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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 املقدمة:

 وبعد: ..والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني  ،احلمد هلل رب العاملني
أبو زيد)فإن كتاب   الدعاء( للشيخ بكر بن عبدهللا  الفريدة يف ابهبا  ، ¬  تصحيح    ، من الكتب 

د  و  ما  إىل  األنظار  لفت  املؤلف  منه  واالعتداءاخ  قصد  الغلط  من  والدعاء  الذكر  نقصا    زايدة    ،ل           ، أو 
 ،"أو مكان  ،أو زمان  ،املرتبة املقيدة حبالو"  ،"املطلقةيف األدعية واألذكار بنوعيها: "  ،واخرتاعا    أو ابتداء  

 . لذكر والدعاء على الوجه املشروع ال غريه ابرب   حىت يتعبد العبد   ،لهاخ  وتنقيحه مما د   ،وذلك بتصحيحه
 كالتايل:   ،الكتاب يف أربعة فصول ¬ وجعل

 .وإجابته  ،وآدابه ،ومنزلته ،يف حقيقته ،عن الدعاء جامعن  متن  الفصل األول:
 .قواعد التعبد ابلذكر والدعاء الفصل الثاين:

 .يف أدلة التصحيح للدعاء  الفصل الثالث:
 .تصحيح الذكر والدعاء على أبواب العلم الفصل الرابع:

رأيت ذا  ل  ،عليه من أتصيل يف ابب الذكر والدعاء  ملا اشتمال  ؛يف غاية النفاسة  ناألوال  فصالنوال
  .وأختصر الثاين بقواعده ،أن أثبت األول بكماله
جاراي  فيه على   ،هوقد رأيت احلاجة داعية إىل اختصار   ،و املقصود ابالختصار فه   وأما الفصل الرابع

إذا مل   -  زماان  أو مكاان    -  مع اإلعراض عن ذكر بعض البدع املتعلقة ببعض العبادات  ،ترتيب املؤلف
  منها  وخاصة املشتهر  ،املقصود هو ذكر األلفاظ يف الذكر والدعاءألن    ؛يكن هلا صلة ابلذكر والدعاء

 :أقساموهي على على األلسنة، 
 . ملن التزمها فهنيئا  ، جاءت يف القرآن أو السنة النبوية الصحيحة ،ةأذكار وأدعية مأثور  األول:
 للغوي.، أو الرتكيب النحوي وا وختالف الشرع  ،يف املروايت  ال أصل هلا  ،رتعةخمأذكار وأدعية    الثاين:

 .والضعاف اليت ال تنجرب ،املوضوعات والواهيات أذكار وأدعية ر ويت يف املروايت الثالث:
سنة   التزامها ذكرا  ودعاء  راتبا  كأنه  تني:وال حمذور فيها إال من جه   ، أذكار وأدعية غري واردة  الرابع:

 .صها بزمان أو مكان أو حالختصيأو   ،مأثورة
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أما ما كان أكثر و   ،ربط الكالم لحرف  أمن  إال    ¬  أبلفاظ املؤلف  هذا املختصر يف  والتزمت  
  .[ متيزا  له من ذلك فأضعه بني معكوفتني ]

 : لو فص ثالثة اشتمل هذا املختصر على قد و 
 . وإجابته ،وآدابه ،ومنزلته ،حقيقته ،عن الدعاء جامعن  متن  األول:الفصل 
 . التعبد ابلذكر والدعاءقواعد  الثاين: الفصل

 . يةدعر واألاذكيف األالدخوالت  الفصل الثالث:
 جزئني:يف جدول مقسم إىل ا الفصل جعلت هذو 

 .املأثورجزء ذكرت فيه  -     
 .الدخوالت جزء يفيقابله و  -     

الدخوالت( )لفظ    آخذا    ،(يف األذكار واألدعية املأثورات  والتخالد)  ملختصر بــــ هذا ا  ومسيت
 "...وظهر يل أن هذه الدخوالت": ¬من قول املؤلف 

وأن ينفع بكتابه وهبذا   ،يف جنات النعيم  ويرفع درجاته  ،ويرمحه  أن يغفر للمؤلف  ¸  فأسأل هللا
 .قوة إال ابهلل العزيز احلكيم الوال حول و  ،ويعيذان من الفت ما ظهر منها وما بطن  ،املختصر
 

 كتبه                                                                    
 زاهر بن محمد بن سعيد الشهري   . د                                                 

 هـ 22-8-1444                                                           
zaher1433                                                          @  
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 الفصل األول
 عن الدعاء جامعن  متن 
 وإجابته ،وآدابه ،ومنزلته ،يف حقيقته

  ، وهدي سلف األمة  ،مستخلصة من نصوص الكتاب والسنة  ،هذا فصل فيه فوائد جامعة يف شأن الدعاء
النيب عن  املوروث  فقههم  َثَابَةم   ،ملسو هيلع هللا ىلص  يف  ِبم ُجلْ "  َجاممعن   َمْتن "  وهي  الشريعة  ما  فيه خالصة  هذه  عليه  دلت 

األوقات "  وتلمس مئنة اإلجابة يف"  إجابته" و"شروطه وآدابه" و"حقيقة الدُّعاء ومنزلته"  :اإلسالمية املباركة يف
 . "ملسو هيلع هللا ىلص واملتابعة للنيب ،التأسيقاعدة " يف دائرة ،ودعوة املسلم إىل اغتنام هذه الفضائل ،"واألماكن واألحوال

من ابب العلم العام الذي توارثته األمة  "  وإال فالعلم أبحكام الدعاء وآدابه  ،وهذا من الداللة على اخلري 
الشارع عن هللا   ،وأتويل كالمه  ،  عنه معاين خطابهواملبي م   ، غ عن هللارسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص املبل م عن    عن سلفخلفاً  
 . (1) " الكتاب واحلكمةوِبا أنزل إليه من  ، إبذنه
 

 :حقيقة الدُّعاء ومنزلته: الفائدة األوىل
َة  للعبودية  ،عمَباَدة  :  واملسألة  ، الطلب والسؤال:  ويقال  ،(2)مصدران  ،الدَُّعاُء والدَّْعَوى يستدعي به العبد    ،وِسم

  ئً ب تمُ   ، االفتقار والذلة البشريةويُظهر به    ،ويستدفع النقمة  ،ويستجلب الرمحة  ،ويستمد املعونة  ،من هللا العناية 
 .من احلول والقوة إال به

  -  سبحانه  - فإنَّ هللا   ؛وخامتته بََدا َلَك ممْن َأْسرَارم التنزيل َعَجباً   - تعاىل  - إىل فاحتة كتاب هللا  تَّ فوإذا التَ 
 جن يم  ىم مم خم حم}:  «دعاء ثناء»:  »سورة الفاحتة«:  افتتح كتابه الكرمي ابلدعاء يف

الفاحتة  {ين ىن  من   خن حن  مسألة»  :و   ،[4-1:  ]سورة   يه ىه مه}:  « دعاء 
يف  - سبحانه  - واختتم  {ىي مي  خي  حي  جي  ابلدُّعاء  الكرمي  »سوريت :  كتابه 
 .« دعاء الثناء»: « ُمَتَضمَّناً دعاء مسألة » :املعوذتي«

: قال ¢ حديث أيب هريرةفقد ثبت من  ،وُِسو  َمْرتَ َبتمهم يف السنة املطهرة ،إىل علو منزلة الدعاء تْ مث التفم  
واحلاكم   ،وابن حبان   ،وابن ماجه  ، رواه الرتمذي"  ليس شيء أكرم على هللا من الدُّعاء":  قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 . رحم هللا اجلميع - ووافقه الذهيب ،وصححه

 
 . كتاب الصالة( ) ۳۳ص  ¬ شرح العمدة لشيخ اإلسالم ابن تيمية  (1) 
 . 3/2٩4شرح األذكار  (2) 
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  ووافقه الذهيب  ،رواه احلاكم وصححه"  أفضل العبادة الدعاء":  أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال  ،ƒ عباس ابن  وعن
í تعاىل. 

النعمان قال  ،ƒ بشريبن   وعن  أنه  النيب ملسو هيلع هللا ىلص  العبادة":  عن  هو  قرأ  " الدعاء  تعاىل  مث   خن}:  قوله 
 ىي  مي  خي  حي جي  يه ىه جهمه ين ىن  من

 .رواه أصحاب السنن األربع .[60: ]سورة غافر {يي
جيتمع يف  ال ما  إال ألنه جيتمع فيه من أنواع التعبد  - وهللا أعلم  -واملنزلة العالية    ،وما هذه املرتبة السامية

والرهبة   ،والرغبة فيما عنده  ، والتوكل  ،والرجاء  ،والقصد  ،وعبادة هللا ابلتوجه   ،فيستدعي حضور القلب  ،غريه
 .من عذابه

اللسان عبادة  ابلتمجيد  : ويستدعي  اللهج    ، واالبتهالواملسألة    ،والطلب  ،والتقديس  ،والتحميد  ، من 
 .والتضرع

والتبي من احلول   ،والتذلل له  - تعاىل  - ابالنكسار واالستكانة بي يدي هللا  ، ويستدعي عبادة البدن 
اليت يشتمل عليها    ،هنالك من أنواع العبادة ما  إىل آخر  ،دون سواه  - سبحانه  -مستغيثاً به    ،والقوة إال به

 مع جع حطمظ مض خض حض جض مص خص}:  كتابهيف حمكم    - تعاىل  - وهلذا قال هللا  ،الدعاء
 . [77: ]سورة الفرقان {جف مغ جغ
 : الشاملة لنوعيها ،لوال عبادتكم: أي

اليت متأل    ، والرتوك  ،والنيات   ،واألعمال  ،من األقوال  ،جبميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة   :دعاء عبادة 
  . القلوب بعظمة هللا وجالله
هوهو دعاء العبد    ،ودعاء مسألة وطلب   ، يضره ما  ودفع  ،ينفعه يف دنياه وآخرته ما  وسؤاله له  ، لربه وطلبه إَّيَّ

به ما  وكشف ثناؤه  ،أَلَّ  جل  هللا  يدي  بي  واالنكسار  ابلرغبة  القلوب  ميأل  الذي  هو  النوع                       ، وهذا 
هللا  حي  جي  يه ىه جهمه  ين ىن من خن}:  فيه   - سبحانه   - قال 

 . [ 60:  ]سورة غافر {يي ىي مي خي
 . «عبادة»: «دعاء املسألة»: َِسَّى هللا تعاىل ،ويف هذه اآلية

 . [2٩:  ]سورة األعراف  {مفحق خف حف جف }:  « فقالدينا  »:  يف آية أخرى  -  سبحانه  - وِساه
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  . (1)وغريهم  ،رواه أصحاب السنن األربع  " الدعاء هو العبادة":  ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال  ويف احلديث الصحيح عن النيب
 . "احلج عرفة ": وهو نظري قوله  ،(2) أنواع العبادة األخرى من  وَل يرد هذا اللفظ يف أي

 مس خس حس جس}:  »َصاَلة « كما يف قوله تعاىل:  وهلذا َِسَّاه هللا  ؛وجاللة أمره  ،وهذا لمعمَظمم شأنه
دعوات    :أي  [٩٩:  ]سورة التوبة  {معجغ جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص

 ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن مم}:  تعاىل  - ويف قوله  ،الرسول
 . (3) اللغوية هي حقيقته  :والصالة ِبعىن الدعاء ،دعاءك: أي [103: ]سورة التوبة {ييجئ

فال يصرف    ،واعتقاداً   ،وفعالً   ،قَ ْوالً   ،«دعاء املسألةو»  ،«دعاء العبادة»:  فبان هبذا تالزم نوعي الدعاء
وصلى لغري   ،وعبد غري هللا  ،فقد دعا غري هللا  ،يئاً لغري هللاومن صرف منها ش  - تعاىل  - شيء منها إال هلل

 .خمرجاً من امللة إبمجاع املسلمي ،فيكون قد أشرك ابهلل تعاىل شركاً أكب ،ودان لغري هللا ،هللا
َوَجَد أن أكثرها يف التحذير من الشرك   ،ومن استقرأ آَّيت القرآن العظيم يف التحذير من الشرك ابهلل تعاىل

الدعاء من    ،يف  الدعاء  صار  هنا  وألوهيته  ،االعتقاد  صميم ومن  ربوبيته  يف  وصفاته   ، وتوحيد هللا    ، وأِسائه 
 .(4) واملخالفات فيه من أمراض الشبهات املرتددة بي الشرك ووسائله من البدع واحملداثت 

وتفويض   ،وصدق يف اللجأ  ،وهو طريق إىل الصب يف سبيل هللا  ،سبحانه  - والدعاء أكرم شيء على هللا
ويقوى    ،اعيفيزداد إميان الدَّ   ،م بمَلذَّةم املناجاة هللعُ َوتَن  ،عد عن العجز والكسل وبُ   ،والتوكل عليه  ،األمور إليه

  كما ثبت عن أيب هريرة   "وَمْن َلَْ يَدُْع اَّللََّ يَ ْغضب َعَلْيه":  حيب من عبده أن يسأله   - سبحانه   - وهللا  ، يقينه
   . (5) والرتمذي وابن ماجه ، (األدب املفرد) والبخاري يف ،رواه أمحد .مرفوعاً  ¢

 
 . 141-1/137يف   ، ووجه احلصر فيه ،5٩-1/54كتاب "الدعاء ومنزلته من العقيدة اإلسالمية" انظر خترجيه موسعا  يف   (1) 
 . 5/4ح اإلحياء شر  (2) 
 . 137-136  ،11/٩4وفتح الباري   ،"كتاب الصالة"   31-27انظر: شرح العمدة لشيخ اإلسالم ابن تيمية ص (3) 
   "الرد على املخالف "كتاب   مقدمةو  ، 308 –  1/ 48ة اإلسالمية الدعاء ومنزلته من العقيدو   ،43انظر: مفتاح دار السعادة ص   (4) 
 . لبكر أبو زيد        
 فقال:  ، وقد نظم بعضهم معىن هذا احلديث (5) 

 وبين آدم حي يُْسَأُل يَ ْغَضُب       هللا يغضب إن تركت سؤاله               
      ،وَل ينسباه ألحد  ،" األزهار فيما عقده الشعراء من األحاديث واآلاثر"  والسيوطي يف كتابه:  "شعب اإلميان "هكذا ذكره البيهقي يف:     
 . ٦٧٧شرح الطحاوية( ص )كما يف حتقيق      
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  ، فهي يف الليل والنهار ؛زمان وال حال وال ،مطلقة غري مقيدة أصالً ِبكان ،ميسورة ،والدعاء عبادة سهلة
وأمي    - فالدعاء  ؛والسر والعالنية  ،واملرض والصحة  ،وحال الغىن والفقر  ،والسفر واحلضر  ،ويف الب والبحر واجلو

ليعيش العبد دائماً يف حال   ؛ وأوسطها وآخرها  ،وهي مع املسلم يف أول منازل العبودية  ،ُعُمروظيفة ال  - هللا
 . سبحانه-واالفتقار إىل خالقه ومواله  ،االلتجاء

الدعاء البالء  ،ومالزمة  رفع  أبسباب  الشقاء  ، أخذ  قال  ،ودفع  إبراهيم  - تعاىل  - كما          : ’  خلليله 
  عن نبيه زكرَّي   -  سبحانه   – وقال  ، [48:  ]سورة مرمي  {حف جف مغ جغ مع جع مظ حط }

 . [ 4: ]سورة مرمي {ٰر ٰذ يي ىي مي }: ’ 
ب  ومصيبة كشفها هللا    ،ابلدعاء  - تعاىل  - فكم من بلية وحمنة رفعها هللا   ،الدعاءسبب  وكم من بالء ُردَّ 

وقد قال هللا    ،السهامترس لرد  و   ،الشيطان  حرز للنفس من  فهو  ؛وذنب ومعصية غفرها هللا ابلدعاء  ،ابلدعاء
 . [102: ]سورة النساء  {ٰرٰى ٰذ  يي  }: تعاىل

ورفع درجات يف الدنيا   ،من نصر وعز ومتكي  ،وكم من رمحة ونعمة ظاهرة وابطنة اسُتْجلمَبْت بسبب الدعاء
 . عمَبادمهم بمهم َوأَْعَظَم َفْضَل اَّللَّم َونمْعَمَتُه َعَلى  ،أَْعَظَم َشْأَن الدَُّعاءم  ما فَلملَّهم  ،واآلخرة

الفضائل االستجاابت   ،وكل هذه  أنواع  املسألة"  فصار حقاً   ،واخلريات من  الواجبات  :  "دعاء  أهم  من 
املفروضات  األنبياء  ؛وأعظم  دأب  األنبياء  ،ولذا كان  سورة  يف  عنهم  هللا  ذكره   خض حض }  :كما 
 . [ ٩0:  ]سورة األنبياء  {خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض

 ، ِبا هو هناية يف استعطاف قلوب اخلالئق خلالقهم  ،املطهر على الرتغيب يف الدعاءوتكاثرت نصوص الشرع  
وَمن َضيَعُه   ،الذي من أعطيه اتصل ، وَمْنُشوُر الوالية للعبد األو اه ،وحصن حصي للمسلم ، وأنه سالح املؤمن

 . أعرض هللا عنه ،هللا ومن أعرض عن ،العاملي وإعراضاً عن رب م  ،ينوهلذا كان تركه قدحاً يف الد م  ،ُعزل
 .موته وبعد ،وجاللة قدره يف حياة املسلم ،َواَبَن هبذا عظمة نفع الدعاء

وهو مظنة    ،ومن احلاضر للغائب بظهر الغيب  ،ولغريه من املسلمي  ،فبدعاء املسلم لنفسه  : أمَّا يف احلياة
   .وُشرورهم ،وكيدهم ،وُعدواهنم ،األعداءوبدفع  ،كما ثبت يف السنة ،"مبثله ولك": ويقول املَلكُ  ،اإلجابة

وأما طرد الشيطان  "  :(٤٦/١٩:  التمهيد)يف   ¬ عبدالب ابن  قال  ،مُثَّ الذَّْكُر والدَُّعاء َمْطَرَدة  للشيطان
 . انتهى" فمجتمع عليه مشهور يف اآلاثر  ، واألذان ،والذكر ،ابلتالوة 
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ْسلممَ فهو من الص م   :َوَأمَّا بَ ْعَد املمات
ُ
ْسلمُم امل

ُ
ُل هبا امل  يم ىم مم خم حم }  الت اليت َيصم

والصدقة عن   ، وهو  ،"صاحل يدعو له  ولدن  أو":  يف احلديث الصحيحو   ،[ 10]سورة احلشر:  {حن جن
 . يصالن إىل امليت إبمجاع ،امليت
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 :شروط الدعاء وآدابه: الفائدة الثانية
  ،ومجيع هذه الشروط واآلداب   ،وآدابه  ،حمفوفة بشروط الدعاءفعلى العبد املسلم مالزمة هذه العبادة الشريفة  

 هب مب خب جبحب هئ مئ خئ}:  قال هللا تعاىل  ، اشتملت عليها اآليتان من سورة األعراف
 حص مس خس حس جس جخمخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت
 . (1) اإلشارة  أو ،سواء بطريق النص  [5٦- 55]سورة األعراف:  { خص

 :ومنها
  ، وشجرة اإلميان  ،ممتلئاً قلبه ابلتوحيد  ،وأِسائه وصفاته  ، وألوهيته  ،يف ربوبيته  هللاعي موحدا   أن يكون الدَّ   - 

 مظ حط  مض}:  تعاىل قال هللا  ،استجابة العبد لربه بطاعته وترك معصيته:  فشرط إجابة هللا للدعاء
 مك  لك خك حك جك حقمق مف خف حف جف جغمغ مع جع

 . [186: ]سورة البقرة {جل
 . يف أمر مشروع أن يكون الدعاء مشروعا   -  
 . ودفع الضر ،جبلب النفع ، هو القادر وحده على إجابة دعائه -  سبحانه - أن هللا ،اعيمعتقدا  الدَّ  -  
 . اإلخالص واملتابعة: اعي ركين العملحمققا  الدَّ  -  
 .بضراعة وابتهال ،متوجها  إىل هللا وحده  -  
 .اء عن املنكرهَّ  ن ، اراً ابملعروفأمَّ  ،واملكسب ،واملسكن ،وامللبس ، طيب املطعم -  
 .وقطيعة الرحم ،عقوق الوالدين مثل ،والتلبس ابملعاصي ،يف هتك احملارم غري معتد على نفسه -  
 . قطيعة رحم أو ،إبمث غري معتد يف دعائه -  
ً كرمياً   فإن العبد يدعو ، قانط  وال ،اإلجابة مستبطئوال  ،غري مستعجل -    . رابَّ

