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 لخصامل

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل خاتم األنبياء واملرسلني، نبينا 

 حممد وعىل آله وصحبه أمجعني، وبعد.

باالقتداء باألنبياء عليهم صلوات اهلل وسالمه، وجعل التأِّسي هبم  أمرنا اهلل 

هؤالء األنبياء،  واجًبا عىل األمة؛ لذا كان لزاًما عىل العبد املسلم أن يتأمل يف هدي

ل يف الدعوات املأثورة عنهم ويتدبرها، ليتسنَّى له  ر النظر يف قصصهم، ويتأمَّ ويكري

. ويف هذا البحث مجعت الباحثة اآليات االقتداء بأدهبم وطريقتهم يف دعاء اهلل 

القرآنية التي تناولت دعوات األنبياء يف القرآن الكريم، ثم تناولت هذه اآليات 

وأدهبم  يف دعاء اهلل  -عليهم السالم- والتفسري، لتستنبط منها هدهيمبالدراسة 

الرفيع يف سؤاله سبحانه، ورتَّبت هذه اآلداب يف عنارص موضوعية، وسبقت ذلك 

ببيان تعريف الدعاء وإطالقاته يف القرآن الكريم، وبيان مكانة دعوات األنبياء، 

 ن والتوفيق.وثمرة ذكرها يف القرآن الكريم. واهلل ويل العو

 .القرآن يف الدعاء-  األنبياء دعاء-  الدعاء آداب-  الدعاء :الكلمات املفتاحية
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 املقدمة

عاء عبادًة وُقربى، وأمر عباده املؤمنني بااللتجاء إليه؛  احلمد هلل الذي جعل الدُّ

 ﴾جهمه ين ىن من خن  ﴿: لينالوا عنده منزلة وزلفى. فقال 

أمحده محًدا كثرًيا [ 8]األعراف:  ﴾نئىئ مئ زئ رئ ّٰ﴿ وقال: [60ر:]غاف

طيًبا مبارًكا فيه كام حيب ربنا ويرىض، وأصِّلي وأسليم عىل رسل اهلل أعالم اهلدى، 

جى، الذين خلَّصوا أقواَمهم من دياجري الضالل والردى، وأخذوا  ومصابيح الدُّ

 وسالمه، وعىل َمْن بنهجهم بأيدهيم إىل سبل الفالح والتُّقى، عليهم صلوات اهلل

 اقتدى، ولطريقتهم اقتفى.

ا بعد.  أمَّ

عاء نعمة كربى، ومنَّة عظمى، امتنَّ اهلل هبا عىل عباده، حيث أمرهم به،  فإن الدُّ

عاء  د من استكرب عن دعائه بعظيم سخطه وعقابه. فالدُّ ووعدهم باإلجابة، بل توعَّ

إلسالم منزلة عالية، ومكانة سامية، شأنه عظيم، وفضله عميم؛ وهلذا كان له يف ا

عاء، وما اسُتجِلبت النيعم بمثله، وال  عاء، وختمه أيًضا بالدُّ افتتح اهلل كتابه بالدُّ

 اسُتدفِعت النيقم بمثله.

عاء هبذه املنزلة الرفيعة يف الدين؛ كان جديًرا بالعبد املسلم أن  وملا كان الدُّ

معتنًيا، وبآدابه ملتزًما، وهبدي خري حيرص كلَّ احلرص عىل أن يكون بالدعاء 

الورى فيه مقتدًيا، ليكون ذلك أرجى لقبول دعائه وإجابة مسألته. قال ابن القيم: 

مع اهلل، وخطاهبم وسؤاهلم،  -صلوات اهلل وسالمه عليهم-وتأمل أحوال الرسل »

 .(1) « جتدها كلها مشحونة باألدب، قائمة به

إىل أدعية القرآن والسنة؛ ملا فيها من كامل،  وقد ُعني سلف األمة بتوجيه الناس

                                       
 (.2/358ُينظر: مدارج السالكني )( 1)
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لل، وملا فيها من املطالب العالية، واملقاصد  وسالمة من اخلَلل، وعصمة من الزَّ

ة، وطريق مرضية، ومن تأدَّب بآداب  ٍة سويَّ العظيمة، فمن دعا هبا فهو عىل جادَّ

ق أمِلِه. عاء كان هذا أدعى إلجابة سؤله، وحتقُّ   األنبياء يف الدُّ

 :أسباب اختيار املوضوع 

 وقد دفعني إىل اختيار هذا املوضوع والكتابة فيه أمهيته، حيث:

ب هبا إىل اهلل  -1 دة؛ فهو عبادة يتقرَّ ة متجدي عاء مستمرَّ ، إن حاجة العبد للدُّ

 وبه يقيض حاجاته؛ فيسأل ما حيبه ويرضيه، ويدفع ما يكرهه وما ُيؤذيه.

عاء وغريه هم إن األصل يف العبادة االتباع،  -2 وخري من ُيتَّبع هديه يف باب الدُّ

 ﴾ مفحق خف معجغمغجفحف  ﴿ :أنبياء اهلل ورسله الذين قال عنهم اهلل 
 

 .[90األنعام: ]

عاء، والتي  -3 وجود بعض املخالفات التي يقع فيها كثري من الناس يف باب الدُّ

عاء، وعدم سلوك املنهج الصحيح فيه.  منشؤها نقص الوعي بآداب الدُّ

عىل مجع اآليات  -مستعينة باهلل تعاىل- عقدُت العزم -وغريها- األسبابهلذه 

نة دعوات األنبياء من ثنايا سور القرآن الكريم، واستنباط ما اشتملت عليه  املتضمَّ

عاء، ونظمها يف مباحث.  من آداب الدُّ

 :الدراسات السابقة 
احلني يف قَ "بحث بعنوان:  -1 ، أعده "َصِص القرآنِعرَبٌ من دعاء األنبياء والصَّ

عاء، وبيان فضله، ثم عرض فيه نامذج  رمضان رمضان متويل، تناول فيه تعريف الدُّ

احلني يف القرآن والسنة، كام استطرد طوياًل يف  من دعاء املالئكة واألنبياء والصَّ

احلديث عن فضل احلمد والتسبيح والذكر، واستعراض آياته يف القرآن الكريم، ومل 

ه عىل تناول املوضوع من خالل القرآن الكريم، بل ذكر نامذج ألدعية تقترص دراست

لف، بل وذكر أدعية لبعض املعارصين. ×مأثورة عن النبيي   ، وعن السَّ
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ة القرآنيَّة"بحث بعنوان:  -2 عاء من خالل القصَّ ، "أدب األنبياء مع اهلل يف الدُّ

عىل سلوك أعده حسن ناجع العجمي، وهو بحث خمترص سلط فيه الضوء 

يف دعواهتم،  -تعاىل -جانب األدب مع اهلل -عليهم صلوات اهلل وسالمه -األنبياء

 بالدراسة والتحليل. -عليهم السالم -وتناول فيه نامذَج لدعوات مخسة من األنبياء

ال  هأن من أبحاث حول املوضوع، وأحسبعليه  االطالعنت من هذا ما متكَّ    

يف  -عليهم السالم -ُتلقي الضوء عىل أدب األنبياءكتابة علميَّة إىل  بحاجةزال 

ل والتدبُّر يف دعواهتم عاء من خالل التأمُّ  -عليهم صلوات اهلل وسالمه -الدُّ

 الواردة يف القرآن الكريم، وآمل أن أكون قد ُوفيقُت يف حتقيق ذلك يف هذا البحث. 

 :هدف البحث 

عاء من خالل حتليل اآليات ا لتي وردت فيها دعوات استنباط آداب الدُّ

 يف القرآن الكريم. -عليهم صلوات اهلل وسالمه -األنبياء

 :خطة البحث 

ن البحث من مقّدمة، ومتهيد، ومخسة مباحث، وخامتة:  يتكوَّ

 املقّدمة: وتشمل:

 أسباب اختيار املوضوع. -

 الدراسات السابقة.

 هدف البحث. 

 خطة البحث. 

 منهج البحث.

عاء يف اللغة واالصطالح، وإطالقاته يف القرآن الكريم،  متهيد يف تعريف الدُّ

 وبيان مكانة دعوات األنبياء، وثمرة ذكرها يف القرآن.

عاء املستنَبطة من دعوات األنبياء يف القرآن الكريم،  -عليهم السالم -آداب الدُّ
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 وتقع يف إحدى وثالثني مطلًبا مقسمة عىل مخسة مباحث عىل النحو التايل:

 آداب تسبق الدعاء، وفيه أربعة مطالب: املبحث األول:
عاء -  املطلب األول: االعرتاف بالذنب والتوبة منه بني يدي الدُّ

 املطلب الثاين: اجلمع بني االستغفار والتوبة -

ؤ من احلول والقوة، مع صدق االعتامد عىل اهلل،  - املطلب الثالث: التربُّ

 والتوكل عليه

 صاحلًا ه عماًل م بني يدي دعائأن يقدي  املطلب الرابع: -

 املبحث الثاين: آداب يف استفتاح الدعاء، وفيه سبعة مطالب:
 املطلب األول: تقديم احلمد هلل والثناء عليه قبل سؤال احلاجة -

ل إىل اهلل  -  بربوبيته املطلب الثاين: التوسُّ

ل إىل اهلل  -  بألوهيته  املطلب الثالث: التوسُّ

ل إىل اهلل  -  سامئه احلسنى وصفاته العالبأ املطلب الرابع: التوسُّ

ل إىل اهلل  -  بنعمه وأفضاله املطلب اخلامس: التوسُّ

ل إىل اهلل  - احلة املطلب السادس: التوسُّ  باألعامل الصَّ

ل إىل اهلل  -  بإظهار ضعف الداعي وفقره وحاجته  املطلب السابع: التوسُّ

يه أربعة املبحث الثالث: اآلداب املتعلقة فيمن يشملهم الداعي بدعائه، وف
 مطالب:

عاء لغريه - عاء لنفسه عىل الدُّ  املطلب األول: أن يقدم الدُّ

عاء هلام -  املطلب الثاين: االستغفار للوالدين والدُّ

 املطلب الثالث: االستغفار للمؤمنني -

ة املطلب الرابع: - عاء للذريَّ  الدُّ
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 املبحث الرابع: اآلداب املتعلقة بذات املسألة، وفيه سبعة مطالب:
 التنويع يف صيغة سؤال احلاجة بني صيغة الطلب وصيغة اخلرب األول: املطلب -

 املطلب الثاين: السؤال عىل َقْدِر احلاجة -

 املطلب الثالث: أن يقرن سؤاله حاجته ببيان علة سؤاهلا -

 املطلب الرابع: اإلخبار عن احلال، وسؤال احلاجة دون تسخط -

 سبة الرشي إليه سبحانهسلوك جانب األدب مع اهلل، بعدم ن املطلب اخلامس: -

عاء بني مصالح الدين والدنيا -  املطلب السادس: اجلمع يف الدُّ

 املطلب السابع: الدعاء بام يوافق الرشع -

 املبحث اخلامس: اآلداب املتعلقة حبال الداعي، وفيه تسعة مطالب:
 املطلب األول: اخلضوع والتذلُّل، وإظهار الضعف واملسكنة -

عاءاملطلب الثاين: حضور الق -  لب عند الدُّ

عاء بالقلب - ظ به باللسان، وعدم االقتصار عىل الدُّ  املطلب الثالث: التلفُّ

عاء واإلرسار به -  املطلب الرابع: خفض الصوت عند الدُّ

 املطلب اخلامس: رفع البرص إىل السامء -

 رفع اليدين املطلب السادس: -

عاء، وتكرار سؤاله، وعدم السآم -  ة واملللاملطلب السابع: اإلحلاح بالدُّ

 املطلب الثامن: عدم استعجال اإلجابة -

ي أحوال اإلجابة - ي األوقات الفاضلة، وحتري  املطلب التاسع: حتري

 وتشمل أهم نتائج البحث. اخلامتة:

 :منهج البحث 

 املنهج املتبع يف هذا البحث كالتايل:

عاء يف اللغة واالصطالح وإطالقاته  .1 التمهيد هلذا املوضوع بذكر معنى الدُّ

 يف القرآن الكريم، وبيان مكانة دعوات األنبياء، وثمرة ذكرها يف القرآن.
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 مجع اآليات القرآنيَّة التي وردت فيها دعوات األنبياء يف القرآن الكريم. .2

 دراسة تفسري هذه اآليات دراسة وافية بالرجوع إىل كتب التفسري. .3

ة، ثم استنباط العنارص األساسيَّة للموضوع، من خالل اآليات الكريم .4

 تقسيمه إىل مباحث، واختيار عناوين هلا من املادة القرآنيَّة.

 تصنيف اآليات التي تمَّ مجعها وفق عنارص املوضوع. .5

عرض املوضوع عن طريق بيان معنى اآليات املستقى من كتب التفسري  .6

 وغريب القرآن..

 .عزو اآليات املستشَهد هبا إىل ُسَوِرها، مع بيان رقم اآلية واسم السورة .7

ختريج األحاديث املستشَهد هبا، واحلُكم عىل ما مل َيِرْد يف الصحيحني منها  .8

 بذكر أقوال النقاد املعترَبين.

 عزو اآلثار واألقوال التفسرييَّة إىل قائليها، مع ذكر رقم اجلزء والصفحة. .9

 الرتمجة لألعالم الوارد ذكرهم يف هذا البحث. .10

 تلخيص نتائج البحث يف خامتته. .11

 حث بفهارس علميَّة، وهي:تذييل الب .12

 فهرس املصادر واملراجع. -

 فهرس املوضوعات. -

د عمِّل  وأخرًيا، أسأل اهلل بأسامئه احلسنى، وصفاته الُعال أن يتقبَّل دعائي، ويسدي

يف هذا البحث وفق ما يرضيه، وأن جيعله خالًصا لوجهه الكريم، وصىلَّ اهلل عىل 

 نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 متهيد

عاء، وإطالقاته يف القرآن الكريم، وبيان مكانة دعوات  يف تعريف الدُّ

 األنبياء، وثمرة ذكرها يف القرآن

: تعريف الدُّعاء:  أوًلا
 الدُّعاء يف اللغة:

واحد األدعية، وأصله )دعاو(؛ ألنه من دعوت؛ إال أن الواو ملا جاءت بعد 

: دعا الرجَل دعاًء أي: ناداه، واالسم دعوة. األلف مُهزت. وهو مصدر، يقال

أقاموا املصدر مقام االسم. وقد ُيوَضع املصدر موضع االسم؛ كقوهلم: هو رجل 

 .(1)عدل، وهذا ثوب نسج اليمن

 أمَّا الدُّعاء يف اًلصطالح:
فه بعضهم بأنه: الرغبة إىل اهلل فيام عنده من اخلري، واالبتهال  -تعاىل- فقد عرَّ

 .(2)ؤالإليه بالس

ف بأنه: استدعاء العبد ربيه  اه املعونة وُعري  .(3)العناية، واستمداده إيَّ

ه أو دفعه  .(4)وقيل يف تعريفه: طلب ما ينفع الداعي، وطلب كشف ما يرضُّ

ف أيًضا بأنه: لسان االفتقار برشح االضطرار  . (5)وُعري

                                       
( مادة )دعا(، 6/2337(، مادة )دعا(، والصحاح للجوهري )3/76ُينظر: هتذيب اللغة لألزهري ) (1)

( مادة 1/1283ملحيط للفريوزابادي )( مادة )دعا(، والقاموس ا14/257ولسان العرب البن منظور )

 )دعا(.

