عػبلء: واألفعػاؿ، المؤلػؼ األقػواؿ سػنف فػ  العماؿ كنز  (ٚٔٔ
 ( ػػػػٜ٘ٚ: المتػػػوف ) الهنػػػدي بػػػالمتق  الشػػػهير الػػػديف حسػػػاـ بػػػف

 ـ.ٜٔٛٔ/ ػٔٓٗٔ الخامس ،: الرسال ، الطبع  مؤسس : الناشر
 القشػيري الحسػف أبػو الحجػاج بػف ـمسػم: واألسماء، المؤلؼ الكن   (ٛٔٔ

 العممػػػ  البحػػػث عمػػػادة: الناشػػػر ( ػػػػٕٔٙ: المتػػػوف ) النيسػػػابوري
 األولػػػػػػػ ،: الطبعػػػػػػػ  المنػػػػػػػورة، المدينػػػػػػػ  اإلسػػػػػػػبلمي ، بالجامعػػػػػػػ 
 ـ.ٜٗٛٔ/ ػٗٓٗٔ

 بػف عمػر الػديف سراج ح ص أبو: الكتاب، المؤلؼ عمـو ف  المباب  (ٜٔٔ
 دار: الناشػر ( ػػ٘ٚٚ: المتػوف ) النعمػان  الدمشػق  الحنبمػ  عم 
-  ػػػ ٜٔٗٔ األولػػ ،: لبنػػاف، الطبعػػ /  بيػػروت - العمميػػ  الكتػػب
 ـ.ٜٜٛٔ

 منظػػور بػػف ال  ػػؿ أبػػو عمػػ  بػػف مكػػـر بػػف لمحمػػد لسػػاف العػػرب  (ٕٓٔ
بيػػػػروت،  – هػػػػادر دار: الناشػػػػر ( ػػػػػٔٔٚ: المتػػػػوف ) األنهػػػػاري

  ػ. ٗٔٗٔ - الثالث : الطبع 
 عمػ  الػديف نػور الحسف أبو: ال وائد، المؤلؼ ومنبع الزوائد مجمع  (ٕٔٔ

: الناشػػر ( ػػػٚٓٛ: المتػػوف ) الهيثمػػ  سػػميماف بػػف بكػػر أبػػ  بػػف
 ـ.ٜٜٗٔ  ػ، ٗٔٗٔ: النشر القا رة، عاـ القدس ، مكتب 



 الثانىـ الجزء  7102مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد الخامس والثالثون 

                                                                  

                            

 

 

 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٕٔٚ 
 

 عبػػد بػػف أحمػػد العبػػاس أبػػو الػػديف تقػػ : ال تػػاو ، المؤلػػؼ مجمػػوع  (ٕٕٔ
 الممػؾ مجمػع: الناشػر ( ػٕٛٚ: المتوف ) الحران  تيمي  بف الحميـ
: النشػػػر عػػػاـ النبويػػػ ، المدينػػػ  شػػػريؼ،ال المهػػػحؼ لطباعػػػ  فهػػػد

 ـ.ٜٜ٘ٔ/ ػٙٔٗٔ
: المؤلػؼ ((والمطيعػ  السػبك  تكممػ  مػع)) المهػذب شرح المجموع  (ٖٕٔ

 ( ػػٙٚٙ: المتػوف ) النووي شرؼ بف يحي  الديف محي  زكريا أبو
 ال كر. دار: الناشر

 عبػد محمػد أبػو: العزيز، المؤلؼ الكتاب ت سير ف  الوجيز المحرر  (ٕٗٔ
 ( ػػٕٗ٘: المتػوف ) المحػارب  األندلسػ  عطي  بف غالب بف الحؽ

 ٕٕٗٔ - األولػػ : بيػػروت، الطبعػػ  – العمميػػ  الكتػػب دار: الناشػػر
  ػ.