والصالة والسالم على خامت أنبيائه ورسله    ،الدعاء ابحلمد والثناء على هللا تعاىل ِبا هو أهله  مستفتحا    -  
 .ملسو هيلع هللا ىلص

 .كما سيأيت  موقنا  ابإلجابة -  
كاجلناح وإهنا للدعاء    ، وخامتته  ،الصالة على النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف فاحتة الدعاء ووسطه:  آخذا  أبكمل املراتب   -  

 . ان السماءنَ يصعد خبالصه إىل عَ 
 

 . ۲/ ۳بدائع الفوائد  (1) 
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 . يف أوله وآخره :واملرتبة الثانية
 . يف أوله :واملرتبة الثالثة

وهذه طريقة    ، وكذا إذا دعا لغريه  ، فإن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا دعا بدأ بنفسه  ،إذا دعا منفرداً   ابدائ  بنفسه  -  
فإن   ،وثَ َبَت يف حاالت دعاء النيب ملسو هيلع هللا ىلص ألفراد َوْحَدُهم  ،يف الدعاء كما يف آَّيت القرآن الكرمي  چ األنبياء

نُ ْوَن َعَلى ُدَعائمهم   .فَبمصيغة اجلمع لتشمل اجلميع ،كان يدعو بقومن يُ ْؤمم
 .وكشف السوء ،ودفع الضر ،على جلب النفع - تعاىل - مؤمنا  بقدرة هللا  -  
 . مث تسأل حاجتك   ،األعمال وبصاحل ،وأِسائه وصفاته ، بتوحيده –سبحانه  - متوسال  إليه -  

 : (1) وهي ، وهذه أكمل مراتب أقسام الدعاء الثالثة
 زئ رئ ّٰ}: تعاىل كما يف أحد التفسريين لقول هللا  ، أبِسائه وصفاته   ´ أن تسأل هللا  -  ١   

 [ 180: ]سورة األعراف  {نئىئ مئ
 ، البائس  ،أان العبد الفقري:   مثالً   -فنقول    ... وصاحل عملك   ،وُذل مك   ،تسأله سبحانه حباجتك وفقركأن    -2   

 .وحنو ذلك  ،املستجري ،الذليل ،املسكي
 .وال تذكر واحداً من األمرين ، أن تسأل حاجتك  -3   

 .كان أكمل ،األمور الثالثةفإذا مجع الدعاء  ،والثاين أكمل من الثالث ،فاألول أكمل من الثاين
َِلهِ  ،آخذا  مبجامع الدعاء -    .َوُجم
  ، يف دعائهم  چ  وهذا دأب األنبياء  ، مطلوبةيناسب    ،اعي دعاءه ابسم من أِساء هللا احلسىنالدَّ   خمتتما    -  

 . (2) ويف أدعية النيب حممد ملسو هيلع هللا ىلص وهي يف السنة كثرية ،كما يف آَّيت القرآن الكرمي 
 .من األحداث واألخباث  يف حال طهارة  -  
نظيفا    -   تغريه ابلسواك  ،وأن يكون فمه  الدعاء  ؛مزيالً  أن  تعلم  لمْلَخَبثم   وهبذا  الفم  والذكر مع مالمسة 

   . لالمتهان احلاصل بذلك  ؛ خانبل حترم قراءة القرآن الكرمي يف جمالس الدُّ  ؛خالف األدب   ،خانكالدُّ 
 مث  هت مت خت}:  كما يف قول هللا تعاىل  ،لعموم األمر ابلبعد عن النجاسة  ؛ويف مكان طاهر  -  

 . [5-4: ]سورة املدثر { حج

 
 . 80-7٩الء األفهام البن القيم ص ج   (1) 
 . 5٩ص يف إقسام القرآن  والتبيان  ، 38روح ص  لوا  ،18٩-188ص  الء األفهام ج   (2) 
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القبلة  ،ويف هيئة حسنة  -    مئ خئ}:  كما قال هللا تعاىل  ،داعياً بصوت منخفض خفي  ،مستقبل 

 يم ىم}:  فقال  ’  على نبيه زكرَّي  -سبحانه    - وقد أثىن هللا  ،[55:  ]سورة األعراف  {جبحب هئ

 . [3: ]سورة مرمي {خن حن جن
 .ألنه ينايف حال التضرع ؛وال ُمتكل مف صنعة الكالم وال مسجوع ،لحنبدعاء غري مم  -  
ورِبا انقلب  ،وبه يستقيم املعىن وبعدمه خيتل ، ألن اإلعراب هو عماد الكالم ؛ ويكون ممْعراب  غري ملحون -  

فإن بين إسرائيل   ،عليك ابلنحو):  ين لبعض تالميذهوهلذا قال أبو عثمان املاز   ؛املعىن ابللحن حىت يصري كالكفر
 .فكفروا(" تك إين َوَلدْ ": فقالوا "دتك »إين ولَّ : لعيسى ¸ قال هللا ،َخفَُّفوه  ،كفرت حبرف ثَقمْيلم 

: قال  ؟اِسك  ما:  فقال  "َّي ذو اجلالل واإلكرام":  َمرَّ األصمعي برجل يقول يف دعائه:  قال  ، وعن الرَّيشي  
 :فأنشأ يقول ،ليث

 ( 1) لذاك إذا دعاه فال جييب       ينادي َربَّه ابللحن ليث            
إىل غري ذلك من أنواع    ،ويف تقومي اللسان وخمارج احلروف  ،فإن التكلف فيه  ،وهذا يف اإلعراب غري املتكلف  

 . اعي إىل ربهيضعف توجه قلب الدَّ  ،والتفاصح  ،التكلف
   :( 2) ههذا نص ،يف هذا جواب شاف على سؤال ¬ تيمية  ابن ولشيخ اإلسالم  
  ؟يقبل هللا دعاء ملحوانً  ما ،فقال له رجل ،وُسئمَل عن رجل دعا دعاء ملحوانً " 
َوأَمَّا من دعا هللا   ،وملا كان عليه السلف  ،فهو آمث خمالف للكتاب والسنة  ،قال هذا القولمن    :فأجاب  

أصل  ال   والكالم املذكور  ، ملحوانً  أو   سواء كان معرابً   ،وأجاب دعاءه   ، خملصاً له الدين بدعاء جائز ِسعه هللا 
إذا جاء اإلعراب :  قال بعض السلف  ،يتكلف اإلعراب  ال  أن  ،بل ينبغي للداعي إذا َل تكن عادته اإلعراب   ،له

 .ذهب اخلشوع
  ،القلب  فإن أصل الدعاء من  ،فإذا وقع بغري تكلف فال أبس به   ،السجع يف الدعاءوهذا كما يكره تكلف    

 . واللسان اتبع للقلب
  ، وهلذا يدعو املضطر بقلبه دعاًء يفتح عليه  ؛ أضعف توجه قلبه  ، ومن جعل مهته يف الدعاء تقومي لسانه

وهللا سبحانه يعلم   ،وبغري العربية  ،والدعاء جيوز ابلعربية  ،وهذا أمر جيده كل مؤمن يف قلبه  ،حيضره قبل ذلك  ال

 
 . 54/ 1ومعجم األدابء لياقوت   ،20- 1٩شأن الدعاء للخطايب ص (1) 
 . 48٩- 22/488الفتاوى  (2) 
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"  ابختالف اللغات على تنوع احلاجات   ، فإنه يعلم ضجيج األصوات   ،م لسانه قو م وإن َل يُ   ،مرادهو   اعيقصد الدَّ 
 . انتهى

كما   ، فإن رفع اليدين من أسباب االستجابة  ،(1) إحدامها لألخرى  اً َضامَّ   ،يديه قبالة وجهه   اعي رافعا  الدَّ   -  
وال يرفع   ،"إذا رفع يديه إليه أن يردمها صفراً يستحيي من عبده    ،ستري  ييإن ربكم ح":  ملسو هيلع هللا ىلص  يف قول النيب

مثل حال الدعاء   ، َل يثبت فيه أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص رفع يديه  ،مكان  أو  زمان  أو  اعي يديه حال الدعاء املقيد حبالالدَّ 
 . رفعهما إال إذا استسقى ،وللحاضرين ،فإنه يكره للخطيب ،يف خطبة اجلمعة

 . أحاديث ومواطن كثريةيفملسو هيلع هللا ىلص اء عن النيب وقد تواتر رفعهما حال الدع 
 .امعَ طْ تم واسْ  ،وعبودية ، ورفع اليدين وبسطهما هلل تعاىل استكانة

ذم هللا  :  قال بعض املفسرين  ،واجلهاد  ،َيُشحُّون يف املال:  أي  ،وقد ذم هللا املنافقي أبهنم يقبضون أيديهم
ال يرفعوهنا إلينا  "  : أي  . [67:  ]سورة التوبة  {هبجت مب} :  فقال  ،يبسطون أيديهم له  ال  سبحانه أقواماً 

   ."يف الدعاء
الدعاء إذا فرغ من  الصَّالة  ،وإن شاء مسح هبما وجهه  َخارمَج  َحالم َكْونمهم  الدليل   ؛داخلها ال  ، يف  لعدم 

 . (2) على املسح بعد رفعهما للقنوت يف الصالة الذي يدل -بل وال الضعيف  - الصحيح
 ام  يل ىل مل}:  وقد قال هللا تعاىل  ،وترك  ،قد فعل  ،واالستقبال  ،والنيب ملسو هيلع هللا ىلص يف الرفع

 . [1٩1: ]سورة آل عمران {زن رن  مم
 .وهو غري مستقبل القبلة ،رافعاً يديه ،واستسقى وهو على املنب ،يف خطبته وقد دعا يوم اجلمعة

فعن    ،وهذا  ،والنيب ملسو هيلع هللا ىلص قد فعل هذا  ،على غري طهارة أو  ،وهو صفة كمال  ،والدعاء مشروع على طهارة
 .رواه مسلم " كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يذكر هللا يف مجيع أحيانه": قالت ~ عائشة

واإلقبال   ، والرجاء  ،يف حال شريفة من حضور القلب  ، واملسكنة بي يدي إهله  ، االفتقار:  اعيمظهرا  الدَّ 
  كما   ،والعسر واليسر  ،والرخاءوالرهبة يف الشدة    ،واخلشوع والرغبة  ، واالبتهال  ،من الضراعة  ،على هللا بكليته 

 
   رواه الطباين يف الكبري بسند  دعا َضمَّ كفيه وجعل بطوهنما مما يلي وجهه"إذا    ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول هللا  : " ƒ  ن ابن عباس ع (1) 

 . 5/35 انظر: شرح اإلحياء  . ضعيف       
 . 22/51٩نظر: الفتاوى ا (2) 
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 مع جع مظ حط مض خض حض }:  چ   ف حال األنبياءصيف و   قال تعاىل
 . يعبدوان: يدعوننا: ومعىن .[٩0: ]سورة األنبياء {جغمغ

 . رواه أمحد" وبعضها أوعى من بعض ،القلوب أوعية" :ويف احلديث
من سرَّه أن يستجيب "  :أنه قال   ملسو هيلع هللا ىلصفقد ثبت عن النيب    ،اإلكثار من الدعاء حال الرخاء  وعلى العبد  -

   .رواه الرتمذي" يف الرخاءفليكثر الدعاء  ؛هللا له عند الشدائد والكرب 
 . "من أَْدَمَن فَ رَْع الباب َولََ ": وقيل

  ، طامعاً بكرم هللا وفضله  ،وأن يدعو موقناً ابإلجابة   ،م املسألةزْ وعَ   ،يف كل حال اجلزم  اعي وعلى الدَّ   -
  ، ثالاثً   أن يدعو  أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان يعجبه"  :¢ مسعود ابن  كما يف حديث  ، ملحاً ابلدعاء مع تكراره ثالاثً 

مث    ،دعا":  أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص َلمَّا ُطبَّ   ،~ ويف حديث عائشة  ،والنسائي  ،رواه أبو داود"  ويستغفر ثالاثً 
 .رواه مسلم " مث دعا ،دعا

وال يهلك    ، يكسب حمبة هللا له  ، يف الدعاء  حَّ ملم فإن الُ   ،فال ميل من الدعاء  ، مالزماً له  ، ممِلحا  يف الدَُّعاءِ   -
 .بذلك  مع الدعاء أحد كما جاء احلديث

 ؛ فيأمث  "مستحسراً "  وإال كان  ،الدعاء  وال ييأس فيدع  ،وال يضجر إذا أتخرت   ،وال يستبطئ االستجابة  -
 ىييي ني مي زي ري} :  تعاىل   هللاقال    ،  انقطع:  ومن استحسر  ، من الكبائرإذ اليأس من رمحة هللا  

األنبياء  {خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ  أي:  يستحسرون  وال  [1٩:  ]سورة 
 . يتعبون ال

  ، واليأس من روح هللا  ،الشرك ابهلل "  :فقال  ،سئل عن الكبائر  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا    ƒ،  عباس ابن  وعن
 . "واألمن من مكر هللا

 وعن  ، [56: ]سورة احلجر  {زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ}:  قال تعاىل  ،وال يقنط  -
واليأس من   ،والقنوط من رمحة هللا  ،واألمن من مكر هللا  ،ابهللاإلشراك  :  أكب الكبائر":  قال  ¢  مسعود ابن

 . رزاقال عبد  رواه "روح هللا
  فإن هللا   ،يعلم من نفسه ما  الدعاءال مينعن أحدكم من  ):  أنه قال  ¬ عيينةبن   ويف املأثور عن سفيان

 رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ}:  إذ قال  ؛ "- لعنه هللا   - إبليس"أجاب شر اخللق    ¸
 . ( [3٧-3٦]سورة احلجر:  {نب مب زب
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أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص   ،فقد ثبت يف احلديث القدسي ، كحاله يف سائر حياته ، حال دعائه (1) حمسنا  الظن ابهلل  -
 . والنسائي  ،والرتمذي  ،ومسلم  ،رواه البخاري  "وأان معه إذا ذكرين  ،عند ظن عبدي يبأان  :  يقول هللا تعاىل":  قال

 . له هكذا - تعاىل - َل يكن هللا ،هكذا ومن َل يكن يف ظنه  ، أفاض عليه من خرياته ،فمن َظنَّ ابهلل خرياً 
وظن    ،بةوظن القبول عند التو   ،ظن اإلجابة عند الدعاء:  معىن ظن عبدي يب:  قيل":  ¬ قال القرطيب

 . انتهى "وظن اجملازاة عند فعل العبادة بشروطها متسكاً بصادق وعده ،املغفرة عند االستغفار
من  ":  ويُ ْرَوى يف احلديث أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال  ،فذلك حمض اجلهل والغرة  ،لكن إَّيك وظن املغفرة مع اإلصرار

 . (2)مسعود أصح ابن لكن وقفه على "َل يزدد من هللا إال بعداً  ،َل تنهه صالته عن الفحشاء واملنكر
ادعوا  ":  ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال  عن النيب  ،¢ كما جاء يف حديث أيب هريرة  ،أغلب على قلبه  وأن تكون اإلجابة  -

 . واحلاكم ،رواه الرتمذي" يستجيب دعاء من قلب َغافمل اله ال واعلموا أن هللا  ،هللا وأنتم موقنون ابإلجابة 
 

  

 
     57-24كتاب: الداء والدواء ص   وذلك يف ، حسن ظنانظر مبحثا  نفيسا  يف دعوى إحسان الظن مع ترك األسباب وأنه اغرتار ال (1) 

 . فإنه مهم        
 . مهم  ۳1 -۳0/ 7 انظر الفتاوی  (2) 
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 : اإلجابة وأسباهبا الباطنة والظاهرة: لفائدة الثالثةا
عباده على  آالئه  وعظيم  نمَعم هللا  سابغ  أحد   ال  أنه  -ووعده حق    -سبحانه    وعده  ،ومن  إال يدعوه 

: سبحانه  وقال،  [ 60:  ]سورة غافر  {جهمه ين ىن من خن}:  ويستجيب له قال تعاىل
 . [ 186:  ]سورة البقرة { حقمق مف  خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط  مض}

كما  "  قمل":  وَل أيتم بعده لفظ"  السؤال":  إذ ورد فيها لفظ ؛ وانظر إىل هذه اللطيفة القرآنية يف هذه اآلية
إشارة إىل رفع الواسطة بي العبد وربه    - وهللا أعلم  - ويف هذا  ،هو يف آَّيت السؤال األخرى يف القرآن الكرمي

 .يف مقام التعبد والدعاء
وهللا تعاىل " :  (1) (العقيدة الطحاوية)يف    ¬ وهلذا قال الطحاوي  ،جيب أن يعقد املسلم قلبه عليه  وهذا مما

 ، وال غىن عن هللا تعاىل طرفة عي ، شيء وال ميلكه  ،احلاجات وميلك كل شيء ،ويقضي ،يستجيب الدعوات 
 . اهلالك: احَلْي  .انتهى" ْي ومن استغىن عن هللا طرفة عي فقد كفر وصار من أهل احلَ 

  ، والطلب  ،الدعاء":  حيصل للداعي من أداء هذه العبادة ما  ،لدعاء عبده   - سبحانه  - ومن استجابة هللا 
 . وهذا نوع من أنواع اإلجابة  ،اإلجابة  وإن َل تقع ،وإاثبته عليها " واملسألة

وهبجة    ،انشراح يف صدرهمن    ،اعي يف نفسهحيصل لنفس الدَّ  ما  ،لدعاء عبده  - تعاىل  - ومن استجابة هللا
ورد   - تعاىل  - وإظهار االفتقار واحلاجة إىل هللا   ،ودعائه  ،واالشتغال بذكره  ،المتثاله أمر ربه بعبادته  ؛يف فؤاده

  ، رجاء األجر واملثوبة   ،ومتجيده  ،اعي يقصد بدعائه تعظيم هللاوهلذا فإن الدَّ   ؛ابلتضرع واالستكانة  ،القلب إليه
 . استجابة مطلوبه :ومنها ، االستجابة كلها وعد هللا به من ما مع الطمع بتحقيق

  يعوضه هللا ِبا هو أوىل له عاجالً  أو  ،واخلري فيما خيتاره هللا له من تعجيل اإلجابة  ،ترد ال  ودعوة املؤمن
 .يدخر هللا له يف اآلخرة خرياً مما سأل أو ،أبن يدفع عنه من السوء مثلها ، آجالً  أو

 :والظاهرة ،عي األخذ أبسباب اإلجابة الباطنةافعلى الدَّ  إذاً 
  ، واملسكن ، وامللبس ،واملشرب  ،وإطابة املطعم ،ورد املظاَل  ،فبتقدمي التوبة اخلالصة من املآمث  :أما الباطنة -

وقوة    ،والثقة ابهلل  ،وحضور القلب  ،هات بوالتعفف عن الش   ،تناب احملرمات جوا  ،من الكسب احلالل  ،واملركب
إليه  ،الرجاء اللجأ  النفس ابلتخويف  ،والتضرع  ،فةيواخل  ،وقوة  النظر عمن   ،والتفويض إىل هللا  ،وقرع  وقطع 
  آية   كما يف سورة القصص  ’   وانصح موسى  ،(28) آية  كمؤمن آل فرعون كما يف سورة غافر    ، سواه

 . وجتنب اليأس من اإلجابة ،(20)
 

 . 684 ، 676ص  (1) 
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ورد   ما  واغتنام   ،ورفع اليدين  ،والصالة  ، وتقدمي الوضوء  ،دقةصال:  مثل  ، فبتقدمي عمل صاحل  : وأما الظاهر  -
 .واألماكن الشريفة ،واألحوال الصاحلة ،األوقات الفاضلة :به الدليل من أنه مئنة اإلجابة يف

واْلتمَماسم ليلة    ،هبا  ويف أوقات املشاعر حلاج ن   ،الدعاء يوم عرفة  :ففي العام  :أما اغتنام األوقات الفاضلة  -
 .العشر األواخر من رمضانالقدر يف 

 . السيما يف العشر األخرية منه ،شهر رمضان :ويف األشهر -
املنب  ،يوم اجلمعة  :ويف األسبوع   - تنقضي الصالة من ذلك   من جلوس اإلمام على  يوم اجلمعة حىت 
 . (1)اليوم

آخر ساعة بعد  إهنا  :  قيل  ،وساعة يف يوم اجلمعة  ،وجوف الليل اآلخر  ،يف األسحار  :ويف الساعات  -
 . العصر
اج ن  -حرسها هللا تعاىل  - ففي مكة :وأما اغتنام األماكن الشريفة -  . (2) هبا ويف املشاعر حلم
  ، وعند نزول الغيث  ، فالدعاء عند زحف الصف للمجاهدين يف سبيل هللا  :وأما اغتنام األحوال الصاحلة  -

