بن زيد قال) :خرج النبي �إىل هذا امل�صلي ي�ست�سقي
فدعا وا�ست�سقى ،ثم ا�ستقبل القبلة وقلب رداءه(.
من
وحلديث �أبي مو�سى الأ�شعري ملا فرغ النبي
حنني ،وفيه قال :فدعا مباء فتو�ض�أ ثم رفع يديه فقال:
«اللهم اغفر لعبيد بن عامر» ،ور�أي��ت بيا�ض �أبطيه.
رواه البخاري وم�سلم.
 .5خف�ض ال�صوت والإ�سرار بالدعاء:
لقول اهلل تعاىل} :ادعُ ��وا َر َب� ُ�ك��م َت�� َ��ض� ُ�رع� ً�ا و َُخ �ف� َي� ٌ�ة �إ َن� ُ�ه
َ
ال يُ � ِ�ح� ُ�ب ُ
املع َت ِد َ
ين{ الأع��راف  .55ولقول النبي :
«�أيها النا�س� ،أربعوا على �أنف�سكم� ،إنكم ال تدعون �أ�صم
ً
ً
ً
قريبا وهو معكم» رواه
�سميعا
غائبا� ،إنكم تدعون
وال
البخاري.
 .6عدم تكلف ال�سجع:
وذلك لأن الداعي ينبغي �أن يكون يف حال ت�ضرع وذلة
وم�سكنة ،والتكلف ال ينا�سب ذل��ك ،وقد �أو�صى ابن
عبا�س �أحد �أ�صحابه قائ ً
ال) :فانظر ال�سجع يف الدعاء
و�أ�صحابه ال
فاجتنبه ،ف��إين عهدت ر�سول اهلل
يفعلون �إال ذلك االجتناب( رواه البخاري.
 .7حت � ��ري الأوق � � � ��ات امل �� �س �ت �ح �ب��ة واغ� �ت� �ن ��ام الأح � � ��وال
ال�شريفة:
وهي بني الأذان والإقامة ،والثلث الأخ�ير من الليل،
ويوم اجلمعة ،ويوم عرفة ،وحال نزول املطر ،وحال
ال�سجود ،وحال زحف اجليو�ش يف �سبيل اهلل ،وغري
ذلك.

 .8جتنب الدعاء على النف�س والأهل واملال:
لقول النبي « :ال تدعوا على �أنف�سكم ،وال تدعوا
على �أوالدك��م ،وال تدعوا على �أموالكم ،ال توافقوا من
اهلل ��س��اع��ة ي���س��أل فيها ع �ط��ا ًء في�ستجيب ل�ك��م» رواه
م�سلم.

�أخطاء تقع يف الدعاء:
� .1أن ي�شتمل الدعاء على �شيء من التو�سالت ال�شركية
�أو البدعية.
 .2مَ ْ
تنِي املوت و�س�ؤال اهلل ذلك.

� .12أن يخ�ص الإمام نف�سه بالدعاء دون امل�أمومني �إذا
كانوا ي�ؤمنون وراءه.
� .13أن يعتمد العبد على غريه يف الدعاء دائماً ،وال
يحر�ص على الدعاء بنف�سه.
اللح ُن
اللحنِ �أثناء الدعاء ،وخا�صة �إذا كان َ
 .14كرثة َ
يحيل املعنى� ،أما اجلاهل باملعنى ولي�س له معرفة
باللغة فهو معذور.
 .15عدم االهتمام باختيار �أ�سماء اهلل �أو �صفات اهلل
املنا�سبة للدعاء.

 .3الدعاء بتعجل العقوبة.

 .16الي�أ�س وقلة اليقني من �إجابة الدعاء.

 .4الدعاء مبا هو م�ستحيل �أو مبا هو ممتنع عق ً
ال �أو
عادة �أو �شرعاً.

 .17قول البع�ض عند الدعاء :اللهم �إين ال �أ�س�ألك رد
الق�ضاء ولكن �أ�س�ألك اللطف فيه.

 .5الدعاء ب�أمر قد مت وح�صل بالفعل و ُفرغ منه.

 .18تعليق الدعاء على امل�شيئة ك�أن يقول :اللهم اغفر
يل �إن �شئت والواجب اجلزم يف الدعاء.

 .7الدعاء على الأهل والأموال والنف�س.

 .19تَ�صنُع البكاء ورفع ال�صوت بذلك.

� .6أن يدعوا ب�شيء ّ
دل ال�شرع على عدم وقوعه.
 .8الدعاء بالإثم ك�أن يدعو على �شخ�ص �أن يبتلى ب�شيء
من املعا�صي.