: المتػػػوف ) سػػػيد  بػػػف إسػػػماعيؿ بػػػف عمػػػ : المخهػػػص، المؤلػػػؼ  (ٕ٘ٔ
: بيػػػروت، الطبعػػػ  – العربػػػ  التػػػراث إحيػػػاء دار: الناشػػػر ( ػػػػٛ٘ٗ
 ـ.ٜٜٙٔ  ػٚٔٗٔ األول ،

يػػاؾ نعبػػد إيػػاؾ ازؿمنػػ بػػيف السػػالكيف مػػدارج  (ٕٙٔ : نسػػتعيف، المؤلػػؼ وا 
 ( ػػٔ٘ٚ: المتػوف ) الجوزيػ  قػيـ بػف أيػوب بػف بكر أب  بف محمد
  ػػ ٙٔٗٔ الثالثػ ،: بيػروت، الطبعػ  – العربػ  الكتاب دار: الناشر

 ـ.ٜٜٙٔ -
( سمطاف) بف عم : المهابين، المؤلؼ مشكاة شرح الم اتين مرقاة  (ٕٚٔ

 دار: الناشػػػر ( ػػػػٗٔٓٔ :المتػػػوف ) القػػػاري الهػػػروي المػػػبل محمػػػد،
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٕٔٛ 
 

 ـ.ٕٕٓٓ -  ػٕٕٗٔ األول ،: لبناف، الطبع  – بيروت ال كر،
 إبػػػرا يـ بػػػف إسػػػحاؽ بػػػف يعقػػػوب: عوانػػػ ، المؤلػػػؼ أبػػػ  مسػػػتخرج  (ٕٛٔ

 – المعرف  دار: الناشر ( ػٖٙٔ: المتوف ) اإلس رايين  النيسابوري
 ..ـٜٜٛٔ - ػٜٔٗٔ األول ،: بيروت، الطبع 

 بف محمد الحاكـ اهلل عبد أبو: لمؤلؼالهحيحيف، ا عم  المستدرؾ  (ٜٕٔ
 دار: الناشر ( ػ٘ٓٗ: المتوف ) البيع بابف المعروؼ اهلل عبد

 .ٜٜٓٔ – ٔٔٗٔ األول ،: بيروت، الطبع  – العممي  الكتب
 أحمػػػد بػػػف محمػػػد: مسػػػتطرؼ، المؤلػػػؼ فػػػف كػػػؿ فػػػ  المسػػػتطرؼ  (ٖٓٔ

بيػػػروت،  – الكتػػػب عػػػالـ: الناشػػػر ( ػػػػٕ٘ٛ: المتػػػوف ) األبشػػػيه 
  ػ. ٜٔٗٔ ألول ،ا: الطبع 

 المثُنػػ  بػػف عمػػ  بػػف أحمػػد يعمػػ  أبػػو: يعمػػ ، المؤلػػؼ أبػػ  مسػػند  (ٖٔٔ
 المػػػأموف دار: الناشػػػر ( ػػػػٖٚٓ: المتػػػوف ) الموهػػػم  التميمػػػ ،

 ـ.ٜٗٛٔ –  ػٗٓٗٔ األول ،: دمشؽ، الطبع  – لمتراث
 محمد بف أحمد اهلل عبد أبو: حنبؿ، المؤلؼ بف أحمد اإلماـ مسند  (ٕٖٔ

 – الحديث دار: الناشر ( ػٕٔٗ: متوف ال) الشيبان  حنبؿ بف
 ـ. ٜٜ٘ٔ -  ػ ٙٔٗٔ األول ،: القا رة، الطبع 

 الق ػاع  سػبلم  بػف محمػد اهلل عبػد أبػو: الشهاب، المؤلؼ مسند  (ٖٖٔ
بيػروت،  – الرسػال  مؤسسػ : الناشػر ( ػػٗ٘ٗ: المتػوف ) المهري
 ـ.ٜٙٛٔ –  ػٚٓٗٔ الثاني ،: الطبع 

  اهلل رسوؿ إل  العدؿ عف دؿالع بنقؿ المختهر الهحين المسند  (ٖٗٔ
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٕٜٔ 
 

: المتػػػوف ) القشػػػيري الحسػػػف أبػػػو الحجػػػاج بػػػف مسػػػمـ: ، المؤلػػػؼ
 بيروت. – العرب  التراث إحياء دار: الناشر ( ػٕٔٙ

 بف محمد: األقطار، المؤلؼ فقهاء وأعبلـ األمهار عمماء مشا ير  (ٖ٘ٔ
 الوفػػاء دار: الناشػػر  ( ػػػٖٗ٘: المتػػوف ) حػػاتـ الُبسػػت  أبػػو حبػػاف