( مادة )دعا(، وتاج 1/1282( مادة )دعو(، والقاموس املحيط )1/194ُينظر: املصباح املنري للفيومي ) (2)

 ( مادة )دعو(.38/46العروس للزبيدي )

عاء للخطايب ) (3)  (.4ُينظر: شأن الدُّ

 (.3/2ُينظر: بدائع الفوائد البن القيم ) (4)

 (.166نظر: التوقيف عىل مهامت التعاريف للمناوي )يُ  (5)
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 املناسبة بني املعنى اللغوي واملعنى االصطالحي:

اسبة بني املعنى اللغوي للدعاء )النداء( واملعنى االصطالحي )سؤال وجه املن

ر سؤاله بقوله: يا اهلل يا رّب يا رمحن؛ فلذلك ُسِمَي دعاءً   .(1) اخلري( هو أن اإلنسان يصدي

 اثنياا: إطالقات الدُّعاء يف القرآن الكرمي:
ٍة: عاء يف القرآن الكريم عىل معاٍن عدَّ  أطلق الدُّ

 ﴾خنمن حن جن مم خم حم جم هل مل خل ﴿ لعبادة:فجاء بمعنى ا -1
 .[106]يونس: 

 .[23]البقرة:  ﴾مغجف ﴿ وجاء بمعنى االستعانة واالستغاثة: -2

 .[60]يونس:  ﴾جهمه ين ىن﴿ وجاء بمعنى السؤال والطلب: -3

 .[10]يونس:  ﴾مب زب رب يئ ﴿ وجاء بمعنى القول: -4

 .[53]اإلرساء:  ﴾نئ مئ ﴿ وجاء بمعنى النداء: -5

 مت زت رت يب ىب نب مب ﴿ وجاء بمعنى التسمية: -6
 .[63]النور:  ﴾ىتنت

 .[68]البقرة:  ﴾خسحس جس مخ جخ مح جح مج حج ﴿ وجاء بمعنى االستفهام: -7

-16]املعارج:  ﴾زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ﴿ وجاء بمعنى العذاب: -8

17]
 (2). 

 اثلثاا: بيان مكانة دعوات األنبياء، ومثرة ذكرها يف القرآن:
هبم  ِّسجعل التأباالقتداء باألنبياء عليهم صلوات اهلل وسالمه، و  أمرنا اهلل 

 [90]األنعام:  ﴾مفحق خف جفحف مغ جغ مع ﴿واجًبا عىل األمة؛ قال تعاىل:
                                       

 ( مادة )دعا(.14/257ُينظر: لسان العرب ) (1)

(، ونزهة 213(، والوجوه والنظائر للدامغاين )219ُينظر: الوجوه والنظائر أليب هالل العسكري ) (2)

 (.447(، والكليات للكفوي )295األعني النواظر البن اجلوزي )
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  ﴾حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ﴿ وقال سبحانه:
ل يف هدي هؤالء األنبياء، [6]املمتحنة:  ؛  لذا كان متأكًدا عىل العبد املسِلم أن يتأمَّ

ل يف الدعوات املأثورة عنه ر النظر يف قصصهم، ويتأمَّ م ويتدبَّرها، ليتسنى له ويكري

 ، والتأِّسي هبدهيم فيه.وطريقتهم يف دعاء اهلل االقتداء بأدهبم 

  ﴾مع ﴿ :×قال تعاىل خماطًبا عبده ورسوله حممًدا » قال ابن كثري يف تفسريه:
ة واإلخوان  جغ ﴿ يعني األنبياء املذكورين مع َمْن أضيف إليهم من اآلباء والذريَّ

أي اقتِد واتبع. وإذا  ﴾مفحق خف ﴿ ة ال غريهم،أي هم أهل اهلداي  ﴾جف مغ

ُته تبٌع له فيام يرشعه هلم ويأمرهم به×كان هذا أمًرا للرسول   .(1) «، فأمَّ

قدوة حسنة يف اقتدائه  -عليه أفضل الصالة والتسليم- ولنا يف نبينا الكريم

 العوامعن البخاري  ، فقد أخرجباألنبياء قبله، ولزومه منهجم؛ امتثااًل ألمر اهلل 
ا، عن سجدة يف ص، فقال: سألت ابن عباس: ، قال: سألت جماهدً (2)بن حوشب

 [84 األنعام:] ﴾ىب نب مب زب ﴿»ما تقرأ:  أو ؟ فقال:سجدَت  من أين

أن  ×مر نبيكم فكان داود ممن أُ  ﴾مفحق خف جفحف مغ جغ مع ﴿. ..

 .(3)« ×، فسجدها رسول اهلل يقتدي به، فسجدها داود 

 نب مب ﴿هم صفوة اخللق -وات اهلل وسالمهعليهم صل-وهؤالء األنبياء
، وهم أعلم اخللق بام جيب [75 :جاحل] ﴾نتمت زت رت يب ىب

للخالق من التعظيم والتوقري واإلجالل؛ وهلذا جاءت دعواهتم مشتملًة عىل مجلة 

                                       
 (. 3/299ابن كثري ) ُينظر: تفسري (1)

ث عن: إبراهيم النخعي، وجماهد، وعمرو بن مرة،  (2) هو العوام بن حوشب بن يزيد الربعي الواسطي، حدَّ

ث عنه: ابنه سلمة، وشعبة، وهشيم، وآخرون، تويف سنة   .ـه148وسلمة بن كهيل ومجاعة، وحدَّ

 (.8/163ذيب )(، وهتذيب الته6/354ُينظر يف ترمجته: سري أعالم النبالء )    

( رقم 846) ﴾ىق يف ىف يث ﴿أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب التفسري، باب قوله: ( 3)

[4807.] 
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من املعاين العظيمة التي جيب أن يستحرضها العبد بني يدي سؤاله ربَّه، ومجلة من 

عاء، ليكون أقرَب إىل القبول، اآلداب الرفيعة التي ينبغ ي له مراعاهتا عند الدُّ

 وأحرى باإلجابة.
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 املبحث األول

 آداب تسبق الدعاء 
 املطلب األول: اًلعرتاف ابلذنب والتوبة منه بني يدي الدُّعاء:

عاء التي يمكن استنباطها من دعوات األنبياء عليهم صلوات اهلل  من آداب الدُّ

وسالمه: االعرتاف بالذنب، واإلقرار باخلطيئة، والتوبة منها، وإظهار الندم عىل 

عاء، قال ابن تيمية:  واهلل تعاىل قص »الوقوع فيها، واستحضار ذلك بني يدي الدُّ

 .(1) «علينا قصص توبة األنبياء لنقتدي هبم يف املتاب

 ىل مل خل ﴿ قال تعاىل يف قصة آدم عندما أكل هو وزوجه من الشجرة:
ا [23]األعراف: ﴾حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ، فأقرَّ

بخطيئتهام وبادرا إىل التوبة منها، واعرتفا بذلك قبل سؤال اهلل املغفرة، وهذا األدب 

نه  يف دعاء اهلل  هذه  هو من تعليم اهلل آلدم وزوجه، وتوفيقه هلام، حيث لقَّ

 جه هن من حنخن جن مم خم حم جم هل ﴿ الكلامت كام يف قوله:
الكلامت  وقد فَّسَّ مجٌع من مفَّسي الصحابة والتابعني  [37ة: ]البقر ﴾مه

عاء  .(2)الواردة يف اآلية هبذا الدُّ

وقد أشار شيخ اإلسالم ابن تيميَّة إىل هذا األدب يف دعوات األنبياء عليهم 

عاء الذي فيه اعرتاف العبد بظلم نفسه من »صلوات اهلل وسالمه، فقال:  الدُّ

                                       
 (.15/180ُينظر: جمموع الفتاوى ) (1)

فَّسَّ الكلامت بذلك: عبد اهلل بن عباس، وعبيد بن عمري، واحلسن البرصي، وسعيد بن جبري، وجماهد،  (2)

لربيع بن أنس، وقتادة، وحممد بن كعب القرظي، وخالد بن معدان، وعطاء اخلراساين، وأيب العالية، وا

 وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم. 

[ 778( رقم ]545-1/543[، وتفسري الطربي )45[ و]44( رقم ]1/268ُينظر: تفسري عبد الرزاق )    

( رقم 5/1454[ و)4110( رقم ]1/91[ وتفسري ابن أيب حاتم )792[ و]791[ و]787[ و]779و]

[8311.] 
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 عن آدم وحواء: -تعاىل- األنبياء، وهم أفضل اخللق، قال اهلل األدعية التي يدعو هبا
]األعراف:  ﴾حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ﴿

 لك يقاك ىق يف ىف يث ىث نث مث زث﴿، وقال موسى عليه السالم: [23
عاء، كقول اخلليل ، [16]القصص:  ﴾يك ىك  مك وقد دعا غريهم بنحو هذا الدُّ

]إبراهيم:  ﴾مق  حق مف خف حف جف مغ جغ﴿عليه السالم: 

 من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل ﴿، وقال: [41
 ٌّ ٰى ٰر﴿ وقال نوح عليه السالم:، [83-82]الشعراء:  ﴾جه هن
 ىب نب مب زب رب  يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 زي  ري ٰى ين ىن نن من ﴿، وقال يونس: [47] هود:  ﴾يب
 .(1) « [87]األنبياء:  ﴾ني مي

 املطلب الثاين: اجلمع بني اًلستغفار والتوبة:
اجلمع بني االستغفار والتوبة؛ تأمل دعاء   دعائهم اهللَومن أدب األنبياء يف 

 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث ﴿ يف قوله تعاىل: موسى 
فقد جاء جامًعا بني االستغفار من الذنب والندم  [16]القصص: ﴾يك ىك

أيًضا مجٌع  عليه، والتوبة منه. ويف دعاء األبوين آدم وحواء الذي تلقياه من اهلل 

اعرتاف وإقرار بالذنب  ﴾يل ىل مل ﴿والتوبة؛ فقوهلام: بني االستغفار 

 جن يم ىم مم خم حم جم ﴿ وتوبة صادقة منه مقرونة بالندم، وقوهلام:
متضمن سؤال اهلل املغفرة والتجاوز عن الذنب، ومثله دعاء نوح  ﴾حن

 :﴿مب زب رب  يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر 
 لك اك يق ىق﴿: ودعوة يونس  ،[47]هود:  ﴾يب ىب نب
 ين ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك

                                       
 (.1/204ُينظر: املستدرك عىل جمموع الفتاوى ) (1)
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وقوله: »قال ابن تيميَّة:  .[87]األنبياء:  ﴾ني مي زي  ري ٰى

ن طلب املغفرة؛  ﴾ني مي زي  ري﴿ اعرتاف بالذنب، وهو يتضمَّ

ا  فإن الطالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب، وتارة يسأل بصيغة اخلرب. إمَّ

ا بوصف احلالني. كقول نو ا بوصف حال املسؤول، وإمَّ : ح بوصف حاله، وإمَّ

 نب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر﴿
فهذا ليس صيغة طلب، وإنام هو إخبار عن اهلل أنه إن مل يغفر له  ﴾يب ىب

ن سؤال املغفرة وكذلك قول آدم   ىل مل ﴿ويرمحه خَّس. ولكن هذا اخلرب يتضمَّ
 .(1) «هو من هذا الباب ﴾حن جن يم ىم مم خم حم جم يل

 مع صدق اًلعتماد على هللا، والتوكل عليه:املطلب الثالث: التربُّؤ من احلول والقوة، 
عاء املستفادة من دعوات األنبياء أيًضا صدُق االعتامد عىل اهلل  ومن آداب الدُّ

ؤ من احلول والقوة، فهذا نبيُّ اهلل شعيب  ملا أيس  تعاىل، والتوكل عليه، والتربُّ

  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ﴿من اهتداء قومه وصالحهم، دعا عليهم: 
 ىك مك لك اك  يق ىق ىفيف يث ىث مثنث زث رث يت ىت متنت زت
بكلي املعلومات،  -سبحانه- أي: أحاط علمه ،[89]األعراف:﴾ىل مل يك

فال خيرج عنه منها يشء، عليه اعتمدنا يف أن يثبيتنا عىل اإليامن، وحيول بيننا وبني 

 الكفر وأهله، ويتمَّ علينا نعمته، ويعصمنا من نقمته. ثم بعد التفويض إليه 

 :إليه يف التثبيت عىل اإليامن، وكفاية أمر العدو، دعا ربه  وصدق االلتجاء
أي: احكم بيننا وبني قومنا  ﴾ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق﴿

، وأنت خري احلاكمني.   (2)باحلقي

                                       
 (.10/244ُينظر: جمموع الفتاوى ) (1)

(، والتحرير والتنوير البن عاشور 296(، وتفسري ابن سعدي )2/257ُينظر: فتح القدير للشوكاين ) (2)

(9/11.) 
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 -سبحانه -االلتجاء إىل اهلل ومن مجلة ما أمرنا باالقتداء به من شأن إبراهيم 

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي﴿ مع صدق االعتامد عليه، قال تعاىل:
 مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ

 مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ
 خل  حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف  جفحف مغ جغ مع جع
 .[5-4]املمتحنة:  ﴾من خن حن جن خممم حم جم هل مل

ولُكم أسوة حسنة يف إبراهيم وَمن معه، حني دعوا اهلل، »قال ابن سعدي: 

 ﴾حق مف خف﴿ التقصري، فقالوا:وتوكلوا عليه، وأنابوا إليه، واعرتفوا بالعجز و
 أي: اعتمدنا عليك يف جلب ما ينفعنا ودفع ما يرضنا، ووثقنا بك يا ربنا يف ذلك.