 .20ت��رك الإم��ام رف��ع يديه �إذا ا�ست�سقى يف خطبة
اجلمعة.

 .9الدعاء بقطيعة رحم.

 .21الإطالة بالدعاء حال القنوت ،والدعاء مبا ال
ينا�سب املق�صود فيه.

 .10الدعاء بانت�شار املعا�صي.
 .11حتجري الرحمة ،ك�أن يقول :اللهم ا�شفني وحدي
فقط وارزقني وحدي فقط.

و�صلى اهلل على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم.

احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على ر�سوله

حال دعائه م�ستعني باهلل ،مفو�ض �أمره �إليه وحده دون
�سواه .كما �أنه طاعة هلل عز وجل وا�ستجابة لأمره ،قال
َ
ون �أَ ْ�س َت ِج ْب َل ُكمْ { غافر.60:
تعاىل} :و ََقال َرب ُُّكمُ ادْعُ يِ

العارفني ،ومطية ال�صاحلني ،ومفزع املظلومني ،وملج�أ
امل�ست�ضعفني ،به تُ�ستجلب النعم ،ومبثله تُ�ستدفع النقم.

وهو �سالح قوي ي�ستخدمه امل�سلم يف جلب اخلري ودفع
ال�ضر ،قال « :من ُفتح له منكم باب الدعاء فتحت
ً
�شيئا يُ عطى �أحب �إليه
له �أبواب الرحمة ،وما ُ�سئل اهلل
م��ن �أن يُ �س�أل العافية� ،إن ال��دع��اء ينفع مم��ا ن��زل وما
مل ي�ن��زل ،فعليكم عباد اهلل ب��ال��دع��اء» .رواه الرتمذي
وح�سنه الألباين وقال احلاكم �صحيح الإ�سناد.

الأمني ،وعلى �آله و�أ�صحابه الطاهرين ،وبعد:

ف��ال��دع��اء ط��ري��ق ال��ن��ج��اة ،و�سلم ال��و���ص��ول ،ومطلب

ما �أ�شد حاجة العباد �إليه ،وما �أعظم �ضرورتهم �إليه ،ال
ي�ستغني عنه امل�سلم بحال من الأحوال.

والدعاء من �أنفع الأدوي���ة ،وهو عدو البالء يدافعه
ويعاجله ،ومينع نزوله ويرفعه �أو يخففه.

حري بامل�سلم �أن يقف على ف�ضائله
و�أم ٌر هذا �ش�أنه
ٌ
و�آدابه ،ن�س�أل اهلل �أن يتقبل منا ومنكم الدعاء و�صالح
الأعمال.

ف�ضائل الدعاء:
للدعاء ف�ضائل ال حت�صى ،وثمرات ال تعد ،ويكفي �أنه

نوع من �أن��واع العبادة ،بل هو العبادة كلها كما �أخرب
النبي

بقوله« :الدعاء هو العبادة» .رواه الرتمذي

و�صححه الألباين.

وترك الدعاء ا�ستكبار عن عبادة اهلل كما قال تعاىل:
َ
ب َ
ون �أَ ْ�س َت ِج ْب َل ُكمْ �إِ َّن ا َّل ِذ َ
ون
ين ي َْ�س َت ْك رِ ُ
}و ََقال َرب ُُّكمُ ادْعُ يِ
عَ ْن ِعبَا َد ِتي �سَ ي َْد ُخ ُل َ
اخ ِر َ
ين{ غافر.60:
ون جَ َه َّن َم َد ِ
وهو دليل على التوكل على اهلل ،وذل��ك لأن الداعي

وهو �سالح ا�ستخدمه الأنبياء يف �أ�صعب املواقف ،فها
يف غزوة بدر عندما نظر �إىل امل�شركني
هو النبي
وهم �أل��ف و�أ�صحابه ثالثمائة وت�سعة ع�شر ا�ستقبل
القبلة ثم رفع يديه قائ ً
ال« :اللهم �أجنز يل ما وعدتني،
اللهم �آت ما وعدتني ،اللهم �إن تهلك ه��ذه الع�صابة
من �أه��ل الإ��س�لام ال تعبد يف الأر� ��ض» ,فما زال يهتف
بالدعاء ماداً يديه ،م�ستقبل القبلة حتى �سقط ردا�ؤه،
ف�أخذ رداءه و�ألقاه على منكبه ثم
ف�أتاه �أبوبكر
التزمه من ورائه وقال) :يا نبي اهلل ،كفاك من�شدتك
ربك ،ف�إنه �سينجز لك ما وعدك( رواه م�سلم.
ي�ستخدم �سالح الدعاء
وها هو نبي اهلل �أي��وب
بعدما نزل به �أنواع البالء ،وانقطع عنه النا�س ،ولن
يبق �أحد يحنو عليه �سوى زوجته ،وهو يف ذلك كله
�صابر حمت�سب ،فلما طال به البالء دعا ربه قائ ً
ال:

} َو�أيُ � ��وبَ �إذ َن��ادى َر َب � ُ�ه � يّأن مَ �سَ ِن َى ال� ُ���ض� ُ�ر َو�أن � َ�ت �أرحَ ��مُ
ني}َ 83
اح ِم َ
{فا�س َتجَ ب َنا َل ُه َف َك َ�شف َنا مَ ا ِب ِه ِمن ُ�ض ٍ ّر{
ال ّر ِ
الأنبياء.84:

والدعاء �سبب لتفريج الهموم وزوال الغموم ،وان�شراح

ال�صدور ،وتي�سري الأم���ور ،وفيه يناجي العب ُد ر ّب��ه،
ويعرتف بعجزه و�ضعفه ،وحاجته �إىل خالقه ومواله،
وهو �سبب لدفع غ�ضب اهلل تعاىل لقول النبي

:

«من مل ي�س�أل اهلل يغ�ضب عليه» .رواه �أحمد والرتمذي

وح�سنه الألباين.

وما �أح�سن قول ال�شاعر:

�آداب الدعاء:
للدعاء �آداب كثرية يح�سن توافرها لتكون عوناً بعد اهلل
على �إجابة الداعي ،ومن هذه الآداب:

 .1افتتاح الدعاء بحمد اهلل تعاىل والثناء عليه،
وال�صالة على النبي :
حلديث ف�ضالة بن عبيد قال :بينما ر�سول اهلل
ق��اع��داً �إذ دخ��ل رج � ٌل ف�صلّى فقال :اللهم اغفر يل
وارحمني .فقال ر�سول اهلل « :عجلت �أيها امل�صلي،
ِّ
علي
�إذا �صليت فقعدت فاحمد اهلل مبا هو �أهله
و�صل ّ
ث��م ادع ��ه ،ثم �صلّى رجل �آخ��ر بعد ذلك فحمد اهلل،
و�صلى على النبي  ،فقال له النبي � :أيها امل�صلي
ادع تجُ ب» رواه الرتمذي و�صححه الألباين.

ال تـ�س � � �ــ�ألــن بـن � � ��ي �آدم حــاجــة
حتجب
و�س � � � ِ�ل الذي �أبوابُه ال
ُ

 .2االعرتاف بالذنب والإقرار به:

اهلل يغ�ض � � ��ب �إن تركت �س�ؤالــه
يغ�ضب
وبني �آدم حني ي�س � � ��أل
ُ

ويف هذا كمال العبودية هلل تعاىل ،مثلما دعا يون�س
َ :
ُ
الظ ُلمَ ِات �أن لآ � َإل َه �إلآ � َ
أنت ُ�سبحَ ا َن َك
}ف َنادى فيِ
نت ِم َن َ
الظ مٍِ ِال َ
� يِّإن ُك ُ
ني{ الأنبياء.87:

وهو �سالح املظلومني ومفزع ال�ضعفاء املك�سورين �إذا
انقطعت بهم الأ�سباب ،و�أغلقت يف وجوههم الأبواب،

يقول الإمام ال�شافعي:

�أتــهــ � � ��ز�أ بــالــدعــ � � ��اء وتــزدريــــــه
وم � � ��ا تدري مبا �ص � � ��نع الدعاءُ
�س � � ��هام الليل ال تخطي ولكن
لــه �أمــ � � � ٌ�د ولـــلأمــد انــقـ�ض � � �ــاء

 .3الإحلاح يف الدعاء والعزم يف امل�س�ألة:
لقول النبي �« :إذا دعا �أحدكم فليعزم امل�س�ألة ،وال
يقولن :اللهم �إن �شئت ف�أعطني ،ف�إنه ال م�ستكره له»
رواه البخاري وم�سلم.
 .4ال��و� �ض��وء وا� �س �ت �ق �ب��ال ال�ق�ب�ل��ة ورف� ��ع الأي � ��دي ح��ال
الدعاء:
فهذا �أدعى �إىل خ�شوعه و�صدق توجهه ،فعن عبداهلل