 ويف حال السجود فأقرب   ،وعند إقامة الصالة املكتوبة  ،وبي األذان واإلقامة  ،وعند األذان  ،وبعد الوضوء
  ، وعند فطره  ،حىت يفطر الصائمم  وحال الصيا  ،وأدابر الصلوات املكتوابت   ، يكون العبد من ربه وهو ساجد ما

  ، وعقب تالوة القرآن  ،ودعوة الوالد  ،ودعوة اإلمام العادل  ،ودعوة املظلوم  ،ودعوة احلاج حىت يصدر من حجه
 ،املرء من الليل  ارَّ عَ وإذا ت َ   ،ويف اجتماع املسلمي  ،ويف جمالس الذكر  ،(3)ختمه كما يف أثر جماهد وغريهوبعد  
 وحال احلضور عند مريض  ،ودعوة املريض حىت يبأ  ،يكةوعند صياح الد م   ،مث استغفر ودعا  ،إله إال هللا ال:  فقال

  ، " دعاء احلال"  :ويسمى  ،ودعاء املضطر  ،املسافرودعوة    ،ودعوة املسلم ألخيه املسلم بظهر الغيب  ،ميت أو
 . (4) "عند رؤية الكعبة ":  ويُروى ،ومن ذكر هللا عند النوم حىت غلبه النوم

 
   . 362/ 2على جامع الرتمذي  ¬ وحتقيق أمحد شاكر  ،106-1/104نظر: زاد املعاد ا (1) 
   . كرها نثرا  ونظما  مث ذ  – حرسها هللا تعاىل   –: أن الدعاء يستجاب يف مخسة عشر موضعا  يف مكة  386-4/385يف شرح األذكار  (2) 

 . وتعرف فيها وتنكر    
 . ال يصح من املرفوع شيء كما بينته يف: "مروايت دعاء ختم القرآن" و  (3) 
   ،ويستجاب الدعاء يف أربعة مواطن: عند التقاء الصفوف   ،تفتح أبواب السماء : " قال  ملسو هيلع هللا ىلص  أن النيب  ، ¢  عن أيب أمامة (4) 

   انظر: الفتوحات  .جممع على ضعفه  ، وفيه: عفري بن معدان  . رواه الطباين" وعند رؤية الكعبة ، وعند إقامة الصالة ، وعند نزول الغيث    
 . ٩٦وحتفة األبرار ص ، ٤/3٦٩الرابنية     
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كما يف    ،(1)والدعاء ابسم هللا األعظم  ،الدعاء ابألدعية اليت أخب النيب ملسو هيلع هللا ىلص أهنا مظنة اإلجابة :  وختاما  
 : (2) ومها ،والرتمذي ،واإلمام أمحد ،صحيحهحبان يف   ابن احلديثي اللذين روامها

َع النيب ملسو هيلع هللا ىلص":  قال  ¢ عن أبيه  بن بريدة حديث عبدهللا لك أبين اللهم إين أسأ:  ويقول  ، رجالً يدعو  ِسَم
:  فقال  ، وَل يكن له كفواً أحد  ، الذي َل يلد وَل يولد  ،الصمد  ، األحد  ، إله إال أنت ال  أشهد أنك أنت هللا الذي 

 . "وإذا ُسئمَل به أعطى  ،عي به أجاب الذي إذا دُ  ،لقد سأل هللا ابِسه األعظم ، والذي نفسي بيده
إله إال أنت  ال  اللهم إين أسألك أبن لك احلمد:  أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ِسع رجالً يدعو":  ¢ وحديث أنس

 ."األعظملقد سأل هللا ابِسه : فقال ،َّي حي َّي قيوم ،ذا اجلالل واإلكرام ،املنان بديع السموات واألرض
الدعاء  - العون من هللا  :وأنفع  مرضاته  - تعاىل  - طلب  منزلة  ¬ القيم ابن  قال  ،على  : يف عظم 

 : (3) [5:  ]سورة الفاحتة {جي يه  ىه مه}
 : أربعة أقسام: - ومها العبادة واالستعانة - فالناس يف هذين األصلي"

  ، وطلبهم منه أن يعينهم عليها  ،فعبادة هللا غاية مرادهم ،أجلها وأفضلها أهل العبادة واالستعانة ابهلل عليها 
وهو الذي َعلََّمُه النيب ملسو هيلع هللا ىلص  ،اإلعانة على مرضاته ï يسأل الرب  ما وهلذا كان من أفضل  ؛ويوفقهم للقيام هبا

اللهم أعين على :  فال تنس أن تقول ُدبر كل صالة  ،وهللا إين ألحبك :  َّي معاذ":  فقال  ¢ جبلبن   به معاذحلم م 
 . "وحسن عبادتك  ،وشكرك ،ذكرك

ومجيع األدعية املأثورة   ،إسعافه هبذا املطلوب  :وأفضل املواهب ،طلب العون على مرضاته :فأنفع الدعاء
 . فتأملها  ،وتيسري أسبابه ،وعلى تكميله  ،يضاده ما وعلى دفع ،مدارها على هذا

  مث   ، فإذا هو سؤال العون على مرضاته  :أتملت أنفع الدعاء"   :تعاىل  ¬  تيمية ابن  وقال شيخ اإلسالم
 . انتهى" ... [5:  ]سورة الفاحتة {جي يه ىه مه} :  رأيته يف الفاحتة يف

وأن    ،أن يوفقنا هلذه النعمة العظمى  ،وصفاته العلى  ،أبِسائه احلسىن  ،أسأل هللا الكرمي رب العرش العظيم
وَّي سعادة    ،واألخذ أبسباهبا  ،مَيُنَّ علينا ابإلجابةوأن    ،وأن يلهمنا صاحل الدعاء  ،وشكرها  ،يرزقنا حسن أدائها

 .من كان كذلك 

 
 . 250وانظر: جمموع الفوائد للشيخ عبدالرمحن بن سعدي ص   ، للسيوطي يف ذلك رسالة يف كتابه: "احلاوي" (1) 
 . 24-23/ 1نظر: مدارج السالكني ا (2) 
 . ٩-5والدواء ص لداء  ا (3) 
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تفضل به   ما  فاشكر هللا وامحده على  ، والبد أن ُتْدرمَك َخرْياً   ،عليك ابإلجابة   - سبحانه  - وإذا تفض ل هللا
َقَدَم  أو  ،َفُشفمَي من مرضم   ،مينع أحدكم إذا عرف اإلجابة من نفسه ما":  ويُ ْرَوى عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال  ،عليك 

  ، صحيح اإلسناد:  واحلاكم وقال  ،ماجه ابن  رواه"  احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات :  أن يقول  ،ممْن َسَفرن 
 . ويف سنده ضعف  .وسكت الذهيب عنه

دعو  وامل  ،واملدعو له  ،اعيوآاثره على الدَّ   ،عن منزلة الدعاء  ، هذه الفوائد اجلوامعهللا عبد  وإذا علمت َّي
ومن كان يُدعى له يف املال    ،وهنيئاً ملن كان كذلك   ،واغتنم ساعات عمرك  ،فاجتهد أيها املسلم ابلدعاء  ،عليه

 . َحي اً وميتاً 
 : (1) ومنها  ،وتعويقها ،واجتنب أسباب ختلف اإلجابة

 .ملا فيه من االعتداء ؛أن يكون الدعاء ضعيفاً يف نفسه - 1
 . لضعف قلبه يف إقباله على هللا تعاىل ؛ضعيفاً يف نفسهاعي  أن يكون الدَّ  - 2
  ، املال احلرام مأكالً   :مثل  -  تعاىل  - هللا  الوقوع يف شيء من حمارم:  أن يكون املانع من حصول اإلجابة  -3

 .إجارة حمل لبائع حمرمات  أو ،ودخل وظيفة حمرمة ،ومكسباً  ،ومسكناً  ،وملبساً  ،ومشرابً 
وقد ثبت احلديث عن   ،واستيالء الغفلة على القلب  ،والبدعة يف الدين  ،املعاصي على القلوب ين  رَ   :ومثل

 " يصيبه  وإن الرجل ليحرم الرزق ابلذنب  ،يزيد يف العمر إال الب  وال  ،ال يرد القدر إال الدعاء":  النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال
 . رواه الرتمذي

 .وغري ذلك  ،الدعاء واالستحسار برتك ،استعجاهلا: ومن أسباب ختلف اإلجابة - ٤
فإن دعوة املظلوم   ،ففجوره على نفسه  ،فاجراً  أو  ،أسباب الدعاء عليك من مظلوم وإن كان كافراً   واجتنب

 . وهي تصعد إىل السماء كأهنا شرارة ،مستجابة
الفرق بي من انم  ما أعظم  ":  إذ قال  ؛القيم ابن  ورحم هللا اإلمام  ،َهْت له سهام املظلوميفيا ويح من ُوج م 

 .انتهى " وبي من انم وأعي الناس ساهرة تدعو عليه ،وأعي الناس ساهرة تدعو له
وال تبسط لسانك يف    ،وُكفَّ عن ظلمهم  ،واضمم جناحك عن الناس  ،لم عباده من ظُ هللا عبد  فاتَّق هللا َّي

 .أعراضهم
  

 
 . ملرجع السابق ا (1) 
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 الفصل الثان 
 قواعد التعبد ابلذكر والدعاء

املخالفات يف الذكر والدعاء   فهي قاعدة تنطبق جزئياتُ  ، البدع يف الدين واإلحداث فيه د م كل قاعدة يف رَ 
 : واليت ُتصاغ بلفظ  ،أن العبادات توقيفية  :وقاعدة القواعد يف ذلك   - تعاىل  - ألهنما حمض عبودية هلل  ؛عليها

 . "وقف العبادة على النص ومورده"
 من أحدث يف أمران هذا" :  ملسو هيلع هللا ىلص قال  أن النيب  ،احلديث الصحيحمنها    ،وهي منتخبة من نصوص متعددة

 . "ضاللة وكل بدعة ،كل حمدثة بدعة ": أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال ،واحلديث الصحيح ،" ليس منه فهو رد ما
النيب  جوامع كلم  من  منطوق  ،ملسو هيلع هللا ىلص  ومها  يف  تندرج  اآلتية  القواعد  العظيمي  وتكاد  احلديثي    ،هذين 

 .ومفهومهما
 :بعض القواعد يف الذكر والدعاءواآلن إىل بيان  

 :(1) القاعدة األوىل  -
  ، وعليهما مدار اإلسالم واإلميان  ، والطاعة  ،التصديق:  يلزم املسلم حنوه أمران  ،عليه اإلسالم  كل هدي َدلَّ 

 .دخوالً وخروجاً 
 : بيان ذلك 

توحيها شياطي اإلنس  اليت " الشبهات": فهي من أمراض ،اعرتاض أو  من شبهة للتصديقأن كل خمالفة 
 .ومرض الشبهة دائر بي الشرك والبدعة ،واجلن

فهي من    ،معصية أو  من إعراض  ، كماهلا أو  ،من شهوة حتول بي املسلم وبي الطاعة  ،للطاعةوكل خمالفة  
 .الكبائر والصغائر : ومرض الشهوة دائر بي نوعي املعاصي ،" الشهوات": أمراض

 . ادجيب بذل االجته :الشبهاتولرد 
 .جيب دفعها ِبجاهدة النفس :الشهواتولرد 

وجيب على من آاته هللا   ، الدائرة بي الشرك والبدعة"  الشبهات ":  هو من أمراض  ،يعرتي الدعاء ما  وعامة
وأمهية    ، وهبذا يعلم العبد عمَظم شأن الدعاء  ،د من أمراض الشبهات والشهوات رم يَ  ما   لرد   ؛علم ما  علماً بسط

 .العوائق واملخالفات تصحيحه من 
 

 
 . " لبكر أبو زيدالرد على املخالف"مقدمة كتاب: و  ،43مفتاح دار السعادة ص  (1) 
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 :قاعدة التأسي واالقتداء يف الدعاء: القاعدة الثانية - 
يتلقى إال من الشارع فما َل   ال   إذ االستحباب حكم  ؛املستحب هو الدعاء املشروع أو  فالدعاء الواجب

 . (1) الدينفإن الدعاء من أعظم  ،َل أيذن به هللا ما  بل يكون شرع من الدين ،يكون مستحباً  ال يشرعه
   : ركنا العمل   : فاعلم أن مالك ذلك هو  ، وتلمس أوق ات ه  ، وآدابه  ،وعلمت شروط الدعاء   ،وإذا علمت ذلك 

 . اإلخالص - ۱
 . واملتابعة - 2     

ورد بنص   ما  لكن  ،أيابه الشرع ال  مما   ، من جنس الوارد أو   ابلوارد  ،متأسياً ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص يف الدعاء مطلقاً  
 . والتأسي ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص يف الدعاء املقيد ،اختيار العبدالشرع خري من 

دل الدليل على   ما  الدعاء التحرمي إال  أن األصل يف":  وهي  ،وكل ذلك يف دائرة قاعدة التعبد العظيمة
  ،"وقف العبادة على النص ومورده يف جهات التعبد الست":  بقوهلم  وهي اليت صاغها األئمة  ،"(2) جوازه
 . واملكان ،والزمان  ،والكيفية ،واملقدار ،واجلنس ،السبب: وهي

 خئ}:  يقول  -سبحانه    - وهللا   ،اعتداء أو  ،كان يف الدُّعاء غلط  ،فإن اختلت واحدة من هذه اجلهات 
 . [ 55: ]سورة األعراف {جت هب مب خب جبحب هئ مئ

الشرع املطهر  هو جتاوز احلد الذي حده  :  واالعتداء يف الدعاء  ،هو جتاوز احلد يف كل شيء  :واالعتداء
من   ، ووسائله  ،من الشرك  ،وضعفاً   ، حيصل من التجاوز قوة ما  حبسب  ،اخللل  من  الدعاء  فيحصل يف  ؛فيه

 . واحملداثت  ،البدع
 : (3)والعدوان يف الدعاء على قسمني

 . يف تكثريها أو ،عدوان يف األلفاظ - ۱
 .عدوان يف املعاين - 2

والدعاء   ،والدعاء احملرم  ،املشروع وهو الواجب واملستحبالدعاء  :  فتحصل أن الدعاء مخسة أقسام
 . (4)والدعاء املباح - وكل منهما اعتداء يف الدعاء - املكروه

 
 . 22/475الفتاوى  (1) 
 . 526-4/426الفروق للقرايف  (2) 
 . 475 - 22/474الفتاوى  (3) 
 22/476الفتاوى  (4) 
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وبي األدعية    ، مكان أو  ،زمان أو  ،حبال  قاعدة الفرق بني األدعية واألذكار املقيدة:  القاعدة الثالثة  -
 :والفرق بينهما كاآليت ،واألذكار املطلقة

  ، حاله أو  ، فإنه يؤتى ب ه عل ى الوجه الذي ورد يف زمانه  ، مكان أو  ،زمان  أو  ،دعاء مقيد حبال أو  ذكرن كل  
 . تبديل كلمة أبخرى أو ، نقصان أو ،من غري زَّيدة ، اعي بهويف هيئة الدَّ  ،ويف لفظه ، مكانه أو

  ، وإن كان غري وارد   ،الذي ورد يف لفظهفإنه يؤتى به على الوجه    ،فإن كان وارداً   :ُدَعاءن ُمطَلقن  أو  وكل ذكر
فإنه جيوز للعبد الذكر والدعاء بغري الوارد يف   ،من املنقول عن السلف أو   ،اعي من عند نفسهبل أتى به الدَّ 

 :خبمسة شروطابب الذكر والدعاء املطلق 
ألنه مقام مناجاة العبد لربه ومعبوده    ؛ا وأَبْ يَ نَ هَ   ،وَأمْجََلها للمعاين  ،َوأَنْ بَ َلها   ،أن يتخري من األلفاظ َأْحَسنَ َها  -١

 . سبحانه -
 . اإلعرايب ومقتضى العلم ،أن تكون األلفاظ على وفق املعىن العريب - 2
 . معىن أو ،لفظاً  ، أن يكون خالياً من أي حمذور شرعاً  -3
 . مكان أو ،حال أو ،املقيد بزمان ال أن يكون يف ابب الذكر والدعاء املطلق -٤
 . يتخذه سنة راتبة يواظب عليها ال أن -5

فإن وردت هيئة يف النص للذكر والدعاء املطلق   ،اعي به وأما من جهة هيئة الدَّ   ،هذا من جهة اللفظ
إن شاء :  ومنها  ،يف حدود املشروع  ،اعي على أي حالفيأيت به الدَّ   ،وإن َل ترد به هيئة  ،ورد ما  فيؤتى هبا وفق

 .أعلموهللا  . وإن شاء َل يرفع ، يديه رفع
جيوز   ال  فإنه  ،من اختالف التنوع يف التعبد  ،كل عبادة وردت على وجهي فأكثر:  (1) القاعدة الرابعة  -

 .اجلمع فيها بي نوعي فأكثر
اعي مجع الدَّ  أو فليس للذاكر ،دعاء جاءت به الرواية على نوعي فأكثر أو كل ذكر :ومن هذه القاعدة

 . وهبذا حيناً آخر ،بل أييت هبذا حيناً  ،يف مساق واحد - اختالف تنوع - املختلف
الصالة يف  ذلك  االستفتاح:  ومن  الركوع  ،والقراءة  ،والتعوذ  ،أنواع  يف  التسبيح  السجود   ، وأعداد  ويف 

 .على اآلخر - األنواع أو - النوعي وقد يرتجح أحد ،والصالة اإلبراهيمية والتسليم ،والتحيات  ،والتحميد

 
   وجالء األفهام البن القيم: الفصل العاشر من الباب   ، ضمن الفتاوى ، وقاعدة يف أنواع االستفتاح  ،۲۲/۸45انظر: جمموع الفتاوى  (1) 

 . 12- 11/6وشرح األذكار   ، 463-453الثالث ص          
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 ، جاءت به الرواية على نوعي من العدد ، دعاء َعَددمي من نوع واحد أو ،كل ذكر: القاعدة اخلامسة -
فهو أكمل   ،وكلما كانت الرواية أكثر عدداً   ،أن أييت أبي عدد ورد به النص  ،اعيالدَّ  أو  ،لذاكرل ف  ؛فأكثر

 . وأفضل
أذكار  ":  وبينت ذلك يف  .مائة مرة أو  مرات عشر   أو  ، مرة واحدة  "اهليللة":  مثل ذلك يف أذكار طريف النهار

 . (1) " طريف النهار
أمث من  فقد    ، ناً نُّ ليس منه َتس  ما  قيَّدمُ  كل من أحدث يف التعبد كالذكر والدعاء ال:  القاعدة السادسة  -

 : جهات أربع
 .هجر املشروع - ۱
 . واالستدراك على الشرع - 2
 . َل ُيشرع ما واستحباب  - 3
 . وإهبام العامة ِبشروعيته - ٤

خري    ، وخرية هللا لعبده  ،وغناء   ففي املشروع كل خري  ،شرعَل يُ  ما  فليحذر العبد القانت لربه من إحداث 
 . من اختيار العبد لنفسه

َد ال:  القاعدة السابعة  -   ، فعالً  أو   ،ملسو هيلع هللا ىلص تشريعاً قوالً   وَل يرتب   ،قد املانع ْقَتضي يف زمن النيب ملسو هيلع هللا ىلص وفُ  مُ إذا ُوجم
 . (2) فإن السنة هي الرتك أتسياً 

 . مستثىن يف مواضع واجلهر ،اإلسرار واإلخفاء :قاعدة الذكر والدعاء: القاعدة الثامنة -
 . ( 3) "اجلهر يف الذكر والدعاء":  وبياهنا مفصلة يف مبحث

وقد خيرج    ،به  وحقيقة املدعو  ،اعي حقيقة الذكرإرادة الدَّ   ،األصل يف الذكر والدعاء:  القاعدة التاسعة  -
  ، وال ابلذكر حقيقته  ،عليه أوْ   ه لَ   به على املدعو  تراد احلقيقة بوقوع املدعو ال  لكن  ،والدعاء  ،اللفظ خمرج الذكر

 : (4) ومنه ، الذاكر أو ،اعيوإمنا لغرض يقصده الدَّ 
 . إلرهابه ؛ ظاَل أو ،الدعاء على كافر -