أي: رجعنا إىل طاعتك ومرضاتك، ومجيع ما يقرب إليك، فنحن يف  ﴾جك مق﴿

ذلك ساعون، وبفعل اخلريات جمتهدون، ونعلم أنا إليك نصري، فسنستعد للقدوم 

أي: ال  ﴾هل مل خل حل جل مك﴿ لزلفى إليك.عليك، ونعمل ما يقربنا ا

تسليطهم علينا بذنوبنا، فيفتنونا، ويمنعونا ممَّا يقدرون عليه من أمور اإليامن، 

ويفتنون أيًضا بأنفسهم، فإهنم إذا رأوا هلم الغلبة، ظنوا أهنم عىل احلق، وأنَّا عىل 

 .(1) «الباطل، فازدادوا كفًرا وطغياًنا

 حئ جئ يي ىي ني مي  ﴿ ومن آمن معه  ومثله دعاء نبيي اهلل موسى
 . [86-85]يونس:  ﴾حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ

 .[88]هود:  ﴾خم حم جم هل خلمل حل جل مك ﴿ :وقول شعيب 

 املطلب الرابع: أن يقد ِّم بني يدي دعائه عمالا صاحلاا:
م العبد بني يدي  -عليهم السالم- من اهلدي املستفاد من دعوات األنبياء أن يقدي

ق، أو حيسن إىل مسكني، أودعائه عماًل صاحلً  ذلك من  يصوم، أو غري ا، كأن يتصدَّ

                                       
 (.854ُينظر: تفسري ابن سعدي )( 1)
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احلة؛ ليكون هذا العمل وسيلة الستجابة دعائه، وحصول مطلوبه.   األعامل الصَّ

مل يزل ُيرَفع له كلَّ يوم عمل صالح إىل أن أذن اهلل له  فنبيُّ اهلل يونس 

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ﴿ بالفرج واستجاب دعوته:
 ﴾حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب جب هئ

 . [88]هود: 

لبث يف البالء زمنًا طوياًل وهو صابر حمتسب، غري َجِزٍع  ونبيُّ اهلل أيوب 

ٍط، إىل أن فّرج اهلل كربه، وأذهب عنه البالء. وهلذا امتدح اهلل صنيعه هذا  وال متسخي

 وجعل إجابة دعائه مرتبة عليه؛ مما يوحي أن صربه سبب يف إجابة دعوته فقال:
 .[44]ص:  ﴾ٰذ يي ىي مي  حيخي جي يه ﴿

 ىت نت  مت زت رت يب ىب ﴿ سقى البنتي شعيب ونبي اهلل موسى 
 .[24]القصص:  ﴾ىث نث مث زث رث يت

 حض﴿ وقد أثنى اهلل عىل مجلة من األنبياء وامتدحهم يف سورة األنبياء بقوله:
 ﴾خف حف جعمعجغمغجف مضحطمظ خض

ت، ومبادرهتم فكان من أسباب استجابة دعواهتم مسارعتهم يف اخلريا[ 90]األنبياء: 

إىل القربات، وفعل الطاعات؛ وذلك من شدة رغبتهم يف اخلري، ومعرفتهم بفوائده، 

 وحسن عوائده.
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 املبحث الثاني

 آداب يف استفتاح الدعاء 

 املطلب األول: تقدمي احلمد هلل والثناء عليه قبل سؤال احلاجة: 
عاء بحمد اهلل، والثناء عليه، ومتجيده ومن أدب األنبياء يف دعائهم ابتداءُ    الدُّ

 خت حت ﴿ :حكاية عن نبيه إبراهيم  -سبحانه -قبل سؤال احلاجة؛ قال
 خص حص مس خس حس جس مخ محجخ جح مج حج هتمث مت
، وهذا األدب يف [40-39]إبراهيم:  ﴾جع  مظ حط خضمض حض جض مص

عاء بتقديم احلمد والثناء عىل سؤال احلاجة هو من توفيق اهلل ألنبيائه، وتوجيهه  الدُّ

بالبدء بحمد اهلل أواًل عىل النجاة  نوًحا  يههلم، وتعليمه إيَّاهم، فقد أمر اهلل نب

ه إىل دعاء اهلل  من كفار قومه وأذيتهم، وختليصه منهم بإهالكهم بالطوفان، ثم التوجُّ

  ى معه من املؤمنني، فقال  مل خل ﴿ :بتيسري املنزل املبارك له وملن نجَّ
 ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل

 .[29-28]املؤمنون:  ﴾مي  خي حي جي يه

مه الذكر والثناء أفضل وأقرب إىل اإلجابة »قال ابن القيم:  عاء الذي َتقدَّ فالدُّ

د، فإن انضاف إىل ذلك إخبار العبد بحاله، ومسكنته، وافتقاره،  عاء املجرَّ من الدُّ

وّسل املدعو بصفات كامله واعرتافه، كان أبلغ يف اإلجابة وأفضل، فإنه يكون قد ت

ض ح -وإحسانه وفضله، وعرَّ ة حاجته، ورضورته، وفقره،  -بل رصَّ بشدَّ

ومسكنته، فهذا املقتيض منه، وأوصاف املسؤول مقتيض من اهلل، فاجتمع املقتيض 

عاء، وكان أبلغ، وألطف موقًعا، وأتم  من السائل، واملقتيض من املسؤول يف الدُّ

ة. وأنت ت ل إىل  -وهلل املثل األعىل- رى يف املشاَهدمعرفة وعبوديَّ أن الرجل إذا توسَّ

ه، وذكر حاجته هو، وفقره ومسكنته؛ كان  من يريد معروفة، بكرمه وجوده وبري
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أعطف لقلب املسؤول، وأقرب لقضاء حاجته. فإذا قال له: أنت جودك قد سارت 

جة به الركبان، وفضلك كالشمس ال ينكر ونحو ذلك، وقد بلغت يب احلا

والرضورة مبلًغا ال صرب معه، ونحو ذلك، كان أبلغ يف قضاء حاجته من أن يقول 

ل قول موسى   ىت نت ﴿ يف دعائه ×ابتداء أعطني كذا وكذا. فإذا عرفت هذا فتأمَّ
 نن من ﴿ ، وقول ذي النُّون يف دعائه[24]القصص:  ﴾ىث نث مث زث رث يت
 وقول أبينا آدم ،[87]األنبياء:  ﴾ني مي زي ري ٰى ين ىن

]األعراف:  ﴾حن جن يم ىم مم خم حم جم يل  ىل  مل ﴿

23] » (1).  

 بربوبيته:  املطلب الثاين: التوسُّل إىل هللا 
ل إىل اهلل  عاء أيًضا التوسُّ لت  ومن أدب األنبياء يف الدُّ بربوبيته، فإذا تأمَّ

عاء الوارد عنهم ًرا بنداء الربي سبحانه،  -عليهم السالم-غالب الدُّ جتده ُمَصدَّ

ل إلي ]نوح:  ﴾مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع ﴿ه بربوبيته. والتوسُّ

 ﴾ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يهجيحيخيميىييي ىه ﴿ ،[26
 حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ﴿ ،[35]إبراهيم: 
 جغ مع جع مظ حط مض خض﴿ ،[127]البقرة:  ﴾ىن من خن
  حل جل مك لك حكخك جك مق حق مف خف حف جف مغ
 جت هب ﴿ ،[88]يونس:  ﴾حن جن مم خم حم جم هل مل خل
 .[89]األنبياء:  ﴾مح جح مج حج مث هت مت خت حت

عاء مصدًرا بنداء الربي  -- اإلمام مالكوقد استحب  أن يكون الدُّ

اعي يقول: يا سيدي،  سبحانه؛ معلاًل ذلك بأنه هدي األنبياء. حيث ُسئل عن الدَّ

                                       
 (.90م )ُينظر: الوابل الصيب البن القي (1)
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نا »فقال:  . ونقل عنه شيخ اإلسالم ابن تيميَّة أنه (1) « يعجبني دعاء األنبياء: ربَّ

يدي، يا حنَّان يا حنَّان، ولكن أكره للرجل أن يقول يف دعائه: يا سيدي يا س »قال: 

نا ربَّنا  . (2) « يدعو بام دعت به األنبياء؛ ربَّ

ل »:  قال ابن عثيمني عاء التي يتوسَّ ل إىل اهلل بربوبيته من آداب الدُّ إن التوسُّ

عاء من مقتضيات الربوبيَّة؛ إذ إنه فعل؛ وكل ما يتعلَّق  هبا الرسل؛ ألن إجابة الدُّ

حني ذكر  ×من مقتضيات الربوبيَّة؛ وهلذا قال رسول اهلل بأفعال الربي فهو 

؛ ولو تأملت (3)«يقول: اي رب! اي رب!»الرجل ُيطيل السفر يمدُّ يديه إىل السامء: 

عاء من مقتضيات  رًة بـ )الرب(؛ ألن إجابة الدُّ أكثر أدعية القرآن لوجدهتا مصدَّ

 .(4) « الربوبيَّة

 أبلوهيته:   املطلب الثالث: التوسُّل إىل هللا
ل إىل اهلل  عاء أيًضا التوسُّ بألوهيته، فنبيُّ اهلل يونس  ومن هدي األنبياء يف الدُّ

  ل إليه اه اهلل من بطن احلوت لـامَّ توسَّ  ٰى ﴿ بألوهيته قال تعاىل: إنام نجَّ
 [144-143]الصافات:  ﴾هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري

 مم ام ﴿ بياء يف قولههذا جاء موضًحا يف سورة األن وتسبيح يونس 
]األنبياء:  ﴾ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن

بكامل األلوهيَّة، ونزهه عن كلي نقص،  -تعاىل-فأقرَّ هلل»قال ابن سعدي:  [87

أيًضا يف الفوائد  --. وقال(5)«وعيب وآفة، واعرتف بظلم نفسه وجنايته

                                       
 (.6/320ُينظر: حلية األولياء أليب نعيم ) (1)

 (.10/286ُينظر: جمموع الفتاوى ) (2)

(، رقم 409أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، ) (3)

[2346.] 

 (.3/302ُينظر: تفسري ابن عثيمني ) (4)

 (.529ُينظر: تفسري ابن سعدي ) (5)
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مة خ»: املستنبطة من قصة يونس  ة مع ربيه، وفيها أن العبد إذا كانت له مقدي اصَّ

ف إىل ربيِه يف حال الرخاء، أن اهلل يشكر له ذلك، ويعرفه يف حال الشدة  وقد تعرَّ

 ني مي زي  ري ٰى ﴿ قال يف قصة يونس بكشفها بالُكليَّة أو ختفيفها؛ وهلذا
دعوة ذي النُّون ما »: ×وفيها ما قاله النبيُّ ، ﴾هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

 مي زي  ري ٰى ين ىن نن من ﴿ دعا هبا مكروب إًل فرج هللا عنه:
 ، وفيها أن اإليامن ينجي من األهوال والشدائد، لقوله تعاىل:(1)«﴾ني

 .(2)« أي: إذا وقعوا فيها إليامهنم [88]األنبياء:  ﴾خب حب جب ﴿
 أبمسائه احلسىن وصفاته العال: املطلب الرابع: التوسُّل إىل هللا 

  جيب للخالق أعرف اخللق بام -عليهم صلوات اهلل وسالمه-ملا كان األنبياء

ل  من التقديس والتعظيم، والتوقري واإلجالل؛ جاءت أدعيتهم مشتملًة عىل التوسُّ

عىل خلقه من  إىل اهلل بذكر أوصاف كامله ونعوت جالله، ومتضمنة ما جيب له 

هبا، واالعرتاف بكامل اتيصافه  التعظيم والتقديس واإلجالل، مع التعبُّد له 

ل إليهبصفات الكامل، والثناء  هبا، وختريُّ األسامء  -سبحانه- عليه هبا، والتوسُّ

 احلسنى املناسبة للدعاء. 

اًل بجملة من أسامء اهلل  عاء متوسي  فهذا نبيُّ اهلل إبراهيم يبتهل إىل اهلل بالدُّ

 خن حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ﴿ وصفاته:
 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من
، قال ابن عثيمني يف [128-127]البقرة:  ﴾ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ

ل إىل اهلل منها »تفسريه عند ذكر الفوائد املستنبطة من اآلية:   مرشوعيَّة التوسُّ

                                       
مني من األنبياء  (1) أخرجه احلاكم يف املستدرك من حديث سعد بن أيب وقاص، كتاب تواريخ املتقدي

ه اهلل ذا النون، ) واملرسلني، باب ذكر نبي اهلل يونس بن متى  [، 4121( رقم ]2/637وهو الذي سامَّ

 وصححه، ووافقه الذهبي.

 (.1/238ُينظر: تيسري اللطيف املنان ) (2)
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تعليل للطلب السابق؛ ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ﴿بأسامئه وصفاته؛ ألن قوله تعاىل: 

ل بأسامء اهلل ، ومنها ل هبا الداعي إىل حصول مطلوبهفهو وسيلة يتوصَّ  أن التوسُّ

 .(1)«﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ﴿دعا به؛ لقوله تعاىل: يكون باسم مطابق ملا

  مت زت رت يب ىب نب ﴿ يدعو قائاًل: وكذلك نبيُّ اهلل موسى 
هو  بكون اهلل  ، فيتوّسل [151]األعراف:  ﴾زث رث يت نتىت

أرحم الرامحني، بأن يغفر له وألخيه ما قد يكون فرط منهام من تقصري يف جانب 

رمحته التي وِسَعْت كل يشء، وال يؤاخذمها الدعوة التي كلَّفا هبا، وأن يدخلهام يف 

 .بام اقرتف قومهام وافرتوه عىل اهلل 

  يق ىق ﴿ بعد أن أيس من استجابة قومه دعا عليهم: ونبيُّ اهلل شعيب 
بأنه  متوساًل إىل اهلل  [89]األعراف:  ﴾ىل مل يك ىك مك لك اك

 خري احلاكمني أن حيكم بينه وبني قومه ويفصل بينهم وينرصه عليهم.
 بنعمه وأفضاله: املطلب اخلامس: التوسُّل إىل هللا 

ل إىل اهلل بتعداد نعمه وأفضاله، فهذا  عاء كذلك التوسُّ ومن أدب األنبياء يف الدُّ

 مس خس  حس ﴿ يدعو ربه معرتًفا بفضل اهلل ونعمته عليه: نبيُّ اهلل يوسف 
 مغ جغ مع جع مظ  حط خضمض حض جض مص خص حص
كثري:  ، قال ابن[101 ]يوسف: ﴾جك مق حق  مف حفخف جف

، ملا متت النعمة عليه، باجتامعه هذا دعاء من يوسف الصديق، دعا به ربه »

كام أتمَّ نعمته  بأبويه وإخوته، وما منَّ اهلل به عليه من النبوة وامللك، سأل ربه 

اه مسلاًم حني يتوفَّاه، وأن عليه يف الدنيا أن يستمر هبا عليه يف اآلخرة، وأن يتوفَّ 