  ػػ ٔٔٗٔ األولػ : المنهورة، الطبعػ  – والتوزيع والنشر لمطباع 
 ـ. ٜٜٔٔ -

 الهػػػنعان   مػػػاـ بػػػف الػػػرزاؽ عبػػػد بكػػػر أبػػػو: المهػػػنؼ، المؤلػػػؼ  (ٖٙٔ
: مػف الهنػد، يطمػب -العممػ  المجمػس: الناشػر ( ػػٕٔٔ: المتوف )

  ػ.ٖٓٗٔ الثاني ،: بيروت، الطبع  – اإلسبلم  المكتب
: األهػػوؿ، المؤلػػؼ عمػػـ إلػػ  الوهػػوؿ سػػمـ بشػػرح القبػػوؿ معػػارج  (ٖٚٔ

:  الناشػر ( ػػٖٚٚٔ:  المتػوف ) الحكمػ  عمػ  بػف أحمػد بف حافظ
 ـ.ٜٜٓٔ -  ػٓٔٗٔ ، األول :  الدماـ، الطبع  – القيـ ابف دار

 بػف مسعود بف الحسيف ألب  محمد القرآف ت سير ف  التنزيؿ معالـ  (ٖٛٔ
 إحيػػاء دار:  الناشػػر ( ػػػٓٔ٘: المتػػوف ) البغػػوي ال ػػراء بػػف محمػػد

   ػ. ٕٓٗٔ األول ،:  بيروت، الطبع – العرب  راثالت
 الحمػػػوي الرومػػػ  اهلل عبػػػد بػػػف يػػػاقوت: المؤلػػػؼ األدبػػػاء، عجػػػـم  (ٜٖٔ

 بيروت. الغرب، دار: الناشر ( ػٕٙٙ: المتوف )
 الطبرانػػ  القاسػػـ أبػػو أحمػػد بػػف سػػميماف: الكبيػػر، المؤلػػؼ المعجػػـ  (ٓٗٔ

رة، القػػػػا  – تيميػػػ  ابػػػف مكتبػػػػ : النشػػػر دار ( ػػػػٖٓٙ: المتػػػوف )
 ـ. ٜٜٗٔ -  ػ٘ٔٗٔالثاني ، : الطبع 
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٖٔٓ 
 

 اهلل عبػػد أبػػو الػػديف شػػمس: بالمحػػدثيف، المؤلػػؼ المخػػتص المعجػػـ  (ٔٗٔ
 مكتبػػػػ : الناشػػػػر ( ػػػػػٛٗٚ: المتػػػػوف ) الػػػػذ ب  أحمػػػػد بػػػػف محمػػػػد

 ـ. ٜٛٛٔ -  ػ ٛٓٗٔ األول ،: الطائؼ، الطبع  الهديؽ،
: المتػوف ) الدمشػؽ كحالػ  ر ا بف عمر: المؤل يف، المؤلؼ معجـ  (ٕٗٔ

 التػػػراث إحيػػػاء دار بيػػػروت، - المثنػػػ  مكتبػػػ : الناشػػػر ( ػػػػٛٓٗٔ
 بيروت. العرب 

 الػرازي القزوينػ  بف فارس بف أحمد: المغ ، المؤلؼ مقاييس معجـ  (ٖٗٔ
 ال كر. دار: الناشر ( ػٜٖ٘: المتوف )
 األهػبهان  اهلل عبػد بػف أحمػد نعػيـ أبػو: الهحاب ، المؤلؼ معرف   (ٗٗٔ

: الريػاض، الطبعػ  لمنشػر، الػوطف دار: الناشػر ( ػػٖٓٗ: المتوف )
 ـ. ٜٜٛٔ -  ػ ٜٔٗٔ األول 

 بػف أحمػد بػف محمد الديف شمس: الكن ، المؤلؼ سرد ف  المقتن   (٘ٗٔ
 العممػػػػ  المجمػػػس: الناشػػػر ( ػػػػػٛٗٚ: المتػػػوف ) الػػػذ ب  عثمػػػاف
السػػعودي ،  العربيػػ  المممكػػ  المنػػورة، المدينػػ  اإلسػػبلمي ، بالجامعػ 
  ػ.ٛٓٗٔ األول ،: الطبع 