 
   . وأفردها يف كتاب مستقل  ،337ص كرها املؤلف يف كتاب "تصحيح الدعاء" ذ  (1) 
 . 11/٩7،172،1٩6فتح الباري:   (2) 
 . فمن أراد االستزادة فلريجع إليه  ،٩0الدعاء" صصحيح ت من كتاب "( 3) 
 5٩8 -  5٩5/2اقتضاء الصراط املستقيم:  (4) 
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 . اعي ملن يريد إهانتهيقوهلا الدَّ  ،أرغم هللا أنفك : مثل ، الدعاء خيرج خمرج الشماتة -
 .عقرى حلقى: مثل قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص ، الدعاء خيرج خمرج الغضب -
 .اللصوص تكبري احلارس خوف : مثل ،الذكر والدعاء خيرج خمرج التخويف -
وقلوبنا   ،إان لنكشر بوجوه قوم:  ومنه األثر  ،الدعاء ملن خياف سطوه:  مثل  ،والدعاء خيرج خمرج اخلوف -

 .تلعنهم
 . "هللا  سبحان ": الفتح من الرجال على اإلمام يف الصالة إذا نسي بلفظ -

  ، ُيستحب أن ُيَصل مي إليه  إال ما  ،اعي أن يستقبل حال الدعاءيستحب للدَّ  ال:  (1) القاعدة العاشرة  -
جيوز للداعي أن  ال:  هلذا  - حرسها هللا تعاىل  - "الكعبة ":  ابلتوجه إىل  ، وهو القبلة اليت ارتضاها هللا هلذه األمة

  ، حىت عند قب النيب ملسو هيلع هللا ىلص بعد السالم عليه وعلى صاحبيه   ، وال جهًة ما  ، وال ولياً   ،قباً :  يستقبل حال الدعاء
 .وفعل شيء من ذلك فيه مضارعة للنصارى يف دينهم احملرف

:  تعاىل قال هللا ،املسلميإبمجاع  ،مشرك ابملغفرة وحنوها أو حيرم الدعاء لكافر: القاعدة احلادية عشرة -
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه}
 . [113: ]سورة التوبة {مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 . (2) وحنو ذلك  ،ابهلداية لإلسالم ،لكن املسلم يدعو للذمي إذا فعل به معروفاً 
 : أربعة أقسامله من واحد من    خيلو ابعتبار املدعو  ال  ،كل دعاء يدعو به املسلم:  القاعدة الثانية عشرة  -
حىت اإلمام يف   "رب اغفر يل"  :مثل  ،فيأيت بصيغة املفرد  ،وهو ظاهر  ،اإلنسان لنفسه  (3) أن يدعو  - 1

 .وهكذا ،وبي السجدتي ،الصالة يف األدعية اليت ُيسر هبا وال جيهر هبا كالدعاء يف السجود
: ابجلمع كقوله تعاىل أو  ،القرآن ابملفرديف    وإن كان من أدعية القرآن الكرمي فيأيت به على الصيغة اليت وردت 

وعظمة    ، من ابب تعظيم هللا  :وتوجيه اجلمع هنا والقائل فرد  ،[6:  ]سورة الفاحتة  {ىي مي  خي}
العبودية الدَّ   ،مقام  العبد للملك   ،ون لك ابلعبوديةرُّ قم حنن معاشر عبيدك مُ :  اعي يقولكأن  وهذا كما يقول 

 
 248  -  247ص  أحكام اجلنائز و   ،۳۹۳ –  ۳۹۲شرح الطحاوية ص  (1) 
 . 263 - 6/262شرح األذكار  (2) 
 . 4/5شرح األذكار:   ." دعوا"ي : الواووالثاين: كتابة األلف بعد   ،ويف رمسها وجهان: هذا أحدمها   ،: الم الكلمة "يدعو" واو  (3) 
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بدائع  ): كما هو مبي يف ،عبدك: فيكون أحسن وقعاً من أن يقول ،طاعتك ويف  ،حنن عبيدك: املعظم عنده
 . (٤0 – 3٩/ 2: البن القيم الفوائد
 .وهكذا ،اللهم أصلحه :كدعاء املسلم لولده ،أن يدعو لغريه -2
ومن يف    ،ودعاء اخلطيب  ،كما يف دعاء القنوت يف مجاعة  ، ولغريه بضمري اجلمع  ،أن يدعو لنفسه  -3

 . حكمه
فإن فعل   ،م رجل قوماً فيخص نفسه ابلدعاء دوهنمؤ وال ي "  :أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال  ،¢  حديث ثوابنويف  
 . (1) القويف سنده م ،رواه أصحاب السنن إال النسائي .احلديث "مهنفقد خا

ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا    أن النيب"  ¢  كعببن   حلديث أيب  ؛(2) مث بغريه   ،فيبدأ بنفسه  ،أن يدعو لنفسه ولغريه  -٤
ومن نظر يف أكثر أدعية القرآن رآها   ،وأصله يف صحيح مسلم  ، رواه الرتمذي"  ا له بدأ بنفسهعأحداً فدذكر  

 { جن يم ىم مم خم حم }و ،اآلية [ 28: ]سورة نوح {حن جن مم خم}: كذلك 
  ابب قول هللا"   : ت على التزام ذلك بقولهكَّ يف صحيحه نَ   ¬ لكن اإلمام البخاري  ، آليةا[10:  ]سورة احلشر

ï  :{  ريزي ٰى }  مث ذكر أحاديث الباب   ،"ومن خص أخاه ابلدعاء دون نفسه  [103:  ]سورة التوبة ، 
   . (3) وهللا تعاىل أعلم أبحكامه - ملسو هيلع هللا ىلص ألقوام دون البدء بنفسه وفيها دعاء النيب

  جيوز افتتاحه بشيء من ذكر هللا  ال  ،عمل أو  من قول  ،مكروه أو  كل حُمر م:  ( 4) القاعدة الثالثة عشرة  -
 . وافتتاح املعصية ابلطاعة ، من االمتهانملا فيه  ؛تعاىل

لة والبامج املض م   ،هان احملرموالر م   ،واستفتاح اللعب احملرم  ،أمام الشعر غري احلسن  ، كتابة البسملة:  وذلك مثل
 .وحنو ذلك  ،والصالة والسالم على الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ،احلمد  أو ،ابلقرآن

العبث حد  إىل  هذا  يف  الناس  وصل  السُّ   ،املباالةوعدم    ، وقد  عقول  على  تلك  ذَّ والتغطية  ِبشروعية  ج 
  ، يسجد الفائز لتفوقه احملرم   ،عندما يفوز فريق رهان على آخر  " سجود املعصية":  بل وصل احلال إىل  ؛احملرمات 

 .فاهلل املستعان ، وهذا السجود من أسباب سخط هللا وعقابه

 
 وزاد املعاد   ،1/285فة األحوذي حت و  ، 162 - 1/161وعون املعبود  ، 30٩/2 ر وشرح األذكا ، ۲0/۸۲انظر: جممع الزوائد  (1) 

 . مهم  وهو  1/264    
 . 138- 11/135  فتح الباريو  ، 108انظر: معجم املناهي اللفظية ص  (2) 
 . 6التقييد واإليضاح على ابن الصالح ص  (3) 
 . 1/۳1۸وخمتصرها   ،1/132انظر: الفروق  (4) 
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يذكر  ،والزاين  ، والسارق  ، وشارب اخلمر  ،قاتل النفس  أرأيتَ   : قلت البن عمر:  وعن مكحول األزدي قال
بلعنته    ذكره هللاُ   ،هذا  إن ذكر هللاَ :  قال  ؟[152:  ]سورة البقرة  { حط مض} :  وقد قال هللا تعاىل  ؟هللا

 . (1)حىت يسكتَ 
 .وقد يكون كفراً  ،كل دعاء على وجه التسخط فهو حرام:  القاعدة الرابعة عشرة -
أن قراءة القرآن الكرمي أفضل من الذكر :  هي  ،قاعدة املفاضلة بي أنواع الذكر:  عشرة القاعدة اخلامسة    -

املطلق الدعاء  ،والدعاء  من  أفضل  زمان  ،والذكر  املقيد يف  الذكر  ب ه    ، ح  ال أو   ،مكان أو   وأما  فاالشتغال 
 . (2) أفضل

العبادات  أنواع  بي  املفاضلة  دعاء  ،وقاعدة  ذلك   ، وجهاد  ، وصالة  ،وذكر  ،من  ذكره  ،وحنو   هي كما 
 :  (3) إذ قال بعد ذكر خالف الناس فيها على أربعة أصناف  ¬ القيم ابن

العمل على مرضاة الرب يف كل وقت ِبا هو مقتضى ذلك الوقت  :  إن أفضل العبادة:  قالوا:  الصنف الرابع"
 . (4) " ووظيفته

 
 
 
 
 

  

 
 . 273/ 1عمدة التفسري   (1) 
 . ۸۲واملنتخب منه للحافظ ابن حجر ص   ،4٩/ 17انظر: شرح النووي ملسلم  (2) 
 . 77والتقريب لعلوم ابن القيم ص    ،1۲۹وانظر: مفتاح دار السعادة ص   ،٩2-85/ 10مدارج السالكني  (3) 
 . 55-4٩ص " تصحيح الدعاء"  أو كتاب ، الكتب احملال عليها سابقا   يف جع ارت فل  ،ة بني األعمالل  ذكر أمثلة للمفاضمث  (4) 
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 يف األذكار واألدعية املأثورات  الفصل الثالث: الدخوالت
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 عند تالوة القرآن الكري  الذكر والدعاء
 الدخوالت  املأثور

كل استعاذة وردت يف الكتاب والسنة فهي بلفظ 
 "...أعوذ ابهلل "

ألن تقدمي املعمول    ؛"...ابهلل أعوذ "  َل يسمع لفظ:
 .واالستعاذة حال خوف وانقباض ،تَ َفنُّن  وانبساط

ال تشرع االستعاذة بي يدي كالم حمبوب غري  
 قراءة القرآن العظيم 

     .الوعظ وحنوه  و أ  ،من اخلطأ أن يبدأ هبا يف احلديث
إغاثة اللهفان  ) ونبه عليه ابن القيم يف    ،ال أصل هلذا

١/٩2) 

 املشروع هو السجود عند املرور آبية سجدة

إذا مر ذكر بعض    السامع  أو  التايل  أن  الفقهاء: 
ما   فإن هناك من األذكار   ،آبية سجدة وَل يسجد

 ومنها:   ،يقوم مقام سجود التالوة
 ، إله إال هللا  وال  ،واحلمد هلل  ،سبحان هللاقول: "

غفرانك ربنا   ،"مسعنا وأطعنا  " أو قول:وهللا أكرب
لهوكل هذا    ،وإليك املصري" يقوم   ،ال أصل  وال 

ذلك من  شيء  السجود  يكره  ،مقام  لعدم    ؛بل 
 . الدليل

 "سبحان ريب األعلى" :التالوة يقول يف سجود

قول: على  سجدت  االقتصار  لك  وبك    ،"اللهم 
  "... وعليك توكلت ،تآمن

ألنه   ؛واملشروع هو ما سبق "سبحان ريب األعلى"
سجود يقال فيه ما يقال يف سائر السجود وإن زاد  

 كر فحسنما ذُ 
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   يف الصالة على النيب
 الدخوالت  املأثور

 
  ،هو الصالة اإلبراهيمية وهي األفضل :املشروع   

 .األخري من الصالةوهي اليت تقال يف التشهد 

مشفي  ،اللهم صل على احلبيب احملبوب" -
 هذا شرك أكربو  ، "مفرج الكروب ،العليل

 

اللهم صل على سيدان حممد بعدد كمال هللا  " -
 .خمرتعة ال أصل هلا صيغة " وكما يليق بكماله

 

  ، أمر الناس ابلصالة على النيب التزام -
 رئ  ّٰ ِّ }قوله تعاىل: وتالوة 

 مب زب  رب يئ نئىئ مئ  زئ

]سورة   {رت يب ىب نب

يف خطبة اجلمعة لعدم  وذلك   ،[56األحزاب:
 . الدليل

 

  "حممد سيداناللهم صل على " -

( ال يعرف يف شيء من األحاديث سيدان)فظ  ل   
ال داخل   ،  الواردة يف الصالة والسالم على النيب

وال يف صيغ   ،وال يف غريه  ،وال يف األذان  ،الصالة
 .  الصالة على النيب

هو اجلمع بي الصالة والسالم على   :املشروع  
 .  النيب

 .بدون السالم  الصالة على رسول هللا
كره مجاعة من العلماء إفراد الصالة عن السالم على   

 . رسول هللا
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 املطلق يف الذكر والدعاء 
 ينهى عن بعض األلفاظ يف الذكر والدعاء: 

 .أو غري ذلك من األسباب ،ألهنا اعتداء  ؛إما على سبيل التحرمي  -١
 . وحنو ذلك من األسباب ،ملا فيها من اللحن اليسري الذي ال حييل املعىن ، وإما على سبيل الكراهة  -2
 .أو ترتك على سبيل التوقي  -3

 الدخوالت  املأثور

عرشك" . يف كل وقت وحال ¸ سؤال هللا من  العز  مبعاقد   ،دعاء حمدث  "أسألك 
 .واحلديث الوارد فيه موضوع

 " كب مثأعوذ ابهلل "
اخلالق واملخلوق ]فال يساوى بي    "بكوأعوذ ابهلل  "

 فيما هو من حق اخلالق وخصائصه[ 
 ومفسد للمعىن ،اختصار خمل  "هللا ابخلري" "هللا ابخلري صبحك"

 "هللا حيفظك"

 "هللا حيافظ عليك"
الدعاء يف  املفاعلة  ،حلن  يقتضي  "حيافظ"   ،فلفظ 

املعاجلة واملغالبة وهذا معىن ال جيوز يف حق    ،ِبعىن 
 .هللا تعاىل

 " بعدلههللا يعاملنا " "بفضله ورمحتههللا يعاملنا "

من شرار   اللهم ال حتوجنا إىل أحد  " قول:
 .ال حمذور فيه" خلقك

 "من خلقك اللهم ال حتوجنا ألحد  "
وِسع اإلمام أمحد   ،وهو موضوعُروي فيه حديث  

 .فقال: هذا رجل متىن املوت ،رجاًل يدعو به

 ، الصحيحة كثرية  النبوية]األدعية من القرآن والسنة  
 وموجودة يف مظاهنا[

 ما يلي[: ،]من األدعية اليت ال ختلو من حمذور 
 و وه  ، ( ]فيه[ سوء أدب مع هللااللهم ال تمرع) -

 .من ألفاظ أهل اجلاهلية قبل اإلسالم
 . ( كرهه بعض السلفاللهم ال تؤمين مكرك) -
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( ورد احلديث ابلنهي  اللهم اغفر يل إن شئت ) -
 . عنه

األقلني) - من  اجعلين  داللهم  الع(    ، يعرف  اء 
 . فيرتك إلهبامه

 ( اللهم إن استنفق نفسي ومايل يف سبيلك) -
 .¢ هنى عنه عمر بن اخلطاب 

 (  أعوذ بك من العصمةاللهم إن ) -
 . الغرور  ةوهو هناي ،ال جيوز  

 ( هللا يظلمه ،ظلمين)أو  (هللا يظلمك) -
ملا فيها من سوء األدب مع هللا   ؛اجيوز الدعاء هب  ال 

 .تعاىل هللا عن ذلك  -  من نسبة الظلم إليه  ،تعاىل
 . [4٩الكهف:]سورة  {زن رن مم ام يل }
  ، " دعاء حمدثأسألك مبعاقد العز من عرشك" -

 .واحلديث الوارد فيه موضوع
هللا) - عمرك)(  أبقال  هللا  هللا )(  أطال  أدام 

لك)(  أايمك الدوام  ،البقاء  عشت  )(  ولك 
 ( ألف سنة

الدعاء      هذا  أمحد  اإلمام  وقال: )كره  هللا(  أبقال 
منه " فرغ  قد  شيء  بعده  ،"هذا  ما  معناه   ،ويف 

الثاين:   لورود  الكراهية  عدم  هللا )والصحيح  أطال 
ومن ترك   ،¢  بن اخلطاب  بقاءك( ابألثر عن عمر

 . وهللا أعلم ،هذه األلفاظ على سبيل التوقي فذاك
ُجيع  ) - املؤمنني  وجلميع  لنا  اغفر  اللهم 

 : يف الدعاء به تفصيل( الذنوب
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الداعي مغفرةً   أراد  النار   فإن   ، تستلزم عدم دخول 
ألنه ثبت أن عصاة املوحدين   ؛فال جيوز الدعاء به

خل دومنهم من يُ   ،عفى عنهمنهم من يُ   ،حتت املشيئة
 . مث خيرج منها برمحة هللا تعاىل ،النار لتطهريه

أراد ختفيف األوزار   ، فال منع منه   ،أو مطلقاً   ، وإن 
 . وهو مقتضى دعوات األنبياء

 . حيرم الدعاء به( اللهم ال متتين) -
حبايل) - علمه  سؤايل  من  دعاء حسيب  هذا   )

 ’   وال تصح نسبته إىل نيب هللا إبراهيم  ،ابطل
 . ي يف النار قملا أل

( دعاء فيه سوء حسدن هللا إن كنت أحسدك) -
 .نبتجفيُ  ،أدب مع هللا

( استنكرها  احلمد هلل الذي جتلى خللقه خبلقه) -
 . تعاىل ¬ اإلمام أمحد

( مزيده  ويكافئ  ،محدا  يوايف نعمهاحلمد هلل  ) -
نفيس يف كالم  القيم  ابن  من    ،كرهه  حاصله: 

من  الذي يستطيع أن حيمد هللا محداً يوايف نعمةً 
 ؟ فضاًل عن مجيع نعمه ،نعمه

خيون) - من  هللا  نسبة (  خان  فيه  دعاء             هذا 
 .فيحرم  ،جيوز إىل هللا تعاىل ما ال

قول  سبحان  ،سبحان) - من  هذا  يزيد (  أيب 
  وهو استغراق يف سوء األدب مع هللا   ،البسطامي

 .زجر قائلهويُ  ،فيحرم ،تعاىل
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به  جاهك  عزَّ ) - إال ِبا وصف  ( ال يوصف هللا 
  ، "اه   اجل"     وال يعلم يف الدليل وصف هللا ب  ،نفسه

 . تجنب هذا الذكرفيُ 
 . ( ثبت احلديث يف النهي عنهح هللا وجههقبَّ ) -
يدعى به ملن جاء بيت  ( ال  س هللا حجتكقدَّ ) -

 .ألنه ال يسمى حجاً  ؛املقدس
( هذا من شعائر الرافضة يف حق  م هللا وجههكرَّ ) -

 . ¢ اخلليفة الراشد علي بن أيب طالب
رجلهحممد) - عثرت  من  يقوهلا  تقدير:  ،(       على 

 .فيحرم ،وهذا من دعاء غري هللا ،َّي حممد
اي من    .اي دميومي  .اي دهري   .اي أبدي   .اي أزيل) -

هو إال  هو  هذه  ال  خماريق  (  ]املتصوفة  من 
 . وز[جيفال  ،هاملَضل ل

  كره الدعاء به اإلمام مالك   ،( ابلتصغرياي حمَننيِّ ) -
ألنه تصغري اسم    ؛أي: كراهة حترمي  ،تعاىل  ¬

 .ان( غري اثبتاحلنَّ )وألن اسم  ،هللا
 .  ( هنى عنه النيباي خيبة الدهر) -
وقوهلا    ،( ال جتوز ُجعت العقوابت عليَّ   اي ربّ ) -

 .كفر
وهو    ،( حيرم هذا الدعاءالقرآن العظيم  اي ربّ ) -

 .إذ القرآن كالم هللا تعاىل ،من نفثات اجلهمية
 .( ال جيوز رب  )( تصغري اي رمبييب) -
هللا) - رمحة  جيوز اي  ال  دعاء   ؛(  ابب  من  ألنه 

 . الصفة
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العرش) - ساكن  نصاي  به  يرد  َل  إطالقه   ) ،  
 . نبتجفيُ 

  . اي موجود  .اي معبود  .اي سلطان  .اي سبحان) -
 ( وحنو ذلك ،اي ذات: اغفر يل .اي شيء

ألهنا ليست من   ؛ال يدعى بشيء من هذه األلفاظ 
 .أِساء هللا سبحانه

 (  رحم هللا امرءا  عرف قدر نفسه) -
ال    فيهدعاء  املروَّيت   ،حرج  يف  عنه  حبثت  وقد 

 . فلم أجده ،أو مقطوعاً  ،أو موقوفاً  ،مرفوعاً 

لكن ال يقوهلا   ،هذه من أفضل االلتجاء إىل هللا تعاىل "حسيب هللا ونعم الوكيل" 
 . فتنبه ،العبد مع العجز لعدم بذل السبب

 (الرجاء)( صوابه ابملد: الرجاَّي عظيم ) " َّي عظيم الرجاء" 

 "اجلالل واإلكرام اي ذا" 

 ... اي ذا( حلن صوابه: اجلالل واإلكرام اي ذو)
: َمرَّ األصمعي برجل يقول يف دعائه:  قال  ،عن الرَّيشي