احل ني، وهم إخوانه من النبيني واملرسلني، صلوات اهلل وسالمه عليه ُيلحقه بالصَّ

                                       
 (.2/65فسري ابن عثيمني )ُينظر: ت (1)
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 .(1)« وعليهم أمجعني

، ويعرتف بنعمته عليه يف ُيثني عىل اهلل  ونبيُّ اهلل إبراهيم اخلليل 

 مج حج مث هت مت خت حت ﴿ استجابته لدعائه، ويسأله املزيد قائاًل:
 خضمض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ محجخ جح

 .[40-39]إبراهيم:  ﴾جع مظ حط

ملا دعا اهلل ألهمي ما هيمه وهو إقامة التوحيد، وكان يرجو »قال ابن عاشور: 

إجابة دعوته، وأن ذلك ليس بعجٍب يف أمر اهلل، خطر بباله نعمة اهلل عليه بام كان 

يسأله، وهو أْن َوهَب له ولدين يف إبَّان الكرب، وحني اليأس من الوالدة، فناجى 

عاء، متهيًدا إلجابة دعوته هذه، كام اهلل، فحمده عىل ذلك، وأثنى عل يه بأنه سميع الدُّ

 . (2)« أجاب دعوته سلًفا

ل إىل اهلل بإنعامه عليه باستجابته  ونبيُّ اهلل زكريا  ملا سأل اهلل الولد توسَّ

أي: »قال ابن سعدي:  [4]مريم:  ﴾ٰر ٰذ يي ىي مي ﴿ لدعائه، فقال:

جابة، بل مل تزل يب حفًيا ولدعائي مل تكن يا ربي تردين خائًبا وال حمروًما من اإل

اهلل  ل إىلجميًبا، ومل تزل ألطافك تتواىل عِّل، وإحسانك واصاًل إيل، وهذا توسُّ 

َم إحسانه  بإنعامه عليه، وإجابة دعواته السابقة، فسأل الذي أحسن سابًقا، أن ُيَتمي

 .(3)« الحًقا

 :ابألعمال الصَّاحلة املطلب السادس: التوسُّل إىل هللا 
عاء املستفادة من دعوات األنبياء ل إىل  -عليهم السالم- ومن آداب الدُّ التوسُّ

لهم باالعرتاف بالذنب، واإلقرار  -تعاىل-اهلل احلة؛ ومن ذلك توسُّ باألعامل الصَّ

                                       
 (.4/414ُينظر: تفسري ابن كثري ) (1)

 (.13/243ُينظر: تفسري ابن عاشور ) (2)

 (.489ُينظر: تفسري ابن سعدي ) (3)
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عاء  باخلطيئة، والتوبة منها، وإظهار الندم عىل الوقوع فيها؛ ثم االبتهال إىل اهلل بالدُّ

مت أمثلة ذلك من دعائهموسؤال احلاجة. وقد ت  -عليهم صلوات اهلل وسالمه-قدَّ

  (1)يف املبحث األول.

 مل خل ﴿ ومن أمثلة ذلك أيًضا دعاء اخلليل وابنه إسامعيل عليهام السالم:
 جه ين ىن من خن حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل
 َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه
 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
 ،[129-127]البقرة:  ﴾ىت نت مت زت يبرت ىب نب

الن إىل اهلل  م، أن  حيث يتوسَّ بامتثاهلام أمره، واستجابتهام لطلبه وبناء بيته املحرَّ

يف كلي أمورمها، وجيعل من ذريتهام أمة مسلمة مستسلمة  جيعلهام مستسلمني له 

 له، وأن يعلمهام املناسك....

اًل إىل اهلل  وكذلك دعاء خليل اهلل إبراهيم  اعته: بامتثاله ألمره وط متوسي

 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت﴿
 زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك
أي: نفذُت أمرك يا ربي حينام أمرتني بأن ُأِسكن أمَّ ولدي  [37]إبراهيم:  ﴾من

هاجر وابني إسامعيل يف هذا الوادي غري ذي الزرع، ولوال أمرك إيَّاي ما فعلُت، إن 

ل عىل اهلل من إبراهيم  ل به الطاعة املطلقة، والتوكُّ ؛ عمل صالح عظيم توسَّ

 مم ام يل ىل  مل يك ىك مك ﴿ثم دعا  -تعاىل- إىل اهلل 
بسب ما أطعتك، وتوكلت عليك، اللهمَّ فاجعل أي  ﴾من زن رن

أفئدة املسلمني هتوي إليهم وإىل ذرارهيم إىل يوم القيامة، وارزقهم من الثمرات 

ل إبراهيم إىل اًل  -تعاىل-  اهللليكون ذلك عوًنا هلم عىل طاعتك.  وملا كان توسُّ توسُّ

                                       
 ( من هذا البحث.24ُينظر: ص ) (1)
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 هئ مئ خئ حئ جئ﴿: رشعيًّا حيبه اهلل ويرضاه استجاب دعاءه، كام قال 
 (1). [57]القصص:  ﴾حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب

 إبظهار ضعف الدَّاعي وفقره وحاجته:  املطلب السابع: التوسُّل إىل هللا 
ل إىل اهلل  الضعف والعجز  بإظهار ومن أدب األنبياء يف دعائهم أيًضا التوسُّ

 جي يه ىه مه جه ين ىن ﴿ :واحلاجة ومن ذلك دعاء زكريا 
إن »، قال ابن سعدي: [4]مريم:  ﴾ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي

لرسالته، وخصه بوحيه، فقام بذلك قيام  اجتبى واصطفى زكريا  -تعاىل-اهلل

أمثاله من املرسلني، ودعا العباد إىل ربه، وعلمهم ما علمه اهلل، ونصح هلم يف حياته 

عد مماته، كإخوانه من املرسلني ومن اتبعهم، فلام رأى من نفسه الضعف، وخاف وب

أن يموت، ومل يكن أحد ينوب منابه يف دعوة اخللق إىل رهبم والنصح هلم، شكا إىل 

ربيه ضعفه الظاهر والباطن، وناداه نداًء خفيًّا، ليكون أكمل وأفضل وأتمَّ إخالًصا، 

عف، وإذا ضعف العظم، الذي أي: وهى وض ﴾يه ىه مه جه ين ﴿ فقال:

ألن الشيب دليل الضعف   ﴾خي حي جي ﴿ هو عامد البدن، ضعف غريه،

بضعفه وعجزه،  -تعاىل -والكرب، ورسول املوت ورائده ونذيره، فتوسل إىل اهلل

وهذا من أحب الوسائل إىل اهلل، ألنه يدلُّ عىل التربي من احلول والقوة، وتعلق 

 . (2)« القلب بحول اهلل وقوته

تذودان  ملا ورد ماء مدين ورأى ابنتي شعيب  وكليم اهلل موسى 

غنمهام عن حياض الناس، لعجزمها عن مزامحة الرجال، رقَّ هلام ورمحهام، وسقى 

هلام غري طالب منهام األجرة، وذهب مسرتحًيا إىل الظالل بعد التعب، ودعا يف تلك 

أي:  [24]القصص:  ﴾ىث نث مث زث رث يت ىت نت ﴿ احلالة، مسرتزًقا ربه

                                       
ل للرفاعي ) (1)  (.91ُينظر: التوصل إىل حقيقة التوسُّ

 (.489ُينظر: تفسري ابن سعدي ) (2)
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إن اهلل كام حيب من »مفتقر للخري الذي تسوقه إيلَّ وتيَّسه يل. قال ابن سعدي: 

ل إليه بأسامئه وصفاته، ونعمه العامة واخلاصة، فإنه حيب منه أن  الداعي أن يتوسَّ

ل إليه بضعفه وعجزه وفقره، وعدم قدرته عىل حتصيل مصاحله، ودفع  يتوسَّ

ملا يف   ﴾ىث نث مث زث رث يت ىت نت ﴿ األرضار عن نفسه كام قال موسى:

 .(1) « ذلك من إظهار الترضع واملسكنة، واالفتقار هلل الذي هو حقيقة كل عبد

اًل إليه ببيان ضعفه وعجزه  وأيوب  ملا طال عليه البالء دعا ربه متوسي

 خي حي جي يه ىه مه جه ين  ﴿ وعظيم حاجته لرمحة ربه
باإلخبار عن  توسل إىل اهلل »قال ابن سعدي:  [83]األنبياء:  ﴾ىي مي

حال نفسه، وأنه بلغ الرضُّ منه كلَّ مبلغ، وبرمحة ربه الواسعة العامة فاستجاب اهلل 

 .(2) « له

 
 
 
 

 

                                       
 (.1/228تيسري اللطيف املنان )ُينظر:  (1)

 (.528ُينظر: تفسري ابن سعدي ) (2)
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  املبحث الثالث

 اآلداب املتعلقة مبن يشملهم الداعي يف دعائه
 املطلب األول: أن يقدم الدُّعاء لنفسه على الدُّعاء لغريه:

عاء  -عليهم السالم -عاء املستفادة من دعوات األنبياءمن آداب الدُّ  البداءة بالدُّ

عاء للغري. فهذا نبيُّ اهلل نوح  عاء لنفسه ثم لوالديه ثم  للنفس قبل الدُّ بدأ بالدُّ

 مه هنجه من خن حن جن مم خم ﴿ للمؤمنني واملؤمنات
 جف مغ جغ ﴿ :. وكذلك خليل الرمحن إبراهيم [28]نوح:  ﴾ٰهجي
يؤخذ  »قال ابن جزيء:  .[41: ]إبراهيم ﴾مق حق مف خف حف

عاء لغريه عاء لنفسه عىل الدُّ عاء أن يقدم اإلنسان الدُّ  . (1) « من هذا أن سنة الدُّ

 املطلب الثاين: اًلستغفار للوالدين والدُّعاء هلما:
عاء هلام؛ فهذا  ومن هدي األنبياء أيًضا االستغفار للوالدين، وختصيصهام بالدُّ

 من خن حن جن مم خم ﴿ نفسه ولوالديه باملغفرة:يدعو ل نبيُّ اهلل نوح 
 :، وكذلك إبراهيم اخلليل [28]نوح:  ﴾ٰهجي مه جه هن

، ويالحظ [41]إبراهيم:  ﴾مق حق مف خف حف جف مغ جغ﴿

ا والدهيام باالستغفار قبل االستغفار لعموم املؤمنني،  -عليهام السالم -أهنام خصَّ

هام عىل ا  لولد.وهذا من متام الرِبي بالوالدين، وأداء بعض حقي

ا استغفار إبراهيم  وختصيصه بطلب  -رغم موته عىل الكفر- ألبيه أمَّ

؛ [86]الشعراء:  ﴾ىه مه جه ين ىن من ﴿املغفرة له، كام يف قوله تعاىل: 

 ﴾مس خس حس جس جخمخ مح جح حجمج مث هت ﴿فلكونه وعده بذلك 
أ منه، ومل يستغفر له بعد ذلك، قال ت، [86]الشعراء :  عاىل: فلام تبنيَّ له أنه عدو هلل تربَّ

                                       
 (.2/416ُينظر: التسهيل لعلوم التنزيل البن جزيء الكلبي ) (1)
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 ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ﴿
 .[114]التوبة :  ﴾ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت

 املطلب الثالث: اًلستغفار للمؤمنني:
عاء االستغفار للمؤمنني، كام مرَّ يف املبحث السابق يف  ومن هدي األنبياء يف الدُّ

 مه جه هن من خن حن جن مم خم ﴿ :دعاء نوح 
 حف جف مغ جغ﴿ :، ويف دعاء إبراهيم اخلليل [28]نوح:  ﴾جيٰه
، وقد أمر اهلل به نبيَّنا الكريم عليه [41]إبراهيم:  ﴾مق حق مف خف

  هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه ﴿ أفضل الصالة والتسليم، فقال:
، ولنا يف صفوة اخللق أسوة حسنة قال ابن تيميَّة: [19]حممد :  ﴾متهب مب

ال . وق(1) « فقد ذكر استغفار الرسل للمؤمنني، أمًرا بذلك، وإخباًرا عنهم بذلك »

دعاء جلميع املؤمنني واملؤمنات،  ﴾هبمت مب ﴿ وقوله:»ابن كثري: 

عاء؛ اقتداًء بنوح  وذلك يعمُّ األحياء منهم واألموات؛ وهلذا يستحبُّ مثل هذا الدُّ

. فحري باملؤمن (2)« عليه السالم، وبام جاء يف اآلثار، واألدعية املشهورة املرشوعة

ر للمؤمنني واملؤمنات؛ اقتداًء بأفضل أن حيرص عىل هذا األدب يف دعائه، فيستغف

، ال سيَّام وقد جاء الندب إىل ذلك والتحضيض عليه اخللق، واستجابة ألمر اهلل 

ة، كام يف حديث عبادة بن الصامت   ×قال: سمعت رسول اهلل  يف السنة النبويَّ
 . (3) «واملؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة من استغفر للمؤمنني»يقول: 

                                       
 (.24/307ُينظر: جمموع الفتاوى ) (1)

 (.8/237ُينظر: تفسري ابن كثري ) (2)

ود إس2155( رقم ]3/234أخرجه الطرباين يف مسند الشاميني ) (3) ناده اهليثمي يف جممع الزوائد [، وجَّ

نه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري )17598( رقم ]10/210) [، 6026( رقم ]2/1042[، وحسَّ

ما من عبد مسلم يدعو ألخيه بظهر الغيب : »من حديث أيب الدرداء  ×ويؤيده ما ثبت عن النبي 

عاء والتوبة واالستغفار، باب، أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الذكر وا«إال قال امللك ولك بمثل  =لدُّ
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أي: اطلب من ربك املغفرة  ﴾هئ مئ ﴿وقوله:»ل ابن سعدي: قا

عاء باملغفرة، والتوبة  لذنبك بأن تفعل األسباب التي حتصل هبا املغفرة؛ من الدُّ

واإلحسان  النَّصوح، وفعل احلسنات املاحية، وترك الذنوب، والعفو عن اخللق،

فهذا من  ﴾هبمت مب ﴿ فلهذا قال: ؛إليهم، ومن ذلك االستغفار هلم

 .(1)«رات اإليامن؛ بسبب إيامهنم كان هلم حقٌّ عىل كلي مسلم أن يدعو هلم باملغفرةثم
 املطلب الرابع: الدُّعاء للذريَّة:

ة فهذا اخلليل  عاء للذريَّ عاء الدُّ يشمل  وكذلك من هدي األنبياء يف الدُّ

 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ﴿ ذريته يف دعائه:
 مص خص حص﴿ ،[128]البقرة :  ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ
 .[40]إبراهيم:  ﴾جع  مظ حط خضمض حض جض

 . (2)« ينبغي لكلي داٍع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته»قال ابن كثري: 

ة »وقال ابن عثيمني:  عاء؛ ألن الذريَّ ينبغي لإلنسان أن يشمل ذريته يف الدُّ

احلة؛ لقوله تعاىل: احلة من آثار اإلنسان الصَّ ، ﴾ىي مي خي حي جي﴿ الصَّ

 ﴾ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ﴿رى:ـة أخـي آيـف × مـيـراهـال إبــوق

  .(3)« فالذريَّة صالحها هلا شأن كبري بالنسبة لإلنسان ،[35]إبراهيم: 
 
 

                                       
عاء للمؤمنني بظهر الغيب، )=  [.6927( رقم ]1185فضل الدُّ

 (.23ُينظر: تيسري اللطيف املنان يف خالصة تفسري القرآن البن سعدي  ) (1)

 (.4/513ُينظر: تفسري ابن كثري ) (2)

 (.2/64ُينظر: تفسري ابن عثيمني ) (3)
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 املبحث الرابع
اآلداب املتعلقة بذات املسألة 

 املطلب األول: التنويع يف صيغة سؤال احلاجة بني صيغة الطلب وصيغة اخلرب:
ع السائل يف صيغة سؤاله، بني صيغة وُيستفاد من دعوات ا ألنبياء أيًضا أن ينوي

الطلب املبارش وصيغة اخلرب املتضمن للسؤال، فيختار يف كل مقام ما يناسبه، مقتدًيا 

 بأفضل اخللق عليهم صلوات اهلل وسالمه. 