 ال ػرج أبػو الػديف جمػاؿ: والمموؾ، المؤلػؼ األمـ تاري  ف  نتظـالم  (ٙٗٔ
 ( ػػػػٜٚ٘: المتػػػوف ) الجػػػوزي محمػػػد بػػػف عمػػػ  بػػػف الػػػرحمف عبػػػد

 -  ػػ ٕٔٗٔ األولػ ،: بيروت، الطبع  العممي ، الكتب دار: الناشر
 ـ.ٕٜٜٔ

 المنجد ف  المغ  واألعبلـ "أعبلـ "  لمويس معموؼ، ط دار الشرؽ.  (ٚٗٔ
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 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٖٔٔ 
 

 محيػ  زكريا أبو: الحجاج، المؤلؼ بف مسمـ هحين شرح المنهاج  (ٛٗٔ
 دار: الناشػػر ( ػػػٙٚٙ: المتػػوف ) النػػووي شػػرؼ بػػف يحيػػ  الػػديف
  ػ.ٕٜٖٔ الثاني ،: بيروت، الطبع  – العرب  التراث إحياء

 محمػد بف الحسف بف الحسيف: اإليماف، المؤلؼ شعب ف  المنهاج  (ٜٗٔ
ال كػر،  دار: الناشر ( ػٖٓٗ: المتوف ) الحميم  الجرجان  البخاري
 ـ. ٜٜٚٔ -  ػ ٜٜٖٔ األول ،: الطبع 

، المؤلػػؼ ال نػػوف اهػػطبلحات كشػػاؼ موسػػوع   (ٓ٘ٔ  بػػف محمػػد: والعمػػـو
 مكتبػػ : الناشػػر ( ػػػٛ٘ٔٔ بعػػد: المتػػوف ) التهػػانوي الحن ػػ  عمػػ 
 .ـٜٜٙٔ - األول : بيروت، الطبع  -لبناف

 األهػػبح  عػػامر بػػف مالػػؾ بػػف أنػػس بػػف مالػػؾ: الموطػػأ، المؤلػػؼ  (ٔ٘ٔ
 آؿ سػػمطاف بػػف زايػػد مؤسسػػ : الناشػػر ( ػػػٜٚٔ: المتػػوف ) المػػدن 
اإلمػػػػارات،  – ظبػػػػ  أبػػػػو - واإلنسػػػػاني  الخيريػػػػ  لؤلعمػػػػاؿ نهيػػػػاف
 ـ. ٕٗٓٓ -  ػ ٕ٘ٗٔ األول ،: الطبع 

 اهلل عبػد أبػو الػديف ميزاف االعتداؿ ف  نقد الرجاؿ، المؤلػؼ شػمس  (ٕ٘ٔ
 المعرفػػ  دار: الناشػػر ( ػػػٛٗٚ: المتػػوف ) الػػذ ب  أحمػػد بػػف محمػػد

 -  ػػػ ٕٖٛٔ األولػػ ،: لبنػػاف، الطبعػػ  – بيػػروت والنشػػر، مطباعػػ ل
 ـ. ٖٜٙٔ

 المبػارؾ السػعادات أبػو: واألثػر، المؤلػؼ الحديث غريب ف  النهاي   (ٖ٘ٔ
: الناشر ( ػٙٓٙ: المتوف ) األثير ابف الجزري محمد بف محمد بف

 ـ.ٜٜٚٔ -  ػٜٜٖٔ بيروت، - العممي  المكتب 



 الثانىـ الجزء  7102مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد الخامس والثالثون 

                                                                  

                            

 

 

 لعلية فى الدعاءمنة هللا ا

 ودالئله العقدية

ٕٖٕٔ 
 

 اهلل عبػد بػف أيبػؾ بف خميؿ الديف حهبل: بالوفيات، المؤلؼ الواف   (ٗ٘ٔ
بيػروت،  – التػراث إحيػاء دار: الناشػر ( ػػٗٙٚ: المتوف ) اله دي

 ـ.ٕٓٓٓ - ػٕٓٗٔ:النشر عاـ
 محمػػػد بػػػف عمػػػ  بػػػف محمػػػد: إليهػػػا، المؤلػػػؼ والطريػػػؽ اهلل واليػػػ   (٘٘ٔ

 الحديثػ  الكتػب دار: الناشر ( ػٕٓ٘ٔ: المتوف ) اليمن  الشوكان 
 القا رة./  مهر -

 