 ، ليث:  قال  ؟اِسك  ما:  فقال  "اجلالل واإلكرام  اي ذو"
 :فأنشأ يقول

 ( 1) لذاك إذا دعاه فال جييب       حن ليث  ينادي َربَّه ابلل  

 "كلَّ عام وأنتم خبري" 
بضم   كلُّ ) بذلك  والتهنئة  الدعاء  خبري(  وأنتم  عام 

مع أان ال نعرفها  ،بفتحها ،كلَّ صوابه:  ،حلن   :الالم
 . فلتنظر ،يف املأثور عن من مضى

 " أن ال إله إال هللا أشهد" 
هللا(    نشهد) إال  إله  ال  ابإلفراد: أن  صوابه 
 ( ...أشهد)

  

 
 . 54/ 1ومعجم األدابء لياقوت   ،20- 1٩شأن الدعاء للخطايب ص (1) 
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 الذكر والدعاء عند الطعام 
 الدخوالت  املأثور

 قول:  الطعام املشروع يف أول 
 ."بسم هللا" -
لقوة اخلالف يف    ؛"بسم هللا الرمحن الرحيم"أو   -

 .ذلك

بسم هللا( قوهلم:  )الزَّيدة على املشروع يف أوله:   -
وابهلل الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض  )

قيوم اي  حي  اي  السماء  يف  ]وال  دليل (  وال 
 .[عليه

- " هللا  قوهلم:  "الشايفبسم  فزَّيدة:         " الشايف" 
 .اال أصل هل

بسم هللا  و"  ،" مع اللقمة األوىلبسم هللاقوهلم: " -
بسم هللا الرمحن و"  ،" مع اللقمة الثانية الرمحن
 .بدعة ال أصل هلا . " مع اللقمة الثالثةالرحيم

 .بدعة وتكلف  .التسمية عند كل لقمة أو شربة -

 من شرب لبناً فليقل: 
 ،"وزدان منه ،لنا فيهاللهم ابرك "

 ويف غريه يقول:
 " وأطعمنا خريا  منه ،اللهم ابرك لنا فيه"

 "اي بركة أمساء هللاقوهلم: " -
حلصول البكة    ؛( على الطعامقريش)قراءة سورة   -

 . وخمتلقاهتم ،وهذه من خماريق املتصوفة ،فيه
اللهم ابرك لنا  "  الدعاء إذا قرب الطعام بقول: -

 " ابسم هللا ،وقنا عذاب النار ،فيما رزقتنا
 .فيه حديث رواه ابن السين بسند ضعيف جداً  
 . وترتيبه بدعة ،ال أصل له" اللهم زد وابرك" -
  الدعاء إلذهاب رائحة الفجل بقوهلم: -
"  صل على سيدان حممد طيب األنفاس  مالله" -

 . بدعة ال أصل هلا
بعضهم: - هللا"  قول  بذكر  الطعام    ̧   أذيبوا 

مداره على    ،حديث رواه ابن السين"  والصالة
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فاحلديث    ،اعوهو وضَّ  ،بزيع بن حسان البصري
 . موضوع

   من نسي التسمية يف أول الطعام فليقل:
 " بسم هللا يف أوله وآخره" أو "بسم هللا أوََّله وآخَره"

إذا اإلخالصقراءة سورة " الفراغ من الطعام  " بعد 
طعامه على  التسمية  ابن   ،نسي  رواه  وفيه حديث 

 .تج بهفال حيُ  ،السين بسند فيه متهم ابلوضع
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 بعد الطعام الذكر والدعاء 
 الدخوالت  املأثور

 وهو على أنواع:  ،الدعاء إذا فرغ من طعامه
غري    ،احلمد هلل محدا  كثريا  طيبا  مباركا  فيه"  -١

رواه    "مكفي وال مودع وال مستغىن عنه ربنا
 .وأصحاب السنن ،البخاري

فليقل:  -2 لبناً   ،اللهم ابرك لنا فيه"  من شرب 
اللهم ابرك لنا  "  ويف غريه يقول:  ،"وزدان منه

 " وأطعمنا خريا  منه ،فيه
إذا دعي إىل طعام وهو صائم فلُيصل م ملن دعاه   -3

 . أي: فليدع له ،إليه
بسم "  قال:  –جمذوم    –إذا أكل مع مريض    -٤

 "توكال  على هللا ،ثقة ابهلل ،هللا
رزقتهم" -5 فيما  هلم  ابرك  هلم   ،اللهم  واغفر 

 " وارمحهم
اللهم أطعم من  "  الدعاء ملن سقاه ماء وغريه:  -٦

 "واسق من سقان ،أطعمين

سورة   - األكلفريش) قراءة  بعد  من    ؛(  لألمن 
 . التخمة

واحلمد هلل    ،علينا فهدااناحلمد هلل الذي من  " -
وكلَّ اإلحسان    ،وروَّاان  ،الذي أطعمنا وسقاان

" فيه حديث رواه ابن السين بسند ضعيف  أمالان
 .جداً 

  ، شيء هلل  ، اللهم زد وابركقوهلم بعد الطعام:"   -
 . " مع تقبيل ظاهر الكفي وابطنهماالفاحتة

 " ايرب لك ألف محد وشكر" الدعاء بقوهلم: -
 . وترتيبه بدعة  ،ام ال أصل لهعالطهذا الذكر بعد  

نعمة"  قوهلم: - من  زدها  من   ،اللهم  واحفظها 
 . وترتيبه بدعة ،" هذا دعاء ال أصل لهالزوال

وخلف على من    ،هنأ هللا به من أكله"  قوهلم: -
 . وترتيبه بدعة ،" ال أصل لهبذله

 ، وأكل طعامكم األبرار  ، أفطر عندكم الصائمون"
 "وصلت عليكم املالئكة

 "  وذكركم هللا فيمن عندهزَّيدة " 
 : (١٧١آداب الزفاف ص)يف  ¬ قال األلباين 

"عزا الذهيب يف "العلو" هذا احلديث إىل الصحيحي 
 " آخره:  يف  عندهبزَّيدة  فيمن  هللا  وكل وذكركم   "

وال فيه هذه   ،فليس هو يف الصحيحي  ،ذلك وهم
 . الزَّيدة يف شيء من طرقه اليت وقفت عليها" انتهى
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 العطاس  عند الذكر والدعاء 

 الدخوالت  املأثور
 

  يقول املسلم إذا عطس:   
 " احلمد هلل على كل حال" أو: "احلمد هلل"

 

بعضهم:   - "احلمد  الفاحتة)استكمال  قال:  إذا   )
 .بدعة ال أصل هلاهلل" وهذه 

هلل"   - "احلمد  بدعة  .ابلشهادةاستبدال:      وهذه 
 .ال أصل هلا

الشهادة - أشهد  "  فيقول:  ،واحلمد  ،اجلمع بني 
هللا إال  إله  ال  هلل  ،أن  على واحلمد  والزَّيدة   "

 . احلمد بدعة
احلمد هلل والسالم على رسول  قول بعضهم: " -

على أو:"    ،"هللا والسالم  والصالة  احلمد هلل 
هنا   " وإضافة الصالة على النيب  رسول هللا

 . بدعة ال أصل هلا يف الوارد يف أذكار العطاس
بعضهم: - رسول  "  قول  على  والسالم  الصالة 

" هللا من:  بداًل  هلل"  هجر احلمد  وهذا   "
 . فهو بدعة ،هنا دواستبداله ِبا َل ير  ،للمشروع

بعضهم: - "حق"  قول  أو:  لفظحقا  "  وهذا   "        
 .فهو بدعة عندها  ،ال أصل له يف األذكار الواردة

هلل ككرمه"  قول: - هلل كِعزِّ   ،احلمد  واحلمد 
  ، مرفوعاً   ¢  " رواه ابن السين عن أيب رافعجالله

 .وهو ضعيف ال تقوم به حجة
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 [ :أنملن ِسع حتميد العاطس  ]املشروع 
ابلرمحة  ،يشمته - له  يدعو  له:   ...أي:     فيقول 

  ،"يرمحكم هللا" " أو:يرمحك هللا"

  فيجيبه العاطس بقوله: 
يغفر هللا لنا  "  " أو:يهديكم هللا ويصلح ابلكم" 

 "ولكم
الكتايب - عطس  ِسعه:  ،وإذا  من  له   فيقول 

ابلكم" ويصلح  هللا  له:يهديكم  يقول  وال   " 
 " يرمحك هللا"

رمحك هللا "  " أو:هللا موالانيرحم  "  قول بعضهم: -
" خالف السنة يرحم هللا سيدان"  أو:  "ايموالان
 ألمرين:

"يرمحك   السنة ال حتصل إال ابملخاطبة:أن    األول:
 .هللا"

لفظ:  الثان: وسيدان"  زَّيدة  النص موالان  على   "
 .الوارد

على يهدينا)  :زَّيدة قول - راداً  العاطس  فيقول   )
 ."ويهديكم هللا  يهدينا""  يرمحك هللا"     من مشته ب
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 التثاؤب عند الذكر والدعاء 
 الدخوالت  املأثور

استطاع  للعبد  املشروع ما  التثاؤب  فإن   ،هو كظم 
الكظم عن  املت  ،عجز  فم ثفليضع  على  يده  يه ائب 

 ]فمه[

أعوذ ابهلل من الشيطان "  قول املتثائب بعد التثاؤب: 
على الرجيم املوضع  هذا  يف  مشروعة  غري  زَّيدة   "

 ، أو إمساك الفم ابليد  ،الفعل املشروع وهو الكظم
 . إىل االستعاذة يف هذا الوضع  وَل يرشد النيب

 الذكر والدعاء عند اجلمشاء 
 .أو الر مي من الشرب ،بع من الطعاموغالباً ما يكون من أثر الش م  ،اجُلشاء: هو خروج الريح عن طريق الفم

 الدخوالت  املأثور

الذكر أو الدعاء عند اجلشاء شيء يف ال يعرف يف  
  ،ابب املروَّيت

بعضهم: هلل"  قول  أو:احلمد  هللا"  "             " أستغفر 
بينهما اجلمع  بقوله:  ،أو  عليه  مريئا  "  والرد   ، هنيئا  

 .ال دليل عليه" وهنَّأك هللا وأمراك
 ر الّرِجل دَ الذكر والدعاء عند خَ 

 .ال يستطيع معه احلركة  وتنمل   فحصل فيها اسرتخاء   ،هرجلُ  وهو من رقدتْ 
 الدخوالت  املأثور

      ،جل أثريف الذكر أو الدعاء عند خدر الر م  صحال ي
 .وَل يرد فيه حديث مرفوع     

عباس  جلن رَ   جلُ رم   "أنه خدرتْ   - ابن   ،ƒ  عند 
عباس:   ابن  له  إليكفقال  الناس  أحب    ، اذكر 

أثر موضوع  ،حممدفقال:   وهو   ؛فذهب خدره" 
 .وهو مرمي ابلكذب ،ألن فيه غياث بن إبراهيم 

عمرو   - ابن  "ƒ  عن  رم :  له    ،جلهخدرت  فقال 
 ،اي حممد  فقال:  ،اذكر أحب الناس إليكجل:  رَ 

وعنعنة   ،فكأمنا نشط من عقال" يف سنده جمهول
ابملخلوق  .مدلس االستغاثة  األثرين[   ،]ويف 

   .واالستغاثة بغري هللا تعاىل شرك
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 الذكر والدعاء يف الطهارة
 الدخوالت  املأثور

    
 . "غفرانك" املشروع بعد التخلي قول:  

فزَّيدة:  "عذابك غفرانك وال" قول بعضهم: -
 .ا " ال أصل هل وال عذابك"

األذى   احلمد"  زَّيدة: - عين  أذهب  الذي  هلل 
 ." فسندها ضعيف وعافان

زَّيدة: - عينَّ "  وأما  أخرج  الذي  هلل            احلمد 
" فهو من  ما ينفعين  وأمسك عليَّ   ،يؤذيين  ما

فهو غري    ،رواه ابن عدي وغريه  ،مراسيل طاووس
 .  صحيح عن النيب

 املشروع التسمية يف أوله:  
 " بسم هللا الرمحن الرحيم": أو  "بسم هللا"

   ،أو على عضو من أعضائه  ،كل ذكر يف الوضوء
بل املروي فيه ابطل   ،  النيبال يثبت فيه شيء عن  

 . موضوع

 ال يثبت يف الذكر عند االستياك حديث   
رضالك"  قول: سواكي  اجعل  واجعله   ،اللهم 

 " وبيض وجهي كما تبيض أسنان   ،طهورا  ومتحيصا  
 .وغريه ،تعاىل ¬ موضوع كما بينه الشوكاين 

 املشروع بعد الوضوء قول: 
له"  الشريك  وحده  هللا  إال  إله  ال  أن   ، أشهد 

 " وأشهد أن حممدا  عبده ورسوله
بقوله:  الدعاء  التوابني"  مث  من  اجعلين   ،اللهم 

 "واجعلين من املتطهرين

بدعة ال أصل   ،( بعد الوضوءالقدر)قراءة سورة  -
 . هلا

بدعة ال أصل   ،(زمزم)بقوهلم:    للمتوضئالدعاء   -
 . هلا

الوضوء   - بعد  يل "  بلفظ:الدعاء  اغفر  اللهم 
 "  وابرك يل يف رزقي ،ووسع يل داري  ،ذنيب
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األشعري موسى  أبو  أخرجه   ،مرفوعاً   ¢  رواه 
يف سنده  و   ،والطباين يف الكبري  ،وابن السين  ،النسائي

 ،واختالف يف متنه من جهة أخرى  ،إرسال من جهة
فال يثبت كونه  ،وأصرحها رواية أنه قاله بعد الصالة

 . من أذكار الوضوء
يروى فيه   .بعد الوضوء    الصالة على النيب -

وهو   ،¢  حديث عن سهل بن سعد الساعدي
بعبد عباس  معلول  بن  مرتوك  ، املهيمن    ، وهو 

ضعيف من    ،فاحلديث  واحد  غري  ضعفه  وقد 
  .حلفاظا

ابن مسعودو   قال رسول هللا   ¢  يروى عن   قال: 
  :فليقل: أشهد أن   ،"إذا فرغ أحدكم من طهوره

وأشهد أن حممداً   ،شريك له  ال إله إال هللا وحده ال
 "  عليَّ  مث ليصلِّ  ،عبده ورسوله

القيم ابن  ذكر  ¬  قال  منها  شيء  يف  "وليس   :
الرواية" أي:   وقد   ،فهي شاذةالصالة إال يف هذه 

 .ومنهم من حكم بوضعه ،ضعفه غري واحد

 روى من حديث أنسويُ   .تكرار الشهادتني ثالث   -
أمحد  ،مرفوعاً   ¢ ماجه  ،رواه  وهو    ،وابن 

 . له صحيح بدون التكرارصوأ ،ضعيف
بلفظ: - الوضوء  بعد  اللهم سبحانك  "  الدعاء 

إليك  ،وحبمدك وأتوب  سنده  أستغفرك  يف   "
 . ضعيفان
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 الذكر والدعاء عند األذان 
 الدخوالت  املأثور

 
 [   مأثور وال دعاءن  ليس قبل األذان ذكرن ]  

و"االستعاذة" - األذانالبسملة"  قبل  وكل    ،" 
منهما من البدع احملدثة اليت ال أصل هلا يف الشرع  

 .املطهر يف ألفاظ األذان
الصالة "  وهي قول:  ،" قبل أذان الفجر التصلية" -

 . " وهي من البدعوالسالم عليك اي رسول هللا
 ، "التسابيح"  ويقال:  "التسبيح"  أو   "التذكري" -

  ، "الزهدايتو"  ،"الغزلياتو"   ،"اإلنشادو"
 . " أحدثت يف القرن الثامنالتواشيحو"

ليتهيأ الناس    ،قبل األذان يوم اجلمعة"  التذكري"  -
زمن الناصر   (٧00)أحدث بعد عام    ،لصالهتا

 . ابن قالوون
 .قبل أذان العشاء ليلة اجلمعة" التذكري" -
  ، واحلمد هلل  ،سبحان هللا": "التذكريقوهلم يف " -

 " وال إله إال هللا
 خئ حئ جئ يي}قوله تعاىل:   وبعضهم يقرأ

 خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ
]سورة    {مخ جخ مح مججح حج مث هت مت

 . [111اإلسراء:
 " اي رب عفوا  جباه املصطفى كرما  " وقوهلم:

وهلم يف    ،الدعاء والقراءة ابلتلحني والتطريب -
ونظماً   ،من الوعظ والتذكري  ذلك صنوف     ، نثراً 
 .ومجاعة وفرادى ،وطواًل وقصراً 
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أقبح   من  املطهر  ،البدعوهذا  الشرع  على   ،والتزيد 
وقد تتابع إنكار العلماء هلا   ،وتغيري شعائره الظاهرة

 .فقومن كل أُ  ،من كل مذهب
األذانالتنويه"  - قبل  املؤذن:  ، "   .الصالة"  يقول 

وال رسوله   ،تعاىل  " وهي زَّيدة َل أيذن هبا هللاالصالة
. 

يقول  :املشروع  ما  ِبثل  املؤذن  سوى   ،إجابة 
 موضعي: 

الشهادتياألول  عند  وإن ...أشهديقول:"    ، :   "
قال:"   أشهدشاء  صحيح   ،"...وأان  يف  وثبت 

أشهد أن ال إله أنه يقول: "    ،والسنن األربع  ،مسلم
له شريك  ال  وحده  هللا  عبده   ،إال  حممدا   وأن 

راب    ،ورسوله ابهلل   ،رسوال    ومبحمد    ، رضيت 
 .فر له ذنبه" من قاهلا: غُ وابإلسالم دينا  

واحلديث صريح يف أن السامع يقوله بعد جواب  
وهو تقرير شيخنا   ،واحدة  املؤذن على الشهادتي مرةً 

 . ¬ عبدالعزيز بن ابز 
 قوة   حول وال  ال"  فيقول:  ،: عند احليعلتيالثان 

 " إال ابهلل
 

- " هللا قوهلم:  بذكر  ِساع  أهال   عند           .املؤذن" 
أما لو قاله    ،فرتتيبه بدعة  ،ال أصل له يف املروي

 .فال يظهر به أبس  ،اإلنسان هكذا بدون ترتيب
وابلصالة مرحبا    ،مرحبا  ابلقائلني عدال  "  قول: -

يقول    نكا  ¢  بن عفان  " ُروي أن عثمانوأهال  
وابن أيب   ،رواه ابن منيع  ،ذلك عند ِساع املؤذن

 .كالمها بسند ضعيف  ،شيبة
هللا أكرب على كل "  أو:  "هللا أعظم والعزة هلل" -

أو:من طغى وجترب من  "   "  على كل  أكرب  هللا 
أو:ظلمنا احلرام"  "  أوالد  على  أكرب         "هللا 

 " هللا أكرب على كل ظامل وظاملة" أو:
فيها سليمة ال شية  نفسها  أذكار يف  لكن   ،وهذه 
 .ترتيبها يف هذه احلال بدعة َل يرد فيها شيء

  ، ‘   مرحبا  حببييب وقرة عيين حممد بن عبدهللا" -
يم  إهبامهقبِّ مث  املؤذن:ل  قول  عند  أن  "  "  أشهد 

 . " وال يصح يف هذا حديث قطحممدا  رسول هللا
قوله: - بعد  املؤذن  إجابة  يف  وابإلسالم  "  الزَّيدة 

يقول:...دينا   وابلكعبة    ،إماما  وابلقرآن  "  " 
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" وهي  ...اللهم اكتب شهاديت يف عليني  ،قبلة
 . زَّيدة لدى البيهقي بسند غريب ال يعول عليه

 " عند قول املؤذن:اللهم اجعلنا من املفلحني" -
الفالح  حيَّ " وفعلى  ابن  ي"  رواه  حديث  ها 

 . فيه مرتوك ،السين بسند غريب
على    ال - احليعلةدليل  بني  اإلجابة  يف   ،اجلمع 

 . واحلوقلة

أذان الصبح:   التثويب يف  من   الصالة خرين "  ]يف 
 . [اثله ِب يبه من يسمعه" جيالنوم

وبررت"  قول: زاد:صدقت  وبعضهم  وابحلق "  " 
 " يف اجلواب على التثويب يف أذان الصبح:نطقت

خرين " النوم   الصالة  اجلوابمن  هلذا  أصل  ال   "،       
 .فال يعمل به

 ]املشروع بعد إجابة املؤذن أن يقول:[  
 ، والصالة القائمة ،اللهم رب هذه الدعوة التامة"

وابعثه مقاما  حممودا    ،آت حممدا  الوسيلة والفضيلة
 " الذي وعدته

العالية أو: "  ، "الدرجة الرفيعة"  زَّيدة:  - الدرجة 
الدرجة العالية الرفيعة يف اجلنة  أو: "  ،"الرفيعة