فإن الطالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب، »قال شيخ اإلسالم ابن تيميَّة: 

ا وتارة يسأل بص ا بوصف حال املسؤول وإمَّ ا بوصف حاله، وإمَّ يغة اخلرب، إمَّ

 يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ﴿ بوصف احلالني؛ كقول نوح
فهذا ليس صيغة طلب،  ،[52]الزخرف:  ﴾يب ىب نب مب زب رب

ن  وإنام هو إخبار عن اهلل أنه إن مل يغفر له ويرمحه خَّس؛ ولكن هذا اخلرب يتضمَّ

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل ﴿ :دم سؤال املغفرة. وكذلك قول آ
هو من هذا الباب، ومن ذلك قول موسى  [23]األعراف:  ﴾حن جن يم

 ﴿ فإن هذا وصف حلاله  [24]القصص:  ﴾ىث نث مث زث رث يت ىت نت

سؤال اهلل إنزال اخلري إليه...  نمتضموهو بأنه فقري إىل ما أنزل اهلل إليه من اخلري؛ 

 ﴾ىي مي خي حي جي يه ﴿ :ومن هذا الباب قوُل أيوب 
ن سؤال رمحته بكشف  [83ألنبياء: ]ا فوصف نفسه، ووصف ربه بوصف يتضمَّ

ِه، وهي صيغة خرب تضمنت السؤال. وهذا من باب حسن األدب يف السؤال  رُضي

عاء مريض حسن أدب يف  فقول القائل ملن يعظمه ويرغب إليه: أنا جائع أنا ،والدُّ

ا هو بصيغة الطلب طلب ونحو ذلك ممَّ  ،السؤال. وإن كان يف قوله أطعمني وداوين

واالفتقار  لي وإخباره عىل وجه الذُّ  ،ول فذاك فيه إظهار حالهؤجازم من املس

 ؛والسؤال املحض بصيغة الطلب ،ةوهذا فيه الرغبة التامَّ  ،ن سؤال احلالاملتضمَّ 
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أو ممن  ،إذا كانت ملن حيتاج إليه الطالب (صيغة الطلب واالستدعاء)وهذه الصيغة 

ا ملا يف ذلك إمَّ  ؛ا تقال عىل وجه األمرفإهنَّ  ،املطلوب منه ونحو ذلكيقدر عىل قهر 

ا إذا كانت من الفقري من كلي  ،ا ملا فيه من نفع املطلوبوإمَّ  ،من حاجة الطالب  فأمَّ

 ،وإظهار احلال ،ل وافتقارفإهنا سؤال حمض بتذلُّ  ،وجه للغني من كلي  ،وجه

 ،من جهة العلم والبيان وهو أبلغُ  ،ووصف احلاجة واالفتقار هو سؤال باحلال

عاء من القسم الثاين؛  ؛وذلك أظهر من جهة القصد واإلرادة فلهذا كان غالب الدُّ

فهو سؤال باملطابقة  ،ر مقصوده ومراده فيطلبه ويسألهألن الطالب السائل يتصوَّ 

وإن مل يكن فيه وصف حلال السائل  ،وترصيح به باللفظ ،والقصد األول

ن اخلرب فإنه يتضمَّ  ؛ن وصف حاهلام كان أكمل من النوعنيتضمَّ  فإن ،ولؤواملس

ن القصد والطلب الذي هو نفس ويتضمَّ  ،والعلم املقتيض للسؤال واإلجابة

ن وكثري من األدعية يتضمَّ ... ن السؤال واملقتيض له واإلجابةفيتضمَّ  ،السؤال

 ﴾جه هن من حنخن جن مم خم حم ﴿ :كقول موسى ، بعض ذلك
 نث مث ﴿ هذا طلب ووصف للموىل بام يقتيض اإلجابة. وقوله:ف [155]األعراف: 
فيه وصف حال النفس والطلب. وقوله:    [16]القصص:  ﴾يف ىف يث ىث

ن فيه الوصف املتضمَّ  [24]القصص:  ﴾ىث نث مث زث رث يت ىت نت ﴿

 .(1)« نوع منها خاصة فهذه أنواع لكلي  ،للسؤال باحلال

مع اهلل،  -اهلل وسالمه عليهم صلوات-أحوال الرسل ْل وتأمَّ »وقال ابن القييم: 

من هذا قول موسى ، قائمة به ،ها مشحونة باألدبها كلَّ جتدْ ، وخطاهبم وسؤاهلم

: ﴿ ومل يقل: أطعمني. [24]القصص:  ﴾ىث نث مث زث رث يت ىت نت 

 ﴾حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل  ﴿:وقول آدم 

 :وقول أيوب  ت عِّل.ـرت عِّل وقضيدَّ ـل: رب قـقـم يـول [23]األعراف: 

                                       
 (.10/244ُينظر: جمموع الفتاوى ) (1)
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ي ـنـافـعـل: فـقـم يـول [83اء: ــيـبـ]األن ﴾ىي مي خي حي جي ﴿

 .(1)« يـنـفـواش

 املطلب الثاين: السؤال على َقْدرِّ احلاجة:
 -عليهم صلوات اهلل وسالمه-ومن اهلدي املستفاد من دعوات األنبياء

 ملا أمره اهلل بدعوة  االقتصار عند السؤال عىل َقْدِر احلاجة، فهذا نبيُّ اهلل موسى
فرعون إىل التوحيد وعبادة اهلل، سأل اهلل أن حيلَّ عقدًة من لسانه بالَقْدِر الذي ُيفَهم 

 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج ﴿ به كالمه، ويفقهه املخاطب. فقال:
 حص مس ﴿». قال ابن كثري: [28-25]طه:  ﴾خض حض جض مص خص حص مس
وذلك ملا كان أصابه من اللثغ، حني عرض عليه التمرة  ﴾خض حض جض مص  خص

وما سأل أن يزول ذلك بالكليَّة، بل  (2)فأخذ اجلمرة فوضعها عىل لسانه، واجلمرة،

بحيث يزول العي، وحيصل هلم فهم ما يريد منه، وهو قدر احلاجة. ولو سأل 

اجلميع لزال، ولكن األنبياء ال يسألون إال بحسب احلاجة، وهلذا بقيت بقيَّة، قال 

 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث ﴿ إخباًرا عن فرعون أنه قال: -تعاىل-اهلل
ومن كامل »وقال ابن سعدي:  .(3)«بالكالميفصح  أي: [28-24]طه:  ﴾لك اك

                                       
 (.2/358ُينظر: مدارج السالكني ) (1)

ذكر املفَّسون قصة ذلك يف رواية الغالب أهنا مستفادة من خرب بني إرسائيل، واهلل أعلم بصحتها، أخرج  (2)

ملا حترك الغالم، يعني موسى، أخذته أمه آسيَّة صبيًّا، فبينام هي ترقصه "الطربي بسنده عن السدي: 

ون، وقالت: خذه، فلام أخذه إليه أخذ موسى بلحيته فنتفها، فقال فرعون: عِّل وتلعب به، إذ ناولته فرع

إنام هو صبي ال يعقل، وإنام   ﴾مل يك ىك مك لك اك يق ىق ﴿بالذباحني، قالت آسيَّة: 

صنع هذا من صباه، وقد علمت أنه ليس يف أهل مرص أحىل منى أنا أضع له حليًّا من الياقوت، وأضع له 

فهو يعقل فاذبحه، وإن أخذ اجلمر فإنه هو صبي، فأخرجت له ياقوهتا ووضعت  مجًرا، فإن أخذ الياقوت

 ."، فطرح يف يده مجرة، فطرحها موسى يف فيه، فأحرقت لسانه×له طسًتا من مجر، فجاء جربائيل 

 (.18/300ُينظر: تفسري الطربي )    

 (.5/282ُينظر: تفسري ابن كثري ) (3)
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أدب موسى مع ربيه أنه مل يسأل زوال اللثغة كلها، بل سأل إزالة ما حيصل به 

 .(1)« املقصود
 املطلب الثالث: أن يقرن سؤاله حاجته ببيان عِّلَّة سؤاهلا:

السبب الداعي إىل سؤال احلاجة مقرتًنا  ومن أدب األنبياء يف دعائهم أيًضا ذكر

عاء، فهذا نبيُّ اهلل نوح   ملا دعا عىل قومه باهلالك ذكر ِعلَّة ذلك فقال: بالدُّ
 خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ ﴿
عليهم الصالة - وملا كان الرسل»، قال البقاعي: [27-26]نوح:  ﴾جم هل مل

مصلحة الدين، علل دعاءه بقوله  ال يقولون وال يفعلون إال ما فيه -والسالم

 لك خك حك ﴿ وأكده؛ إظهاًرا جلزمه باعتقاد ما أنزل عليه من مضمون قوله تعاىل:
 ﴾حك﴿ وإن كان ذلك خارًجا عن العادة: [36]هود:  ﴾هل مل خل حل جل مك

أي ترتكهم عىل أي حالة كانت يف إبقائهم ساملني عىل وجه  ﴾لك خك ﴿ أي يا رب

 ر والضالل واإلضالل، ولو كانت حالة دنيَّةاألرض، عىل ما هم عليه من الكف
 . (2)« أي الذين آمنوا يب والذين ُيوَلدون عىل الفطرة السليمة ﴾جل مك ﴿

 يت ىت نت ﴿ يدعو ربَّه فيقول يف دعائه: وخليل الرمحن إبراهيم 
 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث
]إبراهيم:  ﴾من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك

تِه أي[37 ما أسكنتهم هذا الوادي إال ليقيموا الصالة عند  ، فقرن دعاءه ببيان ِعلَّ

م، ويعمروه بذكرك وعبادتك وحدك. فاجعل أفئدة من الناس هتفو  بيتك املحرَّ

وتَّسع إليهم فيأنسوا، ويتعارفوا فيتآلفوا، ويعودوا عىل بعضهم باملنافع، وارزقهم 

، عىل كامل من الثمرات لعلهم يشكرون نعمة إقامتهم عند بيتك املحرم بالصالة فيه

                                       
 (.1/235ُينظر: تيسري اللطيف املنان ) (1)

 (.20/458ُينظر: نظم الدرر للبقاعي ) (2)
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 .(1)اإلخالص والتوحيد، مع فراغ القلب

 يذكر سبب سؤاله اهلل أن حيلَّ عقدة لسانه فيقول: وكذلك نبيُّ اهلل موسى 
ويبني سبب سؤاله اهلل أن  [28-27]طه:  ﴾خض حض جض مص  خص حص مس﴿

 حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط ﴿ يؤيده بأخيه هارون فيقول:
،أي [34-29]طه:  ﴾جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق

ين به وشدَّ به  معينًا يعاونني ويؤازرين، ويساعدين عىل َمن أرسلت إليهم، قوي

 علم  ﴾جم هل مل خل حل جل ﴿ ظهري، ثم ذكر ِعلَّة ذلك، فقال:

أن مدار العبادات كلها والدين عىل ذكر اهلل، فسأل اهلل أن جيعل أخاه معه، 

 من التسبيح والتهليل، يتساعدان ويتعاونان عىل الرب والتقوى فيكثر منهام ذكر اهلل

وغريه من أنواع العبادات مما يدل عىل أمهية العوين عىل ذكر اهلل وبالغ أثره يف 

 .(2) الثبات عىل احلق

ملا سأل اهلل الولد قرن سؤاله بذكر السبب الداعي  وكذلك نبيُّ اهلل زكريا 

 مه جه ين ﴿ إليه وهو كربه وحرصه عىل من يقوم بواجب الدعوة بعده فقال:
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه
 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
  .[6-4]مريم:  ﴾ىت نت مت رتزت يب ىب  نب

 املطلب الرابع: اإلخبار عن احلال، وسؤال احلاجة دون تسخُّط:
عاء املستفادة من دعوات األنبياء أهنم أحيانا  -عليهم السالم-ومن آداب الدُّ

عاء يكتفون باإلخبار عن احلال م؛ فهذا  عند الدُّ ط أو تربُّ وسؤال احلاجة دون تسخُّ

ط، مكتفيًا  يدعو اهلل  زكريا  احلة غري َضِجٍر وال متسخي ة الصَّ أن يرزقه الذريَّ

                                       
 (.6/319تفسري القاسمي ) (1)

 (.504تفسري ابن سعدي ) (2)
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 مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ﴿ باإلخبار عن حاله قائاًل:
 رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي
 نت مت رتزت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
ملا أصابه البالء دعا ربه أن يفرج كربه،  ونبيُّ اهلل أيوب   [6-4]مريم:  ﴾ىت

 هن  من خن حن جن مم خم حم جم هل ﴿ ويزيل عنه هذا البالء
يف  قاله خمرًبا عن حاله ال جزًعا وال شكوى، بدليل قوله  ،[6-4]مريم:   ﴾جه

 مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ﴿ جوابه:
عاء ال  ؛[84]األنبياء:  ﴾زب رب يئ ىئ نئ فاإلجابة تأيت ُعَقْيب الدُّ

 ﴾ٰذ يي ىي مي  حيخي جي يه ﴿ امتدح صربه فقال: كاء؛ وألنه االشت
 (1).[44]ص: 

املطلب اخلامس: سلوك جانب األدب مع هللا بعدم نسبة الشر ِّ أو البالء إليه 
 سبحانه:

عاء سلوك جانب األدب مع اهلل، بإضافة اخلري إليه،  ومن هدي األنبياء يف الدُّ

عه  وإضافة الرشي إىل النفس والشيطان؛ فهذا خليل الرمحن يف معرض دعائه وترضُّ

 حض جض مص خص حص مس خس حس ﴿ يسند املرض إىل نفسه فيقول: هلل 
 مق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض
 جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك
أسند املرض »قال ابن كثري:  [83-77]الشعراء:  ﴾جه هن من خن حن

نفسه أدًبا، كام إىل نفسه، وإن كان عن قدر اهلل وقضائه وخلقه، ولكن أضافه إىل 

 ٰى ٰر ٰذ يي خيميىي﴿آمًرا للمصِّل أن يقول:  -تعاىل-قال
فأسند اإلنعام إىل اهلل  [7-6]الفاحتة:  ﴾ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ

                                       
 (.4/238(، وأضواء البيان )11/325ُينظر: تفسري القرطبي ) (1)
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 :والغضب حذف فاعله أدًبا، وأسند الضالل إىل العبيد، وكام قالت اجلن ،

 .(1)« [10]اجلن:  ﴾حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت ﴿

رض إىل نفسه والشفاء إىل اهلل تعاىل، مع أهنام منه؛ وإنام نسب امل»وقال القاسمي: 

 ملراعاة حسن األدب معه تعاىل، بتخصيصه بنسبة الشفاء الذي هو نعمة ظاهرة إليه

 مظ حط ﴿، وقال: [79]الكهف:  ﴾من زن رن ﴿ كام قال اخلرض: -تعاىل-
 مح جح مج حج مث هت ﴿ ، وكقول اجلن يف آية:[82]الكهف:  ﴾معجغ جع
 .(2)« [10]اجلن:  ﴾حص مس خس حس جس مخ جخ

 ملا سأل ربَّه أن يرفع عنه البالء مل يسنده إىل اهلل  وكذلك نبيُّ اهلل أيوب 

 .[41]ص:  ﴾جه هن من خن حن ﴿ بل أسنده إىل الشيطان فقال:

الرشُّ ال ينسب إليه ذكًرا، وإن كان موجوًدا منه َخلًقا، أدًبا أدبنا »قال القرطبي: 

واخلري يف » لربيه به قول من مجلته: × به، وحتميًدا علَمنَاه. وكان من ذكر حممد
 مف خف حف﴿عىل هذا املعنى. ومنه قول إبراهيم: (3)«يديك والشر ليس إليك

]الكهف:  ﴾يي ىي مي خي ﴿ . وقال الفتى للكليم:[80]الشعراء:  ﴾حق

63] » (4). 

 املطلب السادس: اجلمع يف الدُّعاء بني مصاحل الدين والدنيا:
عاء  اجلمع بني دعاء اهلل بمصالح الدين والدنيا فاخلليل ومن هدي األنبياء يف الدُّ

 يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ﴿ ملا دعا  
 مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق

                                       
 (. 6/146ُينظر: تفسري ابن كثري ) (1)

 (.7/460ُينظر: تفسري القاسمي ) (2)

ودعائه يف الليل،  ب صالة املسافرين وقرصها، باب صالة النبي أخرجه مسلم يف صحيحه، كتا (3)

 [.1812( رقم ]309)

 (.15/210ُينظر: تفسري القرطبي ) (4)
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مجع يف دعائه بني مصالح الدين والدنيا.  [37]إبراهيم:  ﴾من زن رن

ا الدين فألنه يدخل فيه ميل »قال الرازي:  عاء جامع للدين والدنيا. أمَّ هذا الدُّ

ا الدنيا: الناس إىل ا لذهاب إىل تلك البلدة بسبب النُّسك والطاعة هلل تعاىل. وأمَّ

فألنه يدخل فيه ميل الناس إىل نقل املعاشات إليهم بسبب التجارات، فألجل هذا 

اجلمع بني ». وقال ابن سعدي: (1)«امليل يتسع عيشهم، ويكثر طعامهم ولباسهم

عاء هلل بمصالح الدنيا والدين من سبيل أنب ياء اهلل، وكذلك السعي يف حتصيلهام؛ الدُّ

الدين هو األصل واملقصود الذي خلق له اخللق، والدنيا وسيلة ومعونة عليه؛ 

عاء باألمور الدنيويَّة أنه وسيلة إىل  لدعاء اخلليل ألهل البيت احلرام باألمرين، وتعليله الدُّ

 (2).« [37]إبراهيم:  ﴾من زن رن مم ام ﴿ الشكر فقال:

 الدعاء مبا يوافق الشرع:املطلب السابع: 
ومن هدي األنبياء يف الدعاء أيًضا الدعاء بام يوافق الرشع، واالستغفار من 

 خن حن جن  مم خم ﴿ الدعاء بام خيالفه إن وقع منهم خطًأ، كام يف دعاء نوح 
، فلام تبني له بطالن ما اعتقده من أنه ﴾جي ٰه مه جه هن من

  من خن جنحن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ﴿: من أهله يف قوله 
 ٌّ ٰى ٰر ﴿استغفر و ﴾يي ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن
 ىب نب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

وهو وإن كان هنًيا عاًما بحيث يشمل كل سؤال ال »قال الشوكاين: . ﴾يب

يعلم صاحبه أن حصول مطلوبه منه صواب، فهو يدخل حتته سؤاله هذا دخواًل 

 .(3)« طابقته للرشعأولًيا، وفيه عدم جواز الدعاء بام ال يعلم اإلنسان م

                                       
 (.19/105ُينظر: مفاتيح الغيب ) (1)

 (.1/213ُينظر: تيسري اللطيف املنان ) (2)

 (.2/570ُينظر: فتح القدير ) (3)
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 املبحث اخلامس

 اآلداب املتعلقة حبال الداعي  

 املطلب األول: اخلضوع والتذلل وإظهار الضعف واملسكنة:
وإظهار الضعف  ومن أدب األنبياء يف دعواهتم أيًضا اخلضوع والتذلُّل هلل 

 وطاعته واملسكنة فهذا كليم اهلل موسى ملا أمره اهلل بدعوة فرعون إىل اإليامن باهلل

 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج ﴿ دعا ربه خاضًعا متذلاًل:
 حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص
 جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق
تعلم حالنا وضعفنا وعجزنا، وافتقارنا »، قال ابن سعدي: [35-25]طه:  ﴾حن

ام سألناك، إليك يف كل األمور، وأنت أبرص بنا من أنفسنا، وأرحم فمنَّ علينا ب

أي:  [36]طه: ﴾ٰه مه جه هن من﴿وأجب لنا فيام دعوناك، فقال اهلل 

أعطيت مجيع ما طلبت فسنرشح صدرك، ونيَّس أمرك، ونحل عقدة من لسانك، 

 مك  لك خك حك جك ﴿ يفقهوا قولك، ونشد عضدك بأخيك هارون،
 .(1)« [35]القصص: ﴾حم جم هل مل حلخل جل

ضوع والضعف واملسكنة هلل يدعو ربه وهو يف غاية اخل ونبيُّ اهلل زكرًيا 

 :﴿ ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه مهىه جه ين 
عاء وما »قال القاسمي:  ،[4]مريم:  ﴾ٰر استفيد من هذه اآليات آداب الدُّ

عاء، وإظهار الذل واملسكنة  يستحّب فيه؛ فمنها استحباب اخلضوع يف الدُّ

وهذا الذي ». وقال الشنقيطي: (2)«﴾خي حي جي ﴿والضعف لقوله: 

                                       
 (.504ُينظر: تفسري ابن سعدي: ) (1)

 (.7/85نظر: تفسري القاسمي )يُ ( 2)
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ر الضعف يدلُّ عىل أنه ينبغي للداعي إظهار الضعف واخلشية ذكره هنا من إظها

 .(1)«واخلشوع يف دعائه

 املطلب الثاين: حضور القلب عند الدُّعاء، واجلمع فيه بني الرغبة والرهبة:
عاء بحضور قلب  عاء املستفادة من دعوات األنبياء أيًضا الدُّ ومن آداب الدُّ

 اهلل بذلك وأثنى عليهم بقوله: ، وقد امتدحهموخشوع وخضوع وإخبات هلل 
 حف جف جغمغ مع جع مضحطمظ حضخض﴿

 .[90]األنبياء:  ﴾خف

وملا ذكر هؤالء األنبياء واملرسلني، كالًّ عىل انفراده، أثنى »قال ابن سعدي: 

أي: يبادرون إليها   ﴾مظ حط مض حضخض ﴿عليهم عموًما فقال: 

بغي وال ويفعلوهنا يف أوقاهتا الفاضلة، ويكملوهنا عىل الوجه الالئق الذي ين

 مع جع ﴿يرتكون فضيلة يقدرون عليها، إال انتهزوا الفرصة فيها، 
أي: يسألوننا األمور املرغوب فيها، من مصالح الدنيا واآلخرة،  ﴾جغمغ

ذون بنا من األمور املرهوب منها، من مضاري الدارين، وهم راغبون راهبون،  ويتعوَّ

ليلني أي: خاضعني متذ ﴾خف حف جف ﴿ال غافلون الهون وال مدلون، 

 .(2)« مترضعني، وهذا لكامل معرفتهم برهبم

 املطلب الثالث: التلفُّظ به ابللسان وعدم اًلقتصار على الدُّعاء ابلقلب:
عاء أيًضا ما أمر اهلل به نبيه حممًدا  ظ  ×ومن هدي األنبياء يف الدُّ من التلفُّ

عاء بالقلب يف قوله  عاء وعدم االقتصار عىل الدُّ  جض مص خص حص ﴿  بالدُّ
 ﴾خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض

 . [205]األعراف: 

                                       
 (.3/361ُينظر: أضواء البيان للشنقيطي ) (1)

 (.530ُينظر: تفسري ابن سعدي ) (2)
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 أن يكون باللسان ال بالقلب وحده، وهو مستفاد من قوله:»قال القاسمي: 
ألن معناه: ومتكلاًم كالًما دون اجلهر، فيكون صفة ملعمول حال  ﴾حط مض﴿

أي اذكره ذكًرا  ﴾جض مص ﴿ ، أو هو معطوف عىل﴾حض ﴿ حمذوفة معطوًفا عىل

   .(1)« لسانك دون اجلهريف نفِسك، وذكًرا ب
تعمُّ مجيع أمته وهو  ×خماطبة للنبيي  ﴾جض مص خص حص ﴿»وقال ابن عطيَّة: 

بذكره وتسبيحه وتقديسه والثناء عليه بمحامده، واجلمهور عىل أن  أمر من اهلل 

الذكر ال يكون يف النفس وال يراعى إال بحركة اللسان، ويدلُّ عىل ذلك من هذه 

 .(2)« فهذه مرتبة الَّسي واملخافتة باللفظ ﴾جع مظ حط مض﴿ اآلية قوله:

 املطلب الرابع: خفض الصوت عند الدُّعاء واإلسرار به:
عاء، وقد  عاء أيًضا خفض الصوت واإلرسار بالدُّ ومن هدي األنبياء يف الدُّ

وال  [3]مريم:  ﴾خن حن جن يم ىم ﴿ بذلك فقال: امتدح اهلل نبيه زكريا 

عاء  ؛ ولذلك أثنى اهلل عىل نبيه زكريا حمبوب عند اهلل شكَّ أن هذا األدب يف الدُّ

 . بذلك، وأشاد هبذا األدب منه 

عاء عىل إظهاره واجلهر به؛ فقال الرازي  -وقد بنيَّ العلامء ِعلَّة تفضيل إخفاء الدُّ

عاء وهي من جهات. أحدها: قوله:»: -يف فوائد قصة زكريا   تعليم آداب الدُّ
عاء ما هذا حاله، ويؤكده قوله تعاىل:وهو يدلُّ عىل أن أف ﴾خن حن﴿  ضل الدُّ
؛ وألن رفع الصوت مشعر بالقوة [55]األعراف:  ﴾جبحب هئ مئ خئ ﴿

عاء االنكسار  واجلالدة، وإخفاء الصوت مشعر بالضعف واالنكسار، وعمدة الدُّ

 .(3)« وإحسانه -تعاىل -والتربي عن حول النفس وقوهتا، واالعتامد عىل فضل اهلل

                                       
 (.5/248ُينظر: تفسري القاسمي ) (1)

 (.3/494ُينظر: تفسري ابن عطيَّة ) (2)

 (.21/519ُينظر: مفاتيح الغيب للرازي ) (3)
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عليه بكون دعائه خفيًّا، يدل عىل أن  -جلَّ وعال-وثناؤه» وقال الشنقيطي:

عاء أفضل من إظهاره وإعالنه، وإنام كان اإلخفاء أفضل من اإلظهار  ;إخفاء الدُّ

 .(1)« ألنه أقرب إىل اإلخالص، وأبعد من الرياء

طوياًل عند هذه اآلية يف ذكر فوائد  -- واستطرد شيخ اإلسالم ابن تيميَّة

ع عاء، وما يسمع »اء، فكان ممَّا قاله: إخفاء الدُّ ولقد كان املسلمون جيتهدون يف الدُّ

 يقول: ؛ وذلك أن اهلل هلم صوت أي ما كانت إال مهًسا بينهم وبني رهبم 
وأنه ذكر عبًدا صاحلًا وريض بفعله  [55]األعراف:  ﴾جبحب هئ مئ خئ ﴿

عاء فوائد عديد [3]مريم:  ﴾خن حن جن يم ىم ﴿ فقال:  ة:ويف إخفاء الدُّ

 يسمع دعاءه اخلفي. -تعاىل -أنه أعظم إيامًنا؛ ألن صاحبه يعلم أن اهلل أحدها:

أنه أعظم يف األدب والتعظيم؛ ألن امللوك ال ُترفع عندهم األصوات،  اثنيها:

عاء اخلفي فال  ومن رفع صوته عندهم مقتوه، وهلل املثل األعىل، فإذا كان يسمع الدُّ

 لصوت به.يليق باألدب بني يديه إال خفض ا

عاء ولبيه ومقصوده، فإن  اثلثها: ع واخلشوع الذي هو روح الدُّ أنه أبلُغ يف الترضُّ

اخلاشع الذليل إنام يسأل مسألة مسكني ذليل قد انكَّس قلبه، وذلَّت جوارحه، 

ته ومسكنته وكَّسه ورضاعته إىل أن ينكَّس  وخشع صوته حتى إنه ليكاد تبلغ به ذلَّ

ه ورضاعته لسانه، فال يطاوعه بالنط ق، وقلبه يسأل طالًبا مبتهاًل، ولسانه لشدة ذلي

عاء أصاًل.  ومسكنته ساكت، وهذه احلالة ال يتأتى معها رفع الصوت بالدُّ

 أنه أبلغ يف اإلخالص. رابعها:

عاء؛ فإن رفع الصوت  -تعاىل -أنه أبلُغ يف مجعيَّة القلب عىل اهلل خامسها: يف الدُّ

 .وته كان أبلغ يف جتريد مهته وقصده للمدعو يفرقه ويشتته، فكلام خفض ص

                                       
 (.3/359ُينظر: أضواء البيان ) (1)
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وأنه  ؛عىل قرب صاحبه من اهلل ا أنه دالٌّ وهو من النكت البديعة جدًّ  سادسها:

 مسألة مناجاة هفيسأل ،يسأله مسألة أقرب يشء إليه ،القرتابه منه وشدة حضوره
 ريا بقوله:عىل عبده زك -سبحانه -للقريب، ال مسألة نداء البعيد للبعيد؛ وهلذا أثنى

 .﴾خن حن جن يم ىم ﴿
، واجلوارح ال  سابعها: أنه أدعى إىل دوام الطلب والسؤال، فإن اللسان ال يملُّ

 تتعب، بخالف ما إذا رفع صوته، فإنه قد يكلُّ لسانه، وتضعف بعض قواه.

عاء أبعُد له من القواطع واملشوشات، فإن الداعي إذا  اثمنها: أن إخفاء الدُّ

 ه أحٌد، فال حيصل هناك تشويش وال غريه.أخفى دعاءه مل يدر ب

إن أعظم النعم اإلقبال عىل اهلل، والتعبد له، واالنقطاع إليه، والتبتل  اتسعها:

إليه، ولكلي نعمة حاسد، وليس للمحسود أسلُم من إخفاء نعمته عن احلاسد، وأن 

 .(1)« ال يقصد إظهارها له، وهذه فائدة رشيفة نافعة

 لبصر إىل السماء:املطلب اخلامس: رفع ا
رفع  -عليهم صلوات اهلل وسالمه -ومن اهلدي املسَتفاد من دعوات األنبياء

عاء.  نن من  ﴿ :×حممد  خماطًبا نبيَّه -تعاىل -قال (2)البرص إىل السامء عند الدُّ
  مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي ريزي ٰى ين ىن
كان أول ما نسخ من القرآن »قال:  عن ابن عباس [144]البقرة:  ﴾هئجب

ملا هاجر إىل املدينة، وكان أكثر أهلها اليهود، أمره  ×وذلك أن رسول اهلل القبلة. 

                                       
 (.3/6(، ونقلها تلميذه ابن القيم يف بدائع الفوائد )15/15ر: جمموع الفتاوى )ُينظ (1)

تنبيه: ورد يف الصحيح النهي عن رفع البرص إىل السامء يف الصالة، فقد أخرج مسلم يف صحيحه من  (2)

ة إىل لينتهني أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدُّعاء يف الصال»قال:  ×أن رسول اهلل  حديث أيب هريرة 
ُينظر: صحيح مسلم، كتاب الصالة، باب النهي عن رفع البرص إىل السامء «. السماء، أو لتخطفن أبصارهم

عاء يف غري الصالة فأكثر العلامء عىل 967( رقم ]183يف الصالة ) [. أما رفع البرص إىل السامء عند الدُّ

عاء لبكر أبو زيد )  (.124جوازه. ُينظر: تصحيح الدُّ
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بضعة  ×أن يستقبل بيت املقدس، ففرحت اليهود. فاستقبلها رسول اهلل  اهلل 

، فكان يدعو وينظر إىل حيب قبلة إبراهيم  ×عرش شهًرا، فكان رسول اهلل 

 هب ﴿ إىل قوله ﴾زيري ٰى ين ىن نن من﴿ السامء، فأنزل اهلل تبارك وتعاىل
 يم ىم مم خم حم ﴿ ، فارتاب من ذلك اليهود، وقالوا: ﴾حت جت
 ام ﴿ وقال ﴾مهجه ين ىن من ﴿ فأنزل اهلل    [142]البقرة:  ﴾حن جن
 .(1)« [115]البقرة:  ﴾مننن زن رن مم

 املطلب السادس: رفع اليدين:
رفع  -عليهم صلوات اهلل وسالمه-ومن اهلدي املستفاد من دعوات األنبياء

 من األنبياء يف سورة استجابته دعاء مجلة عاء. فلام ذكر اهلل اليدين عند الدُّ 
 مع جع مظ حط مض خض حض﴿األنبياء َعليل ذلك بقوله: 
 .[90]األنبياء:  ﴾خف حف جف جغمغ

قال بعض الناس: الرَغب أن ُترَفع بطون األكفي نحو السامء، »قال ابن عطيَّة: 

ن البرش أن يستعني والرَهب أن ترفع ظهوَرها؛ وتلخيص هذا أن عادة كلي داع م

اح نحو املطلوب  بيديه، فالرغب من حيث هو طلب حيُسن معه أن يوجه باطن الرَّ

منه؛ إذ هي موضع اإلعطاء، وهبا ُيتمَلك، والرَهب من حيث هو دفع مرضة حيُسن 

 .(2)« معه طرح ذلك، واإلشارة إىل إذهابه وتوقيه بنفض اليد ونحوه

 وامللل: لدُّعاء، وتكرار سؤاله، وعدم السآمةاإلحلاح على هللا اب املطلب السابع:
عاء أيًضا اإلحلاح عىل اهلل عاء، وتكرار  -تعاىل-ومن هدي األنبياء يف الدُّ بالدُّ

عاء واملبالغة فيه وتكراره حمبوب عند اهلل  سؤاله سبحانه؛ ألن اإلحلاح يف الدُّ

ـا أمر مندوب إليه، ومن أمثلة ذلك دعاء نبيي اهلل موسى  ه اهلل بدعوة لـمَّ

                                       
 [.1833( رقم ]2/527لطربي يف تفسريه بسنده من طريق عِّل بن أيب طلحة )أخرجه ا (1)

 (.4/98ُينظر: املحرر الوجيز البن عطيَّة ) (2)
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عاء ملًحا عليه باإلجابة:  فرعون إىل توحيد اهلل وطاعته، فقال مبتهاًل إىل اهلل بالدُّ
 خض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج ﴿
 مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض
، ومنه [35-25]طه:  ﴾حن جن مم خم حم جم هل مل خل  حل جل

عاء:وترضعه إىل اهلل أيًضا ابتهال خليل اهلل إبراهيم   مي خي حي ﴿  بالدُّ
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي
 يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ  مئنئ
 مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث
 ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك
 جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي نيىي مي زي ري ٰى
  مس خس حس جس مخ محجخ جح مج حج  مث هت مت خت حت
 جف مغ جغ مع جع  مظ حط خضمض حض جض مص خص حص

 .[41-35]إبراهيم:  ﴾مق  حق مف خف حف

ة هلل تعاىل، »قال ابن القييم:  عاء عبوديَّ وهذا كثري يف األدعية املأثورة؛ فإن الدُّ

ع  وافتقار إليه، وتذلل بني يديه، فكلام كثَّره العبد، وطوله، وأعاده، وأبداه، ونوَّ

مجله، كان ذلك أبلغ يف عبوديته، وإظهار فقره وتذللـه وحاجته، وكان ذلك أقرب 

ثوابه، وهذا بخالف املخلوق فإنك كلام كثرت سؤاله، وكررت له من ربه وأعظم ل

حوائجك إليه، أبرمته وثقلت عليه وهنت عليه، وكلام تركت سؤاله، كان أعظم 

كلام سألته كنت أقرب إليه، وأحب إليه، وكلام أحلحت  عنده وأحب إليه، واهلل 

عاء أحبك، ومن مل يسأله يغضب عليه.  عليه يف الدُّ

 .(1) « وُبنَيَّ آدم حني يسأل يغضب             تركت سؤاله  فاهلل يغضب إن

                                       
 (.299ُينظر: جالء األفهام البن القيم ) (1)
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 املطلب الثامن: عدم استعجال اإلجابة:
ومن اهلدي املستفاد من دعوات األنبياء أيًضا عدم استعجال اإلجابة، فهذا نبيُّ 

ملا كاد إخوة يوسف أخاهم وأدَّعوا أنه أكله الذئب أعرض عنهم  اهلل يعقوب 

 اك يق ىق يف يثىف ىث مثنث زث رث يت ىت ﴿وقال: 
، ومل يزل يدعو اهلل أن َيُردَّ عليه ابنه، ويبكي حتى ذهب [18]يوسف:  ﴾لك

برصه، إىل أن أذن اهلل بزوال مهه وتفريج كربه، وردَّ ابنه عليه، قال ابن سعدي يف 

ومنها: هذه املحنة »الفوائد املستنبطة من قصة يوسف ويعقوب عليهام السالم: 

، إذ قىض بالتفريق بينه وبني  هبا نبيه وصفيه يعقوب العظيمة التي امتحن اهلل

ابنه يوسف الذي ال َيْقِدُر عىل فراقه ساعًة واحدة، وحيزنه أشد احلزن، فتم هلذه 

ت عيناه من احلزن فهو  الفرقة مدة طويلة، ويعقوب مل يفارق احلزن قلبه، وابيضَّ

األول، وهو يف ذلك صابر كظيم، ثم ازداد به األمر حني اتصل فراق االبن الثاين ب

ألمر اهلل، حمتسب األجر من اهلل، وقد وعد من نفسه الصرب اجلميل، وال ريب أنه 

 ﴾هل مل خل  حل جل مك ﴿ وَّفَّ بام وعد به، وال ينايف ذلك قوله:
الشكوى إىل  فإن الشكوى إىل اهلل ال تنايف الصرب، وإنام الذي ينافيه؛ [86]يوسف: 

فعه هبذه املحنة درجات عالية ومقامات سامية، ال املخلوقني، وال ريب أن اهلل ر

تنال إال بمثل هذه األمور. ومنها: أن الفرج مع اشتداد الكرب، فإنه ملا تراكمت 

 ، جها فارج اهلم، كاشف الَغمي الشدائد املتنوعة، وضاق العبد ذرًعا بحملها، فرَّ

صفيائه؛ ليكون جميب دعوة املضطرين، وهذه عوائده اجلميلة، خصوًصا ألوليائه وأ

لذلك الوقع األكرب، واملحلُّ األعظم، وليجعل من املعرفة باهلل واملحبة له ما يوازن 

 .(1)« ويرجح بام جرى عىل العبد بال نسبة

                                       
 (.1/285ُينظر: تيسري اللطيف املنان ) (1)
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، وبقي هذه (1)فقد لبث يف البالء ثامين عرشة سنة وكذلك نبيُّ اهلل أيوب 

ال مستبطِئ للفرج، إىل أن كشف املدة صابًرا حمتسًبا، راضًيا بقضاء اهلل، غري َجِزٍع و

ُه، وأذن بشفائه    من خن حن جن مم خم حم جم هل ﴿ :اهلل رضَّ
 جم يل ىل مل خل  هئ مئ هي مي خي جيحي ٰه مه جه هن

  حيخي جي يه مهىه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم

يف هذا الكتاب ذي  ﴾هل ﴿»قال ابن سعدي:  [44-41]ص:  ﴾ٰذ يي ىي مي

،  بأحسن الذكر، وأثن عليه بأحسن الثناء، حني  ﴾حم جم﴿ الذكر أصابه الرضُّ

ِه، فلم يشتِك لغري ربيِه، وال جلأ إال إليه، فـ داعًيا، وإليه  ﴾جن مم ﴿ فصرب عىل رضي

أي: بأمر مشقٍّ  ﴾جه هن  من خن حن ﴿ ال إىل غريه شاكًيا، فقال: رب

ٍب، وكان سلط عىل جسده فنفخ فيه حتى تقرح، ثم تقيح بعد ذلك  متعٍب معذي

أي: ارضب  ﴾جيحي ٰه﴿ وماله. فقيل له:واشتدَّ به األمر، وكذلك هلك أهله 

األرض هبا، لينبع لك منها عني تغتسل منها وترشب، فيذهب عنك الرضُّ واألذى، 

 .(2)« ففعل ذلك، فذهب عنه الرض، وشفاه اهلل تعاىل
 املطلب التاسع: حتري األوقات الفاضلة، وحتري أحوال اإلجابة:

عاء املستفادة من دعوات األنبياء  ي أوقات وأحوال اإلجابة، ومن آداب الدُّ حتري

عاء، واألماكن التي  فإن العبد إذا حتنيَّ األوقات الفاضلة التي ُيستجاب فيها الدُّ

ب إىل اهلل  عاء فيها، وكان عىل حال عبادة وتقرُّ ها الرشع باستجابة الدُّ كان  خصَّ

ع يترضَّ  ذلك أدعى الستجابة دعائه، وحصول مطلوبه؛ فهذا نبيُّ اهلل زكريا 

أن يرزقه الولد، وهو يف حمرابه يتقلَّب يف نسكه وعبادته وصالته، منتقًيا  إىل اهلل 

                                       
مني من األنبياء عند احلاكم يف املستدرك، كتاب  ثبت ذلك من حديث أنس بن مالك  (1) تواريخ املتقدي

[، وصححه، ووافقه 4115( رقم ]2/635، )واملرسلني، باب ذكر أيوب بن أموص نبي اهلل املبتىل 

 الذهبي.

 (.714ُينظر: تفسري ابن سعدي ) (2)
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عاء وأفضل مواطنه.   خري أحوال الدُّ

 ﴾ىي مي خي حي جي يه ىه ﴿قال اهلل تعاىل: »قال ابن كثري: 

أي: خاطبته املالئكة شفاها خطابا أسمعته، وهو قائم يصِّل يف حمراب عبادته، 

 .(1)« اجاته، وصالتهوحمل خلوته، وجملس من

أن يستغفر هلم ما حصل  من أبيهم يعقوب  وملا طلب إخوة يوسف 

.  [97]يوسف:  ﴾ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ﴿ منهم من الذنب

عاء وهو وقت السحر، وقيل من ليلة  ر االستغفاَر لوقت فاضل ُيستجاب فيه الدُّ آخَّ

 نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ ﴿فقال:  (2)اجلمعة كام ورد يف بعض اآلثار
وفيها داللة عىل إرجاء االستغفار ». قال القاسمي: [98]يوسف:  ﴾يئ ىئ

عاء لوقت يرى أنه أحرض فيه قلًبا من غريه، أو أنه أفضل وأقرب لإلجابة. وقد  والدُّ

َر االستغفار إىل السحر. وختصيص األوقات الفاضلة باالستغفار  روي أنه أخَّ

نَّة، ومنه رُشع االستغف عاء معروف يف السُّ حر، وعقب الصلوات، والدُّ ار يف السَّ

عاء يف السجود، وعند األذان، وبينه وبني اإلقامة، واإلفطار  وقضاء احلج. وكان الدُّ

 .(3) «من الصيام، أقرب لإلجابة ممَّا عداه

 

 

 

 

                                       
 (.2/37ُينظر: تفسري ابن كثري ) (1)

 [.19876[ إىل رقم ]19870( رقم ]16/261ُينظر اآلثار يف تفسري الطربي ) (2)

 (.6/219ُينظر: تفسري القاسمي ) (3)
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 اخلامتة

احلات، والصالة والسالم عىل خري الربيات نبيي  نا احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصَّ

 حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم تسلياًم كثرًيا.