 "أرحم الرامحنياي " أو: ،"آمني
 . ال يثبت شيء من هذه األلفاظ يف دعاء الوسيلة

 " اعط سيدان حممدا  الوسيلة" -
ال أصل هلا يف شيء من طرق احلديث   وهي لفظة 

 . فهي مدرجة ، الصحيح يف إجابة املؤذن
" ورد اللهم إن أسألك حبق هذه الدعوة التامة" -

 . برواية شاذة عند البيهقي
ختلف  " - ال  شاذةامليعادإنك  اللفظة  وهذه   " ،      

انفرد هبا حممد بن   ،¢  َل ترد إال يف رواية جابر
]وقد روى حديث    ،عوف الطائي عند البيهقي
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أحد عشر راوَّيً[ ليس يف رواية واحد   ¢ جابر
 . "إنك ال ختلف امليعاد" منهم هذه اللفظة:

بذكرك" - قلوبنا  أقفال  لنا  افتح  وأمتم   ،اللهم 
واجعلنا من عبادك  ،علينا نعمتك من فضلك 

مسلسل  الصاحلني إبسناد  السين  ابن  رواه   "
 . فال يعمل به ،ابجملاهيل

املؤذن:  ،التسليم - قول  عليك "  أي:        السالم 
هللا  اي األذانرسول  بعد  بدع   ."  من  وهي 

 . كرها العلماءنوقد أ ،الروافض ِبصر
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 الذكر والدعاء عند اإلقامة 
 الدخوالت  املأثور

  
من ِسع   ال  أن  يف  يعرف حديث صحيح صريح 

كما ثبت ذلك ملن ِسع   ، املؤذن يقيم الصالة جييبه
 .املؤذن

املؤذن   -١ إقامة  عند  هلا  أصل  ال  اليت  البدع  من 
 للصالة: 

 . قبل اإلقامة قراءة سورة اإلخالص -
 " على حممد اللهم صلِّ " قول: -
أشهد أن "  املقيم:عند قول    "سيدان"  زَّيدة لفظ: -

 " حممدا  رسول هللا
 "حقا  دائما  وأبدا : ال إله إال هللا" -
 "صدقا  وعدال : ال إله إال هللا" -
 "نعم: ال إله إال هللا" -
دامت    ما"  ويزيد بعضهم:  ، "أقامها هللا وأدامها" -2

واجعلين " ويزيد بعضهم: ،"السموات واألرض
   ."أهلها" " أو:من صاحل أعماهلا

 .تقوم به حجة واحلديث فيها ضعيف ال
وهذه الصالة    ،هذه الدعوة التامة  اللهم ربَّ "  -3

حممد  صلِّ   ،القائمة يوم   ،على  سؤله  وآته 
وهو    ،¢  " رواه ابن السين عن أيب هريرةالقيامة

 . موقوف ضعيف اإلسناد
 ." بدعة ال أصل هلاقائمني هلل طائعني"  -٤
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 الذكر والدعاء يف الصلوات اخلمس 
 ملسجد واخلروج منهادخول الذكر والدعاء عند 

 الدخوالت  املأثور
 :  هو قولعند دخول املسجد  املشروع] 

 ، "اللهم افتح يل أبواب رمحتك"
 :  لقاوإذا خرج   

 . رواه مسلم ["اللهم إن أسألك من فضلك"

املسجد: من  اخلروج  عند  أعوذ "  القول  إن  اللهم 
 .احلديث فيه ضعيف جداً "  بك من إبليس وجنوده

فيسن له صالة ركعتي حتية  ،من دخل املسجد
 . لورود احلديث بذلك ،املسجد

من دخل املسجد وَل يتمكن من صالة حتية املسجد  
 فاستحب بعض الشافعية أن يقول:  ،وحنوه  ،حلدث

هلل  ،سبحان هللا" هللا  ،واحلمد  إال  إله  وهللا   ،وال 
ويؤيده ما صح عن جابر   ،" لقول بعض السلف أكرب

  .اإلمام الكبري التابعي - بن زيد
 ، وهذا اجتهاد اتبعي ال يصل إىل حد االستحباب  

وال دليل   ،والقاعدة: توقيف العبادات على األدلة
 . هنا

 قبل الدخول يف الصالةالذكر والدعاء 

يشرع   ،  مرتب من النيب  وال دعاء    ليس هناك ذكر   
 . ملريد الصالة أن يقوله قبل الدخول فيها

الناس"قراءة   - الصالة  "سورة  الدخول يف    ؛ قبل 
 . وهذا العمل بدعة ال أصل هلا  .لدفع الوسواس

 حص}:  قراءة هذه اآلية قبل الدخول يف الصالة -
 حط خضمض حض جض مص خص
وترتيب   .[40إبراهيم:]سورة    {مع جع مظ

 .قراهتا قبل الصالة بدعة ال أصل هلا
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احلسن"  بعضهم:قول   -  ، وجده  ،وأبيه  ،حبق 
اليوم  ،وأخيه هذا  شر  بعضهم تكفينا  وعند   "

الصبح صالة  يف  الدخول  دعاء   .قبل  وهو 
 . وترتيبه بدعة ،وتوسل بدعي ،مبتدع

بقوهلم: - بني  "  الدعاء  وقوفنا  أحسن  اللهم 
عليك  ،يديك العرض  يوم  ختزان        بدعة"  وال 

 .ال أصل هلا
طائعني" - هلل  أو:مستوين  وأطعنا"  "    ، مسعنا 

املصري وإليك  ربنا  أو:غفرانك  علينا "  " 
يهدينا ويهديكم هللا إىل "  " أو:لرمحةاوعليكم  

 " استوينا" وبعضهم يقول: ،"صراط مستقيم
 قول املأموم لشيء من ذلك عند قول اإلمام:وال ي

 . "استووا"
" قول بعضهم  وأان بك مستجري  ،هللا أكرب كبري" -

 .اإلحرامذلك قبل تكبرية 
صبَّ " - من  الصباحسبحان  اجلناحوطريَّ   ،ح   ، 

" قول بعضهم له قبل ركعيت  وشاء الفجر والح
 .الفجر

ابلنية - هبا  ،التلفظ  بدعة  ،واجلهر  منهما      وكل 
   .ال أصل هلا
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 الصالة داخلالذكر والدعاء 
 الدخوالت  املأثور

 ما يلي:  ،األذكار داخل الصالة مناملشروع  
العظيم":  قول - ريب  الركوعسبحان  يف  على    ،" 

 "  وحبمده" :الثانية بزَّيدة ،صفتي
 . مث أذكار متنوعة ،أو أكثر ،ويقال: ثالث مرات 

مث    ،التسميع لالنتقال من الركوع إىل الرفع منه -
 : أربع صيغوللتحميد  ،ديالتحم

 . ربنا لك احلمد -١] 
 .ربنا ولك احلمد -2   
 . احلمداللهم ربنا لك  -3   
 [ .اللهم ربنا ولك احلمد -٤   
" يف السجود على سبحان ريب األعلى"قول:   -

مرات  ،صفتي ثالث  أكثر  ،ويقال:  مث    ، أو 
 . أدعية متنوعة

وارمحين"قول:   - يل  اغفر  بي   "...رب 
 . السجدتي

 .وهي على أنواع  ،التحيات -
األخري - التشهد  يف  اإلبراهيمية  وهي   ،الصالة 

 .على أنواع
  ، وهو على أنواع  ،مث الدعاء  ،االستعاذة من أربع -

 . قبل السالم

 

ترتيب أدعية وأذكار بعد قراءة اإلمام لكل آية   -
املأموم:  ،الفاحتةمن   قول  بك "  مثل  استعنت 

 يه  ىه مه}:  " بعد قراءة اإلمامايرب
 . [5الفاحتة:]سورة  {حي جي 

تعاىل:   " بعدرب اغفر يل ولوالدي "  وقوله:  قوله 
 . [6الفاحتة:]سورة  {يي  ىي مي خي}
 " بدعةآمني"  " زَّيدهتا بعد:اي أرحم الرامحني" -

 . ال أصل هلا
الفوز ابجلنة"  زَّيدة:  - ربنا ولك ":  " بعدأسألك 

 " احلمد
  ، والنعمة ،ولك الشكر"  " أو:والشكر"  زَّيدة: -

 . "ربنا ولك احلمد": " بعد التحميدوالرضا
 . " يف أول التحياتابهلل"  " أو :بسم هللا"  زَّيدة: -
لفظ: - التشهدسيدان"  زَّيدة  يف  الصالة   ،"  ويف 

  .اإلبراهيمية
( ال يعرف يف شيء من األحاديث سيدان)لفظ  و  

ال داخل   ،  الصالة والسالم على النيبالواردة يف  
وال يف صيغ   ،وال يف غريه  ،وال يف األذان  ،الصالة

 . الصالة على النيب
ابجلنة"  زَّيدة: - الفوز  التأسألك  بعد  ليمة  س" 

 .األوىل من الصالة
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" السالم عليكم ورمحة هللا"  التسليمتان بلفظ: -
ال أهنا   ،" يف التسليمة األوىلوبركاته"  أو بزَّيدة:

   .والسنة حذف السالم وإدراجه ،هدي راتب

" بعد التسليمة أسألك النجاة من النار":  زَّيدة -
 . الثانية

سجود ]يُ    يف  يقال  ما  السهو  سجود  يف    قال 
 ["سبحان ريب األعلى" : الصالة

 ،" يف سجود السهو سبحان من ال يسهو"  قول: 
 .ال أصل له

  



  51 

 الصالة السالم منبعد الذكر والدعاء 
 الدخوالت  املأثور

 :ما يلي ،املشروع بعد السالم 
املشروعة:  ،االستغفار - هللا"  وصفته  " أستغفر 

 .ثالاثً 
تباركت   ،اللهم أنت السالم ومنك السالم" -

 " اي ذا اجلالل واإلكرام
له امللك    ،شريك له  إله إال هللا وحده ال   ال" -

 "وهو على كل شيء قدير ،وله احلمد
أعطيت" - ملا  المانع  ملا   ،اللهم  والمعطي 

" ويف رواية  منك اجلدُّ   وال ينفع ذا اجلدِّ   ،منعت
 " ...الينفع ،وال راد ملا قضيت" زَّيدة:

 "الحول وال قوة إال ابهلل " -
له النعمة وله   ،إله إال هللا وال نعبد إال إايه  ال" -

 "وله الثناء احلسن ،الفضل
ولو كره    ال" - لدين  له  خملصني  هللا  إال  إله 

 " الكافرون
هللا" - هلل  ،سبحان  أكرب  ،واحلمد  ثالاثً  وهللا   "

املائة:  ،وثالثي وحده    "ال  ومتام  هللا  إال  إله 
وهو على كل    ،له امللك وله احلمد  ،الشريك له

 شيء قدير"
تسبيحة  أو   وثالثون  وثالثون   ،ثالث  وثالث 

  .وأربع وثالثون تكبرية ،حتميدة

   ،الواردةاالستغفار بغري الصفة  -
إال     إله  أستعفر هللا العلي العظيم الذي ال"  :ومنه 

إليه القيوم وأتوب  مباركةهو احلي   ،" وهي صيغة 
 . لفظ الوارد املرتب هو األصلللكن التقيد اب

أستغفر هللا الذي الإله إال هو احلي القيوم "  :ومنه 
وابن السين من حديث   ،" رواه أبو يعلىوأتوب إليه

 .بسند ضعيف جداً  ،مرفوعاً  ¢ الباء
  " حنو قوهلم: ....اللهم أنت السالمالزَّيدة يف " -

"  وإليك السالم" " وقوهلم:فحينا ربنا ابلسالم"
السالم"  وقوهلم: يعود  ف وإليك  واحلديث  ها ي" 
 .ضعيف

لفظ: - "  وتعاليت"  زَّيدة  يف  ربنا"   –  تباركت 
وهي اثبتة يف   ،هذا الذكر" فلم أرها يف  وتعاليت

القنوت بلفظ:   ،دعاء  االستفتاح  دعاء    ويف 
 "وتعاىل جدك ..سبحانك اللهم وحبمدك"

 ." وحنوهالعلي العظيم" الزَّيدة يف احلوقلة: -
  ، الة الغداة مائة تسبيحةصمن سبح يف دبر  " -

ولو كانت    ،غفرت له ذنوبه  ،ل مائة هتليلةوهلَّ 
" رواه النسائي من حديث أيب مثل زبد البحر

 .مرفوعاً بسند ضعيف ¢ هريرة
رضيت ابهلل راب  وابإلسالم دينا  وابلقرآن  "  قول: -

 ." احلديث فيه موضوعإماما  
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مرات   عشر  التسبيح  مرات  ،أو  عشر   ،والتحميد 
  .والتكبري عشر مرات

مرة  وعشرين  مخساً  التسبيح  مخساً   ، أو  والتحميد 
والتهليل   ،والتكبري مخساً وعشرين مرة  ،وعشرين مرة

 .مخساً وعشرين مرة
أعين" - وحسن  اللهم  وشكرك  ذكرك  على 

 " عبادتك
 "كعذاَبك يوَم تبَعثم ِعبادَ  ربِّ ِقيِن " -
َأخَّرتم   اللهم" - وما  َقدَّمتم  ما  يل           ، اغفر 

َأعَلنتم  وما  َأسَررتم  َأْسَرْفتم   ،وما          ، َوَما 
ِمينِّ  ِبِه  َأْعَلمم  أَْنَت  َوأَْنَت    ، َوَما  اْلممَقدِّمم  أَْنَت 
رم اَل ِإَلَه ِإالَّ أَْنتَ   " اْلممَؤخِّ

 . قراءة آية الكرسي -
 . قراءة سورة اإلخالص واملعوذتي -
زاد    ،إذا كان بعد صالة الفجر وصالة املغرب -

رجله اثن  وهو  تقدم  ما  أن   ،على  قبل  أي: 
إله إال   ال" يتحول من جلسته اليت كان عليها:

 ، له امللك وله احلمد  ،شريك له  هللا وحده ال
" عشر  وهو على كل شيء قدير  ،حييي ومييت

 .مرات
قال قبل    ،وإذا كان بعد صالة الفجر واملغرب -

 ." سبع مراتهللا أجرن من النار" أن يتكلم:

 
 [: بعد الصالة تثبتمل هيئات ] -
   .الدعاء مجاعياً  -
به - اإلمام  مجاعياً   ،جهر  له  املأمومي          وتلقي 

 . أو أتمينهم عليه
 . ورفع األيدي لذلك -
 . مث مسح الوجه ابليدين بعد الدعاء -
 . هذه اهليئة املركبة يف دبر كل صالة مكتوبة  التزام -
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 وصالهتا  الذكر والدعاء يف يوم اجلمعة 
 الدخوالت  املأثور

 املشروع من األذكار:  
النيب   - على  الصالة  يوم    استحباب كثرة 

 . ويف ليلتها ،اجلمعة

  ، والدعاء  ،والقراءة  ،استحباب االشتغال ابلذكر -
 . والصالة يوم اجلمعة حىت خيرج اإلمام

 . والدعاء فيها ،حتري ساعة اإلجابة يوم اجلمعة -

الصبح - صالة  بعد  اجلمعة  يوم          وهذا   ،دعاء 
 .أصل له ال

ليتهيأ الناس    ،األذان يوم اجلمعةقبل  "  التذكري" -
زمن الناصر   (٧00)أحدث بعد عام    ،لصالهتا

 . ابن قالوون
 .قبل أذان العشاء ليلة اجلمعة" التذكري" -
قول املؤذن بي يدي اخلطيب بعد جلوسه على   -

غفر هللا لك ولوالديك "  بصوت مرتفع:  ،املنب
 " آمني .ولنا ولوالدينا واحلاضرين 

حي   –بصوت واحد    –املؤذني  ارتفاع أصوات   -
 .  ابلصالة على النيب ،صعود اخلطيب للمنب

إذا   - املؤذني  بعض  من  صعود  االدعاء  نتهى 
 . اخلطيب على املنب

أسفل   - عند  والدعاء  ابلذكر  اخلطيب  اشتغال 
   .وحال اجللوس عليه ، وحال صعود املنب ،املنب

وكل هذه الثالث ال أصل لقصد الدعاء فيها من  
 .اإلمام

 وتالوة   ،  أمر الناس ابلصالة على النيب  التزام -
تعاىل:   زئ  رئ  ّٰ ِّ}   قوله 

يف  وذلك    ،اآلية  [56]سورة األحزاب:  {رت نئىئ  مئ
 .خطبة اجلمعة لعدم الدليل
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 صالة الوتر  منالقنوت  يف  الدعاءالذكر و 
النيب - الوارد عن  الذي علمه سبطه     اللفظ 

  ، جلمع افيدعو به بصيغة    ،¢  احلسن بن علي
 ونصه:   ،وأتمينهم عليه  ،مراعاة حلال املأمومي

هَديت" فيَمن  اهِدان  فيَمن   ،اللهمَّ  وعاِفنا 
وابرْك لنا فيما   ،وتولَّنا فيَمن تولَّيت  ،عافيت
إنك َتقضي وال    ،وِقنا شرَّ ما قضيت  ،أعطيت

وال يَعزُّ    ،إنه ال يَِذلُّ َمن والَيت  ،يمقضى عليكَ 
ال منجا    ،تباركت ربَّنا وتعالَيت  ،َمن عاديت

 " منك إال إليك
اللَّهممَّ ِإانِّ  "  يقول يف آخر وتره:     وكان النيب -

َسَخِطكَ  ِمْن  ِبِرَضاَك  ِمْن    ،نعموذم  َوِبعفوك 
 ،اَل حْنِصي ثَ َناء  َعَلْيكَ   ،َوِبَك ِمْنكَ   ،عمقموبَِتكَ 

 "أَْنَت َكَما أَثْ نَ ْيَت َعَلى نَ ْفِسكَ 

النيب - ثبت عن بعض      مث يصلي على  كما 
 .يف آخر قنوت الوتر ٪ الصحابة

 

يُ  - القنوت استفتاحه بغري نَّ عرف يف سُ ال     ة دعاء 
  ، ¢  لسبطه احلسن    من تعليم النيب  ،ما ذكر

عمر املؤمني  أمري  عن  ثبت  اخلطاب  وما   بن 
 "... "اللهم إان نستعينك  :¢

هللا    على  وثناء  محد  ودعاء    ،تعاىلوالصالة كلها 
بعد قول   القنوت  يف  احلمد  بعد  الركوع  من  الرفع 

 . "..."اللهم ربنا ولك احلمد املصلي:
فلم املأثور   وهلذا  يف  عليه   ،أر  جرى  فيما  أِسع  وَل 

جيلب أنواعاً من احملامد يستفتح   أن املصلي  ،العمل
 سُّ هلذا أبثرن وَل ُأحم   ،هبا دعاء القنوت يف صالة الوتر

 . ١٤00إاثرة إال من بعض األئمة بعد عام  وال
أو ضمها يف: - العي  من "   فتح حرف  يعز  وال 

حلن  عاديت وهو  وكسر   :صوابه  ،"  الياء  بفتح 
 "وال يَِعز من عاديت" العي:

الوتر - قنوت  غري  يف  اهدان    :ب     الدعاء  "اللهم 
 " ...فيمن هديت

قنوت   - من  الذكر  مواطن  على  املأموم  جواب 
صدقا  "  " أو:صدقت"   " أو:حقا  "  اإلمام بلفظ:

أو:وعدال   أو: أشهد"  "   ،وحنو ذلك  ،"حق"  " 
 . كلها ال أصل هلا
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أدعية وردت يف رواَّيت ال تصح   التزامتنب جيُ  -
 أو متهماً  ،ألن يف سندها كذاابً  ؛ عن النيب
 ،وهكذا ،قبل حديثهأو ضعيفاً ال يُ  ،ابلكذب

 ومنها: 

عظمَم حلممَك    ،فَلَك احلمدم   ،متَّ نورمَك فَ َهديتَ "  -١
احلمدم  فَلَك  فأعطَيَت    ، فغَفرَت  يَدَك  بسطَت 

احلمدم  الوجوهِ  وجهمكَ  ربَّنا  ،فَلَك   ،َأْكرمم 
وعطي َّتمَك أفضلم العطيَِّة   ،وجاهمَك أعظمم اجلاهِ 

فَتشكمرم   ،وَأْهناها ربَّنا  فَتغفرم   ،تطاعم    ، وتمعَصى 
املضطرَّ  الضُّرَّ   ،وجتيبم  وَتشفي    ،وَتْكشفم 

الذَّنبَ   ،السَّقيمَ  التَّوبةَ   ،وتغفرم            ،وتقبلم 
وال يبلغم ِمدحَتَك قولم   ،وال ََيزي آبالِئَك أحدن 