 وبعد..

 ففي خامتة هذا البحث أخليص أهم نتائجه يف اآليت:

أمهيَّة هذا املوضوع وِعَظم احلاجة إىل مدارسته يف ضوء القرآن الكريم،  •

 للتأدُّب بآداب القرآن فيه، والتزام توجيهاته.

من ُيتَّبع هديه هم األنبياء الذين قال عنهم  األصل يف العبادة االتباع، وخري •

 .[90]األنعام:  ﴾مفحق خف جفحف مغ جغ مع ﴿ :اهلل 

ُر  • عاء هبذا االسم أن اإلنسان ُيَصدي عاء يف اللغة النداء، ووجه تسمية الدُّ الدُّ

َي دعاًء.  سؤاله بقوله: يا اهلل يا رب يا رمحن، فلذلك ُسمي

ري والتقديس واإلجالل والتعظيم إن أعلم اخللق بام جيب للخالق من التوق •

إىل االقتداء هبم، والسري عىل  هم صفوة اخللق األنبياء؛ ولذا وجَهنَا ربُّنا 

 هنجهم.

ل يف دعوات األنبياء وتدبُّرها ومدارسُتَها يستنبط املتدبير مجلة من  • بالتأمُّ

عاء، ويمكن ترتيب ه ذه اآلداب اآلداب الرفيعة التي جيُدر باملرء التزامها عند الدُّ

 عىل النحو اآليت:

: جيدر ابلعبد قبل التوجُّه إىل هللا ابلدُّعاء: •  أوًلا
 أن يعرتف بام فرط منه من ذنب، ويتوب إىل اهلل منه. -

ل عىل اهلل واالعتامد عليه، ويتربأ من حول نفسه وقوته. -  أن يصُدق التوكُّ

ب به إىل اهلل  - م بني يدي دعائه عماًل صاحلًا يتقرَّ  .أن يقدي
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 اثنياا: ينبغي للعبد أن يستفتح دعاءه بــــ: •
 احلمد هلل والثناء عليه. -

 االستغفار للنفس وللوالدين وللمؤمنني. -

 :اثلثاا: أن يتوسَّل إىل هللا  •
 بألوهيته، وربوبيته، وأسامئه وصفاته. -

 وبنعم اهلل وأفضاله. -

 وبام قدم من أعامل صاحلة. -

 وبإظهار ضعفه وفقره وحاجته. -

 راعي عند سؤال احلاجة:رابعاا: أن ي •
 التنويع بني صيغة الطلب وصيغة اخلرب. -

 أن يكون السؤال عىل َقْدِر احلاجة. -

 أن يقرن سؤاله حاجته ببيان ِعلَّة سؤاهلا. -

ط أو جزع. -  أن خيرب عن حاله، ويسأل حاجته دون تسخُّ

 سلوك جانب األدب مع اهلل، بعدم نسبة الرش إليه سبحانه. -

 لدين والدنيا.اجلمع بني سؤال مصالح ا -

 الدعاء بام يوافق الرشع. -

عاء لغريه. - عاء لنفسه عىل الدُّ  أن يقدم الدُّ

 أن يشمل ذريته يف دعائه. -

 خامساا: أن يكون حال الداعي عند الدُّعاء: •
اًل هلل  -  .خاضًعا متذلي

 حارض القلب. -

عاء باللسان. - ظ بالدُّ  التلفُّ
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 خفض الصوت واإلرسار به. -

 رفع البرص إىل السامء. -

 فع اليدين.ر -

عاء. -  اإلحلاح عىل اهلل بالدُّ

 عدم استعجال اإلجابة. -

ى األحوال واألوقات الفاضلة. -  أن يتحرَّ

ا بشأن   التوصيات:وأمَّ

فإن تأمُّل قصص األنبياء الواردة يف القرآن الكريم وتدبُّرها ومدارستها تفتح 

بمنهجهم يف  للمسلم آفاًقا واسعة لألخذ برتبيتهم، والتأِّسي هبدهيم، واالقتداء

بذلك وحّضنا عليه يف أكثر من  جوانب احلياة املختلفة، كيف وقد أمرنا اهلل 

 موضع!

فام أحرى هذا اجلانب بالعناية وما أجدره باالهتامم؛ بأن توجه إليه عناية 

الباحثني لتسليط الضوء عىل جوانب خمتلفة من حياة األنبياء من خالل قصصهم يف 

مع زوجاهتم، وهدهيم يف تربية األبناء، وأخالقهم -سالمعليهم ال-القرآن؛ كهدهيم

... إىل غري ذلك من املوضوعات التي يمكن وآداهبم يف الدعوة إىل اهلل 

 استنباطها من مدارسة قصصهم يف القرآن الكريم.

ويف اخلتام، أسأل اهلل أن جيعل هذا العمل خالًصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به 

 يل ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني. من كتبه، وقرأه، إنه و
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 فهرس املصادر واملراجع

هـ(، دار الفكر 1393، حممد األمني الشنقيطي )تأضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن -1

 هـ.1415للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان، 

ة )تـال سـ، شمدــوائـع الفـدائـب -2 هـ(، دار الكتاب العريب، 751دين ابن قيم اجلوزيَّ

 بريوت، لبنان.

بيدي )تاتج العروس من جواهر القاموس -3 هـ(، 1205، حمّمد بن حمّمد امللّقب بمرتىض الزَّ

 حتقيق جمموعة من املحققني، دار اهلداية.

، «لكتاب املجيدحترير املعنى السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري ا» التحرير والتنوير -4

 هـ.1984هـ(، الدار التونسيَّة للنرش، تونس، 1393حممد الطاهر بن عاشور التونيس )ت

هـ(، حتقيق عبد اهلل اخلالدي، دار 741، ابن جزيء الكلبي )تالتسهيل لعلوم التنزيل -5

 هـ.1416األرقم بن أيب األرقم، بريوت، الطبعة األوىل، 

(، دار العاصمة للنرش والتوزيع، ـه1429يد )ت، بكر عبد اهلل أبو زتصحيح الدُّعاء -6

 .ـه1419الرياض، الطبعة األوىل، 

هـ(، دار ابن 1421، حممد بن صالح بن حممد العثيمني )تتفسري الفاحتة والبقرة -7

ة، الطبعة األوىل،   .ـه1423اجلوزي، اململكة العربيَّة السعوديَّ

هـ(، حتقيق سامي سالمة، 774ت، أبو الفداء إسامعيل ابن كثري )تفسري القرآن العظيم -8

 هـ.1420دار طيبة للنرش والتَّوزيع، الطَّبعة الثَّانيَّة، 

هـ(، 327، عبد الرمحن بن حممد الرازي املعروف بابن أيب حاتم )تتفسري القرآن العظيم -9

 هـ.1419حتقيق أسعد حممد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة الثالثة، 

هـ(، دار الكتب العلميَّة، 211الرزاق بن مهام الصنعاين )ت، عبد تفسري عبد الرزاق -10

 هـ.1419حتقيق د. حممود حممد عبده، دار الكتب العلميَّة، بريوت، الطبعة األوىل، سنة 
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هـ(، مطبعة دائرة 852، أبو الفضل أمحد بن عِّل بن حجر العسقالين )تهتذيب التهذيب -11

 هـ.1326املعارف النظاميَّة، اهلند، الطبعة األوىل، 

هـ(، حتقيق حممد عوض مرعب، دار 370، حممد بن أمحد بن األزهري )تهتذيب اللغة -12

 م.2001إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة األوىل، 

هـ(، دار لبنان للطباعة 1413، حممد نسيب الرفاعي )تالتوصُّل إىل حقيقة التوسُّل -13

 هـ.1399والنرش، بريوت، الطبعة الثالثة، 

هـ(، عامل الكتب، 1031، عبد الرؤوف املناوي )تهمَّات التعاريفالتوقيف على م -14

 هـ.1410القاهرة، الطبعة األوىل، 

  هـ(،1376، عبد الرمحن بن نارص بن سعدي)تتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان -15

 هـ.1420حتقيق عبد الرمحن بن معال اللوحيق، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 

، عبد الرمحن بن نارص بن سعدي املنان يف خالصة تفسري القرآنتيسري اللطيف  -16

هـ(، وزارة الشئون اإلسالميَّة واألوقاف والدعوة واإلرشاد، اململكة العربيَّة 1376)ت

ة، الطبعة األوىل،   هـ.1422السعوديَّ

هـ(، حتقيق أمحد 310، أبو جعفر حممد بن جرير الطربي )تجامع البيان يف أتويل القرآن -17

 هـ.1420شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل،  حممد

هـ(، حتقيق أمحد 671، حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطبي )تاجلامع ألحكام القرآن -18

ة، القاهرة، الطبعة الثانيَّة،   هـ.1384الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املرصيَّ

ة )ت، البن قيجالء األفهام يف فضل الصالة على حممد خري األانم -19 هـ( حتقيق 751م اجلوزيَّ

 هـ.1407شعيب األرناؤوط وعبد القادر األرناؤوط، دار العروبة، الكويت، الطبعة الثانيَّة، 

هـ(، دار السعادة، 430، أبو نعيم األصبهاين )تاءـيـفـات األصـقـبـاء وطــيـة األولـيـلـح -20

 هـ.1394مرص، 
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حقق بإرشاف الشيخ شعيب هـ(، 748، شمس الدين الذهبي )تسري أعالم النبالء -21

 هـ.1405األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 

هـ(، حتقيق أمحد 388، محد بن حممد بن اخلطاب املعروف باخلطايب )تشأن الدُّعاء -22

 هـ.1404يوسف الّدقاق، دار الثقافة العربيَّة، الطبعة األوىل، 

هـ(، حتقيق أمحد 393اجلوهري )ت، إسامعيل بن محاد الصحاح اتج اللغة وصحاح العربيَّة -23

 .هـ1407عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة الرابعة، 

هـ(، 1420، أبو عبد الرمحن حممد نارص الدين األلباين )تصحيح اجلامع الصغري وزايداته -24

 املكتب اإلسالمي، ط.د.

الم، الرياض، الطَّبعة  هـ(، دار204اج )تـجـحـن الـلم بـسـام مـ، لإلمحــحيــالصَّ  -25 السَّ

 هـ.1421الثَّانيَّة، 

الم، الرياض، الطَّبعة 256، حممد بن إسامعيل البخاري )تالصَّحيح -26 هـ(، دار السَّ

 هـ.1419الثَّانيَّة، 

، حممد بن عِّل الشوكاين فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري -27

 هـ.1414الطبعة األوىل، هـ(، دار ابن كثري، دمشق، 1250)ت

هـ(، حتقيق حممد نعيم 817، حممد بن يعقوب الفريوزابادى )تالقاموس احمليط -28

 العرقسوِّس، مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان.

هـ(، حتقيق 1094، أبو البقاء الكفوي )تالكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغويَّة -29

 رصي، مؤسسة الرسالة، بريوت.عدنان درويش وحممد امل

هـ(، دار صادر، بريوت، 711، أبو الفضل مجال الدين ابن منظور )تلسان العرب -30

 هـ.1414الطبعة الثالثة، 

هـ(، حتقيق حسام 807، أبو احلسن نور الدين اهليثمي )تجممع الزوائد ومنبع الفوائد -31

 هـ.1414الدين القدِّس، مكتبة القدِّس، القاهرة، 
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هـ(، حتقيق 728ن تيميَّة )تـد احلليم بـبـن عـد بـمـاس أحـبـو العـ، أباوىــتـفـوع الـمـجـم -32

ة،  عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة النبويَّ

 هـ.1416

هـ(، حتقيق حممد باسل عيون 1332، حممد مجال الدين القاسمي )تحماسن التأويل -33

 هـ.1418العلميَّة، بريوت، الطبعة األوىل، السود، دار الكتب 

، عبد احلق بن غالب ابن عطيَّة األندليس احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز -34

هـ(، حتقيق عبد السالم عبد الشايف حممد، دار الكتب العلميَّة، بريوت، الطبعة 542)ت

 هـ.1422األوىل، 

ة )تنيمدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستع -35 هـ(، حتقيق 751، ابن قيم اجلوزيَّ

 هـ.1416حممد البغدادي، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة الثالثة، 

هـ( حتقيق مصطفى عبد القادر 405، احلاكم النيسابوري )تاملستدرك على الصحيحني -36

 هـ.1411عطا، دار الكتب العلميَّة، بريوت، الطبعة األوىل، 

هـ(، مجع وترتيب حممد بن 728)ت شيخ اإلسالم ابن تيميَّة املستدرك على جمموع فتاوى -37

 هـ.1418هـ(، الطبعة األوىل، 1421عبد الرمحن بن قاسم )ت

هـ(، حتقيق محدي بن عبد املجيد السلفي، 360، أبو القاسم الطرباين )تمسند الشاميني -38

 .ـه1405مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 

 هـ(، املكتبة العلميَّة، بريوت.770مد الفيومي )ت، أمحد بن حماملصباح املنري -39

هـ(، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 606، فخر الدين الرازي )تمفاتيح الغيب -40

 هـ.1420الطبعة الثالثة، 

هـ(، حتقيق 597، أبو الفرج ابن اجلوزي )تنزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر -41

 هـ.1404بريوت، لبنان، الطبعة األوىل،  الكريم، مؤسسة الرسالة، حممد عبد

هـ(، دار الكتاب 885، إبراهيم بن عمر البقاعي )تنظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور -42

 اإلسالمي، القاهرة، ط.د.
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ة )تالوابل الصيب من الكلم الطيب -43 هـ(، حتقيق سيد إبراهيم، دار 751، ابن قيم اجلوزيَّ

 م.1999احلديث، القاهرة، الطبعة الثالثة، 

(، حتقيق ـه478، احلسني بن حممد الدامغاين )تالوجوه والنظائر أللفاظ كتاب هللا العزيز -44

 عريب عبد احلميد عِّل، دار الكتب العلميَّة، بريوت، لبنان.

هـ(، حتقيق حممد عثامن، مكتبة الثقافة 395، أبو هالل العسكري )تالوجوه والنظائر -45

 هـ.1428الدينيَّة، القاهرة، الطبعة األوىل، 
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