 . سنده ضعيف ومنقطع اإلسناد ."قائل  
العيون"  -2 تراه  ال  من  الظنون  ، اي  ختالطه    ،وال 

الواصفون يصفه  احلوادث  ،وال  تغريه      ، وال 
الدوائر خيشى  اجلبال   ،وال  مثاقيل  يعلم 

البحار احلديث... ومكاييل  من   ."  سنده      يف 
ثقته  ،يعرف  ال مع  رواته  أحد  ويف  ]  .وتدليس 

معاين   حيتمل  إمجال  الدعاء  هذا  ألفاظ  بعض 
 تجنب[ فليُ  ، شرعيةختالف النصوص ال

اجلميل"  -3 أظهر  من  القبيح  ،اي  من   ،وسرت       اي 
أسألك اي هللا  إىل قوله:    ...ال يؤاخذ ابجلريرة
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ابلنار خلقي  تشوي  ال  ابن  أن  عنعنة  وفيه   "
 . جريج وهو مدلس

وال مها  ِإال    ،اللهم ال تدع لنا ذنبا  ِإال غفرته"  -٤
قضيته  ،فّرجته ِإال  دينا   من    ،وال  حاجة   وال 

برمحتك  قضيتها  إال  واآلخرة  الدنيا      حوائج 
  ، " ورد بسند فيه واهي احلديثاي أرحم الرامحني

 .فال يصح
لكن حيصل   ،وهو دعاء حسن ال يظهر فيه حمظور 

 الغلط من جهات هي: 
  .هجر الصحيح -

  .َل يصح والتزام ما - 
" يف مقامنا هذا"  وهو:  ،والزَّيدة فيه بلفظ حمتمل  - 

ابطل فهو  هللا  على  شرطاً  يكون  أن  مث   ،فيحتمل 
 .الزَّيدة بسجعات أضعافها 

سجعن   تتابع  من  خمرتع   ودعاءن   ،متكلف  وهكذا 
لبعض املستجدات حىت قاربت العشرين على هذا 

 . والنمط ،ويالرَّ 
اللهم ارمحنا "  من األدعية املخرتعة املسجوعة:  -5

وارمحنا يوم   ،وارمحنا حتت األرض  ،فوق األرض
 "  العرض

إليها  -٦ الحاجة  ألفاظ  قول   ،زَّيدة  مثل  يف 
سبيلك"  الداعي: يف  اجملاهدين  انصر  "  اللهم 
" مكانفيزيد:  يزيد:  ، "يف كل  فوق كل "  أو 

مساء وحتت كل  زَّيدة    ،"أرض  من  ذلك  وحنو 
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هلا بعضها قد حيمل معىن   ،ألفاظ ال حمل  بل 
 .مرفوضا  شرعا  

لفظة:ومن    -٧ املولدة  يف بعْ الشَّ "  األلفاظ   "
" ...لشعوهبم  واجعلهم رمحة  "  الدعاء املخرتع:

أهنم   من  اليهود  إطالقات  من  شعب هللا  )وهو 
 املختار( 

قول    ،ومن الدعاء أبساليب الصحافة واإلعالم  -8
يف   لم فم رْ وهي ت َ "  بعض الداعي لألمة اإلسالمية:

والعافية الصحة  فمادة  ثوب  مدارها (  لَ فَ رَ )" 
التبخرت حيصل   ، واخليالء  ،على  فانظر كيف 

 ؟! الدعاء أبن تقابل النعمة ابملعصية
معه:  -٩ ِبن  اإلمام  دعاء  أحينا"  ومنه             اللهم 

لنا خريا   احلياة  إذا كانت   ،ما كانت  وتوفنا 
  ¢   " ]وقد ورد يف حديث أنسالوفاة خريا  لنا

ِبن نزل به    اً مقيد  ،يف الصحيحي بصيغة املفرد
أييت    يصح أن  وال  ،أو خاف فتنة يف دينه  ،رضُ 
 اإلمام على صفة العموم[به 

 "اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا"  

الدعاءجيُ   خمرج  خترج  أدعية  إيراد  فيها   ،تنب  لكن 
حىت إنك لتسمع بعضهم يف   ،على هللا تعاىل  الل  دإ

اللهم تقبل منا أول ليلة من رمضان يدعو قائاًل: " 
 ،وقد يدعو بذلك يف آخر رمضان  ،"صيامنا وقيامنا

بقوله: يقرنه  تقصريان "  وال  عن  اللهم  وجتاوز 
 " وتفريطنا
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 اجلنائز  عند الذكر والدعاء 
 الدخوالت  املأثور

 . تلقي احملتضر الشهادة]املشروع:[  

تلقي احملتضر ما زاد على الشهادة اليصح منه  -
 ،إله إال هللا  لقنوا مواتكم ال"  وحديث:  ،شيء

الثبات الثبات  وال  ، وقولوا:  حول      قوة   وال 
 . فهو حديث موضوع" إال ابهلل

احلليم    ،إله إال هللا  لقنوا مواتكم: ال"  وحديث: -
السبع  ،الكري السماوات  رب  هللا   ،سبحان 

العظيم العرش  رب   ،ورب  هلل  واحلمد 
 . بسند ضعيف" رواه ابن ماجه وغريه  ...العاملني

وال يقول حاضره   ،الدعاء له ساعة االحتضار  -
 .إال خرياً 

الدعاء له من احلاضر إذا فاضت روحه وفارقت   -
 . بدنه

إان هلل وإان  "  على أقاربه االسرتجاع وهو قول: -
راجعون ويزيد: إليه  يف  "  "  آجمرن  اللهم 

 "واخلف يل خريا  منها ،مصيبيت
لتجهيزه   ،طلب االستغفار له ممن خُيبوا بوفاته -

 . والصالة عليه
 .من املسلمي الثناء عليه اختياراً من مجعن  -
الدعاء له حال الصالة   صوإخال  ،الصالة عليه -

 . عليه

فال يثبت فيه   ،عدا هذه األنواع يف هذا البابما   
وبه تعلم   ،  شيء من األدعية أو األذكار عن النيب

 ،وكل حمدث بدعة  ،أن ما سوى ذلك فهو حمدث
 : ومن ذلك ،وكل بدعة ضاللة

 . األذان للميت -
واجلهر   ،وتكفينه  ،ترتيب ذكر عند غسل امليت -

 .وكتابة دعاء على الكفن ،به
 . واجلهر به ،تشييعهترتيب ذكر عند  -
بلفظ: - اجلنازة  خلف  أو  هللا"  الذكر    ابألمساء " 

دموه"  أوبلفظ:  ،احلسىن والتكبري    ،" والتهليلَوحِّ
أشهد أن هللا   ،هللا أكرب هللا أكربوقول:    ،خلفها

سبحان من    ،حييي ومييت وهو حي ال ميوت
والبقاء ابلقدرة  ابملوت   ،تَ َعزَّز  العباد  وقهر 

 " والفناء
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  ،هللابسم  "  يقول الذي يتوىل وضعه يف اللحد: -
هللا رسول  سنة  هللا  أو:  ،وعلى  رسول   ملة 

". 

النيب - امليت    كان  وقف    ،إذا فرغ من دفن 
له "   وقال:  ،عليه وسلوا  ألخيكم  استغفروا 

 " التثبيت فإنه اآلن يسأل
ثالاثً  - اليتيم  رأس  له   ،مسح  ابلدعاء  وإكرامه 

 .ومليته
مطلقاً  - للميت  الدعاء  طال   ،استمرار  مهما 

 . فإن الدعاء يصل إليه إبمجاع ،الزمن
 ومن الدعاء الوارد:  ،الدعاء هلم عند زَّيرة القبور  -

املؤمنني " من  الداير  أهل  على  السالم 
منا   ،واملسلمني املستقدمني  هللا  ويرحم 

 ،وإان إن شاء هللا بكم لالحقون  ،واملستأخرين
أسأل هللا لنا   ،وحنن لكم تبع  ،تم لنا فرط ن وأ

 "ولكم العافية

   استغفروا هللا يغفر هللا"  الصياح خلفها بقوهلم: -
 .وحنوه ،"لكم

واجلهر  ،عند تشييعها  الصالة على النيب -
 . واجلهر هبا مجاعياً  ،هبا

عليها: - الصالة  عند  قهر"  قوهلم  من   سبحان 
 ."وسبحان احلي الذي ال ميوت  ،عباده ابملوت

عليه - الصالة  بعد  بصوت    ،الوقوف  والدعاء 
مع رفع   ، جهراً   أو   سراً   ،مجاعة أو فرادى  ،مرتفع

 .أو من غري رفع هلما ،األيدي للدعاء
 . الذكر حول النعش قبل الدفن -
 . األذان عند إدخال امليت يف قبه -
 . عند إنزال امليت يف قبه  الصالة على النيب -

 . تلقي امليت بعد الدفن -
املقابر - يف  ذكر  بي   ،ترتيب  ابلتهليل  والصياح 

  ، وهذا شرك أكرب  ،واالستغاثة ابملقبور   ،القبور 
 . والتوسل هبم بدعة

املقابر: - رؤية  عند  الذي "  الدعاء  هلل           احلمد 
" وهذا مستحب خرتممل َيعلين من السواد املم 

 . لدى الرافضة
أو    ،ختصيص أَّيم للدعاء للميت أو من مجاعة -

 .حسب األَّيم  ،ختصيص ختمة من فرد أو مجاعة
 ،قراءة شيء من القرآن للميت    يصح عن النيب  ال

لسورة خُمَصَّصاً  آية  ،سور   أو   ،ال          ،آَّيت   أو   ، أو 
 .أو مطلقاً  ،أو مكان ،أو زمان ،مرتباً يف حال ال

خصت بقراءة   ،وذكر املؤلف مخسة عشر إحدااثً ]
منه  ،القرآن أنه  و   ، أو آَّيت  ، أو سور  دليل بي  ال 

   .[   ( 50٤- 500تصحيح الدعاء ص) انظر: .على ذلك



  60 

 ،ويكف من حزهنم  ،تعزية أهل امليت ِبا يسليهم -
  منها: ،وحيملهم على التصب والصب والرضا

وكل شيء عنده   ،أعطى وهلل ما ،أخذ إن هلل ما"
 " واحتسب فاصرب ،إىل أجل مسمى

ورزقنا   ،وأهلمك الصرب  ،األجرأعظم هللا لك  " -
 ،وأهلينا  ،وأموالنا  ،فإن أنفسنا  ،وإايك الشكر

 " ...اهلنية ¸ من مواهب هللا  ،وأوالدان
إىل معاذ   هبذا  كتب    جاء يف احلديث أن النيب 

جبل له  ¢  بن  ابن  يف  احلديث لكن    ،يعزيه 
الذهيب  ، موضوع احلافظان:  قاله    وابن حجر   ،كما 

í تعاىل . 
وخلفا  من كل    ،عزاء من كل مصيبة  هللاإن يف  " -

فإمنا احملروم    ،وإايه فارجوا  ،فباهلل ثقوا  ،فائت
 " جاء يف حديث تعزية اخلضر من حرم الثواب

 . تقوم به حجة وهو ضعيف ال ،بوفاة النيب 
إنسان    املروي   لكن لو عزى  أهنا يف  هبذه ال على 

 . جبامع املقصد من التعزية ِبا يسليهم ويصبهم  ،جلاز 
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 الذكر والدعاء يف الصيام 
 الدخوالت  املأثور

هللا - رسول  اهلالل    كان  رأى   قال:   ،إذا 
والسالمة    ،علينا ابليمن واإلميان اللهم أهله"

وترضى  ،واإلسالم حتب  ملا  ريب   ،والتوفيق 
 ." رواه الدارميهللا وربك

اللهم سلمين  "  رمضان بقوله:الدعاء إذا جاء   -
يل  ،رمضان رمضان  مين    ،وسلم  وتسلمه 
 " متقبال  

 

بل هو عام يف    ،ال خيص به دخول شهر رمضان -
 .كل شهر

هالل  "  الزَّيدة يف الدعاء عند رؤية اهلالل بلفظ: -
-ثالاثً    –آمنت ابلذي خلقك    ،خري ورشد

  – كذا    –  احلمد هلل الذي ذهب هبالل شهر
 "–كذا   – وجاء بشهر

عند دخول رمضان َل يرد    ترتيب أذكار وأدعية -
 ومن ذلك:  ،هبا النص

وابرك لنا يف   ،هللا ابرك لنا يف رجب وشعبان"  -١
واحلديث  "  وبلغنا رمضان"  " ويف رواية:رمضان

 . فيه ضعيف
 ،" يف أول ليلة من رمضانالرؤيةالذكر املسمى "  -2

وهم يقرؤون األوراد   ،رقية يف األسواقيطوف الطُ 
املالهي  ،واألذكار  مع  بدعة   ،والصلوات  وهي 

 . ورعونة ،ضاللة
األسقام"  -3 من  ابلسالمة  علينا  أدخله    ، اللهم 

نا فيه ابليسري من    ،والفراغ من األشغال وَرضِّ
طالبالنوم أيب  بن  علي  عن  يؤثر  رشي هللا    " 
 . ومل أر من أسنده ،عنه

شهر    -٤ دخول  دعاء  يف  هل "  رمضان:قوهلم 
ال أصل "  شهر مبارك  ،جل جاللك  ،هاللك

 .له
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 ،واستقباله ابلدعاء  ،رفع اليدين عند رؤية اهلالل  -5
شهر مبارك علينا   ،هل هاللك"  وقول بعضهم:
ايرب بدعة"  وعليك  القول    ولفظ:   ،فهذا 

جهل عظيم وسوء أدب مع  "  وعليك ايرب"
 . من أقبح اجلهل ابلدعاء والذكروهو    ،هللا تعاىل

  الذكر عند اإلفطار بقوله: 
الظمأ"    العروق  ،ذهب  األجر    ،وابتلت  وثبت 

 "شاء هللاإن 

 هي: ،وي الدعاء من وجوه مخسة ال تصحرُ  
صمت" - لك  أفطرت  ،اللهم  رزقك  " وعلى 

 . وسنده ضعيف
هللا" - هلل  ،بسم  صمت  ، واحلمد  لك   ،اللهم 

أفطرت رزقك  توكلت  ،وعلى    ، وعليك 
وحبمدك أنت    ،سبحانك  إنك  مين  تقبل 

العليم يف  السميع  الدارقطين  رواه  األفراد(  )" 
 . بسند ضعيف

فصمت" - أعانين  الذي  هللا  ورزقين    ،احلمد 
 .وهو مرسل" فأفطرت

 . وهو ضعيف "...اللهم إن أسألك برمحتك" -
اغفر" - املغفرة  واسع  يف  يل  اي  نعيم  أبو  رواه   "

 . بسند ضعيفاحللية( )

قوم    عند  أفطر  إذا  عندكم "  بلفظ:الدعاء  أفطر 
األبرار  ،الصائمون طعامكم  وصلت   ،وأكل 

 "عليكم املالئكة

 . " ال تثبتوذكركم هللا فيمن عنده" زَّيدة:  
األلباين ص)يف    ¬  قال  الزفاف           :( ١٧١آداب 

"عزا الذهيب يف " العلو" هذا احلديث إىل الصحيحي 
 " آخره:  يف  عندهبزَّيدة  فيمن  هللا  وكل وذكركم   "

وال فيه هذه   ،فليس هو يف الصحيحي  ،ذلك وهم  
 . الزَّيدة يف شيء من طرقه اليت وقفت عليها" انتهى
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 ليس له دعاء    ،حرالدعاء عند السحور وقت السَ  
 يك ىك}:  وإمنا لعموم قول هللا تعاىل  ،خيصه
 . [18الذارايت:]سورة  {ىل مل

 

 يك ىك}قوله تعاىل:  وفةصمحل بعض املت -
على أن السحور   [18الذارايت:]سورة    {مل

 . ال األكل والشراب ،املطلوب هو االستغفار 
بلفظ: - سحوران"  الدعاء  يف  لنا  ابرك          " اللهم 

 . مل أجده يف املروي 
الصائم مطلقاً يف رمضان - لشرف   ؛الدعاء من 

احلال  ،الزمان من    ،وشرف  اإلكثار  سيما  ال 
 . أفضل األذكار: قراءة القرآن الكرمي

رجا ليلة   ،حتري الدعاء يف ليايل العشر األواخر -
 ~   م عائشةأنه علَّ     وثبت عن النيب  ،القدر 

الدعاء: العف  "  هذا  حتب  عفو  إنك  اللهم 
 "فاعف عين

الدعاء:كرين "  زَّيدة:  كرين   اللهم إنك عفون "  " يف 
عين  فاعف  العفو  هذا "  حتب  يف  هلا  أصل  ال 

 . احلديث

الدعاء عند خروج الشهر يدل عليه سياق آَّيت  
الصيام:   ،الصيام آَّيت  وسط  يف  تعاىل  هللا   قال 

 جف  جغمغ مع جع مظ حط مض}
 خك  حك جك حقمق  مف خف حف

 . [186البقرة:]سورة  {حل جل مك  لك
إذ ذكرها هللا تعاىل    ،هذا من أسرار القرآن العظيمو 

وقبل آية إمتام الصيام إىل   ،بعد إكمال عدة رمضان
أعلم    –وهذا    ،الليل للصائم   –وهللا  إمياء وإشعار 

وخباصة   ،ابالجتهاد يف الدعاء يف هذا الشهر املبارك
 .وعند كل فطر ،عند إكمال العدة

من  التوحيش" - مجعة  آخر  يف  املنابر  على   "
مرتفع  ،رمضان بصوت             : قوهلمب  ،ابلدعاء 

أوحش   ال  ،أوحش هللا منك اي شهر رمضان  ال"
 .بدعة ال أصل هلا" ...منك اي شهر الصيام

رمضان" - وداع  املنابر  " نشيد  بدعة   .على 
 . ضاللة

 ،الدعاء يف آخر مجعة من رمضان :"التحويطة" -
  بقوهلم: ،واخلطيب على املنب

آآلؤك  اَلءَ آالَ "   علمك   ، إالَّ  حميط  مسع 
نز   ،َكَعْسَهلمون وابحلق  أنزلناه  بدعة "  لوابحلق 

 .وطالسم فاسدة ،ودعاء خمرتع ،ضاللة
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النيب   عن  أحد     ثبت  سابه  إذا  الصائم             أن 
 . " متفق عليهإن صائم" فليقل: ،أو جهل عليه

يف حديث  زايدة ضعيفة" أعوذ ابهلل منك" زَّيدة: 
 . ضعيف لدى ابن السين
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 الذكر والدعاء يف احلج 
 الدخوالت  املأثور

 
 . قبل الدخول يف النسك دعاء  ال و  َل يرد ذكر    

الدخ  قبل  والدعاء  الذكر  يف  احملداثت  يف و من  ل 
 النسك: 

فيهما - يقرأ  ركتعي  صالة  بعد    : سوريت  الدعاء 
يقول:  ،والكافرون  ،اإلخالص بك "  مث  اللهم 
 "وإليك توجهت ،انتشرت

 . قراءة الفاحتة وآية الكرسي واملعوذتي -
 . صالة أربع ركعات قبل السفر للحج أو العمرة -
 .آخر سورة آل عمران قراءة -
 . الذكر واجلهر به لتشييع احلجاج عند وداعهم -
   .األذان عند توديعهم -

 املشروع عند اإلحرام: 
القبلة: - مستقباًل  ابلنسك  لبيك  "  التلبية  اللهم 

أو:حجا   عمرة"  "  لبيك  اللهم  "  أو:  "اللهم 
وعمرة حجة  قال:  ،"لبيك  شاء  لبيك  "  وإن 

قال:  ،وهكذا  ،"حجا   شاء  هللا "  وإن  لبيك 
 ." وهكذاحبج" " أو:حجا  

يقول: - فيها "  مث  رايء  ال  حجة  هذه         اللهم 
 "وال مسعة

 . مث أيخذ يف التلبية رافعاً صوته -
 .وله أن خيلط التلبية ابلتهليل -

 احملداثت يف ابب الذكر والدعاء عند اإلحرام: من  
" نويت أن أحج"  مثل قوهلم:  ،التلفظ بلفظ النية -

 .وحنوه
اللهم إن أريد احلج  "  بقوهلم:  ،التلفظ عن النية -

 " ...فيسره يل
كأن يليب الركب بصوت واحد    ، التلبية اجلماعية -

ويتلقن البقية ما يقول    ،أو يليب واحد جهراً   ،جهراً 
 . بصوت واحد
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عند  ابملشروع  احلرام  املسجد  دخول  عند  الدعاء 

 .دخول سائر املساجد

ليس لدخول املسجد احلرام ذكر خيصه فيما ثبت   
يصح منه   وي يف هذا الباب الوما رُ   ،  عن النيب

 :ومنه ،شيء
بيتك" - البيت  عبيدك  ،اللهم  نواصينا    ،وحنن 

" رواه الديلمي يف  ...بيدك وُجيعنا يف قبضتك 
مرتوك) وفيه  الفردوس(  ضعيف  فهو    ،مسند 

 . جدا  
بلدك  مالله" - بيتك  ،البلد  جئت   ،والبيت 

  ، " يُروى عن جعفر بن حممد...أطلب رمحتك 
أبيه جده  ،عن  أخرجه  ،عن  من  يعرف      ،وال 

 .تج بهفال حيم 

النيب  عن  يثبت  رأى     ال  إذا  الدعاء  يف  شيء 
أنه إذا    ƒ  لكن ثبت عن ابن عباس  ،البيت احلرام

  .رأى الكعبة رفع يديه
عمر  ابن  بقوله:   ƒ  وكان  أنت "  يدعو  اللهم 

" روامها حينا ربنا ابلسالم  ،السالم ومنك السالم
 ( ٤/٩٧املصنف  )ابن أيب شيبة يف 

 مرفوعاً: أن النيب  ¢  حديث حذيفة بن أسيديف   
  :د بيتك هذا ز اللهم  "  كان إذا رأى البيت قال

وزد من شرفه   ، تشريفا  وتعظيما  وتكرميا  وبرا  ومهابة
 وبرا    وتشريفا    وعظمه ممن حجه أو اعتمره تعظيما  

 . وهو حديث موضوعباين ط" رواه الومهابة
اللهم أنت السالم "  ومنه حديث مكحول مرفوعاً: 

ابلسالم  ،السالمومنك   ربنا  زد   ،حينا  اللهم 
 .وهو معضل فال يصح" ...بيتك

 املشروع يف ابتداء الطواف: 
" عند استالم احلجر  بسم هللا وهللا أكربقول " -

 "هللا أكربوهكذا كلما حاذاه يقول:"  ،األسود

واستالمه   حماذاته  عند  األسود  احلجر  ختصيص 
النيب  أبدعية وأذكار ال يثبت منها شيء     عن 

 ومنها:  ...٪ وصحابته
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" التكبري" مع "الشهادتني" أو "زايدة التهليل" -
هلا أصل  ال  التهليل  الشهادتي    ،فزَّيدة  وزَّيدة 

 . وال أعلم هلا إسناداً يصح ،رويت موقوفة
 

   طوافه:قول يف ابتداء ي -
بك" إمياان   بكتابك  ،اللهم  ووفاء     ،وتصديقا  

 . " واتباعا  لسنة نبيك حممد ،بعهدك
 . اإلكثار من الذكر الدعاء يف الطواف ِبا تيسر -

 : ٪ وصحابته   مما مل يثبت عن النيبو  
قوهلم: - به"  زَّيدة  جاء  مبا  آخر  وتصديقا   يف   "

 . الدعاء املذكور 
  ، الكرب والفاقةاللهم إن أعوذ بك من  "  قوهلم: -

 " ومراتب اخلزي يف الدنيا واآلخرة
األوىل: - الثالثة  األشواط  َرَمل  يف  اللهم  "  قوهلم 

مربورا   حجا   مغفورا    ،اجعله  وسعيا     ،وذنبا  
" ويف  اي عزيز اي غفور  ،وجتارة لن تبور  ،مشكورا  

 "مل ما يف الصدورااي ع" لفظ:
بقوهلم: - الباقية  األربعة  األشواط  رب  "  ختصيص 

وارحم تعلم  ،اغفر  عما  أنت   ،وجتاوز  إنك 
 "األعز األكرم

  عن أيب هريرة   يصح  حديث منكر ال"جاء يف   -
"فضل من طاف أسبوعاً َل يتكلم    مرفوعاً:  ¢

وال إله    ،واحلمد هلل  ،هللا   سبحانفيه إال بقوله:  
 ."وال حول والقوة إال ابهلل  ،وهللا أكرب  ،إال هللا

أبدعية وأذكار  ختصيص كل شوط من الطواف   -
 .وهذا ال أصل له ،خمصوصة

الطواف - يف  اجلماعي  خالف   ،الدعاء  فهو 
الصوت ابلدعاء   ،املشروع رفع  فيه من  ما  مع 
 . على الطائفي شوالتشوي
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الركن  وهللا أكرب  ،بسم هللاقول " - إذا حاذى   "
بيمينه  ،اليماين استلمه    ، واستلمه  وهكذا كلما 

فإن َل يستلمه فإنه ميضي بدون   ،يف كل شوط
 .تكبري وال إشارة

أي الركن اليماين واحلجر    –مث يقول بي الركني   -
ربنا آتنا يف الدنيا  "  يف كل شوط:  –األسود  

 " وقنا عذاب النار  ،ويف اآلخرة حسنة  ،حسنة
اللهم قنعين "  قوله بي الركن األسود واليماين: -

فيه  ،رزقتينمبا   يل  يف كل  وابرك  وقيل:   "
 . الطواف

 من احملدثت:  
عزيز"  زَّيدة: - اي  األبرار  مع  اجلنة            وأدخلنا 

 ." على الدعاء الوارد بي الركنياي غفار
زَّيدة: - والعافية"  أو  العفو  أسألك  إن  " اللهم 

 . وردت يف سنن ابن ماجه بسند ضعيف
وهو الذي يلي الباب    – قوهلم عند الركن العراقي   -

اللهم إن أعوذ بك من  "  على يسار الطائف:
والشرك والنفاق  ،الشك  وسوء   ،والشقاق 

املال  ،األخالق يف  املنقلب   ،واألهل  ،وسوء 
 " والولد

  
سواء   ،الدعاء عند امللتزم وهو ما بي الركن والباب   

 . أو قبل طواف الوادع ،حي دخول مكة

 : من احملدثت 
اللهم هذا البيت  "  قوهلم عند قبالة ابب الكعبة: -

حرمك  ،بيتك أمنك  ،واحلرم  وهذا    ،واألمن 
 " مقام العائذ بك من النار 

 مقام إبراهيمورِبا زاد يف اجلهالة بعضهم فأشار إىل " 
 ، س هذا املرادي" ول...وهذا مقام"  " عند قوله:’ 

 .مقام العبادة احلرم :وإمنا املراد
امليزاب: - عند  يوم "  قوهلم  بظلك  أظلين        اللهم 

واسقين   ،وال ابقي إال وجهك  ،ال ظل إال ظلك
حممد نبيك  مريئة    بكأس  هنيئة           شربة 
 "اي ذا اجلالل واإلكرام ،ال نظمأ بعدها أبدا  

املقام  ركعتيصالة    بسوريت  ،خلف  فيهما   :يقرأ 
 . والكافرون اإلخالص

 ،وقوفاً أو قعوداً   ’ حتري الدعاء عند مقام إبراهيم  
وهذا ال أصل "  دعاء املقام"  حىت أصبح يسمى: 

 .له
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 . َل أر يف املرفوع دعاء أو ذكر عند شرب ماء زمزم 
 ]إال التسمية يف أوله كسائر الشرب[

بعضهم " ذكر  ماء زمزم ملا شرب له"  لكن حلديث: 
ما ينسب إىل ابن   :ومنها  ،أدعية تقال عند الشرب

زمزم:  ،ƒ  عباس ملاء  شربه  عند  يقول   أنه كان 
هللا" انفعا    ،بسم  علما   لنا  اجعله  ورزقا     ،اللهم 

 . ومل أره مسندا  " وشفاء من كل داء ،واسعا  
 :يقرأ عند رقيه الصفا للسعي قول هللا تعاىل -
 يف ىف ىثيث نث  مث زث  رث  يت}  

 ىليل مل  يك  ىك  مك لك  اك  يق  ىق 
 {ين ىن نن  من زن  رن  مم  ام

 . "نبدأ مبا بدأ هللا بهويقول:"  .[158]سورة البقرة:
رافعاً   ،يدعو ِبا تيسر على الصفا مستقباًل القبلة -

الدَّ  هيئة  على  دعاءه   ،اعي يديه  مستفتحاً 
والتهليل والتكبري  ثالاثً   ،ابحلمد  له    ، مكرراً 

إله إال هللا وحده ال شريك   ال"  وصيغة التهليل:
احلمد  ،له وله  امللك  وهو    ،له  ومييت  حييي 

إله إال هللا وحده   ال"   ،"على كل شيء قدير
وهزم   ،ونصر عبده  ،أجنز وعده  ،ال شريك له

 " األحزاب وحده
ال - فيما بي  السعي  واملروة من صاإلكثار يف  فا 

ومنه املأثور عن بعض    ،الذكر والدعاء ِبا تيسر
وجتاوز عما    ،رب اغفر وارحم"  :٪  الصحابة

 ."إنك أنت األعز األكرم ،تعلم
 . يقول على املروة مثل ما قال على الصفا -

 من احملداثت: 
نويت أن أسعى  "كقوهلم:    ،التلفظ بنية السعي -

 ."أو عمرة ،سبعة أشواط هلل تعاىل حلج
 .و إال بهعترتيب دعاء معي يف املسعى ال يد -

 .أصل له وهذا ال
عند    ومنه: - بقوهلم:الرتتيب  الصفا  من   اهلبوط 

 " ...اللهم استعملين بسنة نبيك"
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وملن   ،التلبية بعد الزوال ابحلج يوم الثامن للمحلي  

 . أراد احلج من أهل مكة

فليس خلروجه  ،إذا أهل املسلم ابحلج يوم الرتوية -
ذكر خيصه مىن  يقول   ،إىل  أن  استحباب  وأما 

مىن:  إىل  خرج  إذا  أرجو"  احلاج  إايك    ، اللهم 
فال أصل  "  ...فبلغين صاحل عملي  ،ولك أدعو
  .له مرفوعا  

وال يف اليوم   ،خمصوص    وال دعاء    ذكر  ليس ملىن   -
وبه تعلم أن ختصيص مىن هبذا    ،الثامن وال غريه

فامنن عليَّ مبا مننت   ،اللهم هذه مىن"  الدعاء:
 .ال أصل له" ...به على أوليائك

 . ليس يف املسري من مىن إىل عرفات ذكر خيصه 

 ، اللهم إليك توجهت"  حباب أن يقول:توأما اس 
 "  فاجعل ذنيب مغفورا   ،ووجهك الكري أردت

مرفوعا    له  أصل  أحد    ...فال  يذكر  على   وَل 
 . االستحباب دليالً 

والذكر يوم عرفة خاصة بعد الزوال يف موقف  الدعاء   
  ، مستقباًل القبلة  ،أو يف أي مكان منها  ،  النيب

يديه ذلك  ،رافعاً  يف  منه  ،جمتهداً  تيسر  مكثراً   ،ما 
والتلبية بقوله:  ، ويشوبه ابلتهليل  التهليل  من   مكثراً 

له امللك وله   ،إله إال هللا وحده ال شريك له  ال"
 "حييي ومييت وهو على كل شيء قدير ،احلمد

 

 . عشية عرفةلذكر اجلماعي ا و  ،القراءة اجلماعية -
 .القراءة والذكر اجلماعي يف األمصار عشية عرفة -
 . قراءة سورة اإلخالص مائة مرة -
عرشه"  :قول - السماء  يف  الذي   ،سبحان 

" إىل آخره  ...سبحان الذي يف األرض موطئه
 . وفيه حديث ال يصح  ،ألف مرة ،مطوالً 

اإلبراهيمية - مرة  ،الصالة  حديث  ،مائة         وفيه 
 .يصح ال

يف  - تقال  اليت  واألذكار  األدعية  من  وغريها 
ترتيب شيء من ذلك    ،عرفات وال يصح يف 
 . حديث
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مسريه - يف  التلبية  من  إىل    اإلكثار  عرفة  من 
 .مزدلفة

يف التلبية ملا رأى كثرة   وكان من زَّيدة النيب -
 ."إمنا اخلري خري اآلخرة" اجلمع:

اللهم إن "  ترتيب هذا الدعاء عند وصول مزدلفة: 
ألسنة خمتلفة  ،هذه مزدلفة فيها  نسألك   ،ُجعت 

 .وهذا ال أصل له" ...حوائج مؤتنفة

املشعر   - عند  والدعاء  صالة  الذكر  بعد  احلرام 
ويهلله    ،فيذكر هللا ويوحده  ،الصبح يف املزدلفة

إىل    ،مستقباًل القبلة  ،ويدعو رافعاً يديه   ،ويكبه
اً  د   . أن يسفر جم

  ، التلبية والتكبري يف مسريه من مزدلفة إىل مىن -
 . بعد وصوله مجرة العقبة وال يقطع التلبية إال

 املشعر احلرام: ترتيب هذا الدعاء حال الوقوف عند   
والركن   ،والبيت احلرام  ،اللهم حبق املشعر احلرام"

حممد    ،واملقام روح  والسالم  أبلغ  التحية   ،منا 
" وهو وأدخلنا دار السالم اي ذا اجلالل واإلكرام

 دعاء ممتنع من جهتي: 
 .كونه حمداثً ال أصل له   - 
به  -  التوسل  يشرع  ال  ِبا  دعاء   ،وتوسل  فهو 

 . مبتدع
التكبري مع كل حصاة يرميها يف أي يوم من أَّيم   -

 " هللا أكرب" الرمي قائاًل:
أَّيم  - من  يوم  يف كل  األوىل  اجلمرة  رمى  إذا 

يساره  ،التشريق عن  القبلة    ،جعلها  واستقبل 
ويكثر من الدعاء    ،ودعا ِبا تيسر  ،ورفع يديه

 . والتضرع
أَّيم   - من  يوم  يف كل  الثانية  اجلمرة  رمى  وإذا 

واستقبل القبلة ورفع   ،ا عن ميينهجعله   ،التشريق
 . ويكثر الدعاء والتضرع ،ودعا ِبا تيسر ،يديه

 من احملدثت:  
الزَّيدة على التكبري مع كل حصاة أبذكار وأدعية  

 منها:  ،متنوعة
 "بسم هللا" زَّيدة التسمية: -
التعليل: - هذا  للرمحن"  زَّيدة  وإرغاما    ،رضا  

 . "للشيطان
  ،اللهم اجعله حجا  مربورا  "  زَّيدة هذا الدعاء: -

 "وسعيا  مشكورا   ،وذنبا  مغفورا  
 " ...صدق هللا وعده" وقول: ،زَّيدة التسمية -
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   عند حنره أو ذحبه هلديه: احلاج يقول   
أكرب  ،بسم هللا"   منك ولك  مالله  ،وهللا   ، هذا 

 " ل مينباللهم تق

بلفظ: - املشروع  على  من "  الزَّيدة  تقبلت  كما 
خليلك من  ال  "  إبراهيم  شيء  يف  تعرف 

وقد ذكرها شيخ اإلسالم ابن تيمية    ،الرواايت
 .املنسك( وَل يعزها)يف 

النحر - أو  الذبح  بعد  وهللا ":  القول  هللا  بسم 
ونسكي  ،أكرب صاليت  نعرف"  ...إن            ال 

 . له أصال  
  

  التقصري بعد احلج أو العمرة ذكر    و أ]ليس للحلق    
 خيصه[  أو دعاء  

 احملدثت: من  
  بقوله وهو ممسك بناصيته:   ،الدعاء عند احللق -

اللهم   ،ااحلمد هلل على ما هداان وأنعم علين"
بيدك انصييت  يل    ،هذه  واغفر  مين  فتقبل 

اللهم اغفر يل وللمحلقني واملقصرين   ،ذنويب
 "آمني .اي واسع املغفرة

 . التكبري بعد احللق -
الذي قضى  احلمد هلل  "   الدعاء بعد احللق بقوله: -

 " ...زدان إمياان   مالله ،عنا نسكنا
 .منها أصال   وال أعرف لشيء     
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 الذكر والدعاء يف النكاح 
 الدخوالت  املأثور

 املشروع عند اخلطبة:  
 حلديث أيب أيوب   ،ودعاؤها  ،صالة االستخارة -

مث توضأ فأحسن   ،اكتم اخلطبة"  مرفوعا:  ¢
مث امحد    ،مث صل ما كتب هللا لك  ،وضوءك

  وال         مث قل: اللهم إنك تقدر  ،ربك وجمده
  "...أقدر

 لكن يغين عنه عموم حديث جابر   ،وفيه ضعف 
ودعائها  ¢ االستخارة  صالة  اجلماعة    .يف  رواه 

 .سوى مسلم
 . خطبة احلاجة بي يدي عقد النكاح -

 

 من احملدثت:  
 . قراءة الفاحتة عند العقد -
وأهنا تعدل    ،قراءة الفاحتة عند الشرط يف العقد -

فتحمل الزوجي على الوفاء    ،أربعاً وأربعي مييناً 
 .ابلشروط

العقد - إجراء  الفراغ من  بعد  الفاحتة  أبمر    ،قراءة 
 ،فهم على غري سنة فيها  ،املأذون للحاضرين هبا

 .فلم يرد فيها شيء أصال  
أبن - الزوجي  من  لكل  العقد  عند  املأذون   أمر 

وأيمرمها    ،يضع كل واحد منهما يده بيد اآلخر
   ، ثالاثً   ،"استغفر هللا العظيم" بقوله: قولوا مجيعاً:  

رجعنا إىل هللا "  قولوا:  ،"تبنا إىل هللا تعاىل"قولوا:   
 ."تعاىل

وفيها معصية املصافحة   ،وهذه بدعة بال مرية
 . وهي َل تزل أجنبية عنه ،قبل العقد

 
 ولفظه:  ،العقد ابلبكةالدعاء للزوجي بعد   
لك" هللا  عليك  ،ابرك  بينكما  ،وابرك  يف   وُجع 

 "خري

ِْفَيةم "  قوهلم:  ،اجلاهلية  بتهنيئه"  الرتَّ ابلّرِفاء "  وهي 
   ...عن التهنئة هبا  " وقد ثبت هني النيبوالبنني

أن النهي عن هذه التهنئة   –  وهللا أعلم  –ويظهر    
لفظ: أجل  من  يف   ؛"والبنني"  هو  العرب  ألن 

البنات تكره  يف   ...جاهليتهم كانت  جاء  وهلذا 
 عن أيب هريرة   ،احلديث الصحيح يف السنن وغريها

أي: إذا   –  كان إذا رفأ إنساان      أن النيب  ¢
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ومجع   ،وابرك عليك  ،"ابرك هللا لك  قال:  –تزوج  
 .بينكما يف خري" قال الرتمذي: حسن صحيح

 ،" من ألفاظ اجلاهلية املكروهةالّرِفاء"  فليس لفظ: 
الصحايب به  عبَّ  ملا  أعلم   ،ولو كان كذلك  وهو 

النبوي هنينا   ،ابهلدي  اليت  اجلاهلية  هتنئة  فصارت 
 ،سواء ضم إليه الر مفاء  ،عنها: الدعاء للمتزوج ابلبني

 . أو ُجرد منه
زوجته - على  دخل  إذا  الزوج  آخذاً   ،دعاء 

قائاًل:  ،بناصيتها هللا"  مث  إن    ،بسم  اللهم 
خريها من  ج  ،أسألك  ما  عليهبوخري   ،لتها 

 . "وشر ما جبلتها عليه ،وأعوذ بك من شرها
ركعتي - البناء  ليلة  معاً  يد  ،صالهتما  و هللا ع مث 

وهلا له  أسألك "  ويقول:   ،ابلبكة  إن  اللهم 
 .املتقدمالدعاء  –" ...خريها

اللهم    ،بسم هللا"  الدعاء عند اجلماع بلفظ:  -
الشيطان الشيطان   ،جنبنا              وجنب 

 . وأصحاب السنن  ،" رواه البخاريما رزقتنا

 . الصالة والدعاء عند فض البكارة  من احملدثت: 

 الدعاء ممن حضر الوليمة على وجهي:  
منها  األول:  الفراغ  بعد  املشهور   ومنه:   ،الدعاء 
 ، وصلت عليكم املالئكة  ،أكل طعامكم األبرار"

 "وأفطر عندكم الصائمون 
 . كما تقدم  ، الدعاء للزوجي ابلبكة الثان: 

املشتهرة على   الزَّيدة  الوليمة  بعد  الدعاء  ليس يف 
 " وذكركم هللا فيمن عنده" األلسنة:

 : (١٧١الزفاف صآداب  )يف  ¬ قال األلباين
"عزا الذهيب يف " العلو" هذا احلديث إىل الصحيحي 

 " آخره:  يف  عندهبزَّيدة  فيمن  هللا  وكل وذكركم   "
وال فيه هذه   ،فليس هو يف الصحيحي  ،ذلك وهم  

 . الزَّيدة يف شيء من طرقه اليت وقفت عليها" انتهى
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