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تسىَاهللَانزمحٍَانزحيى
تعالى، نحمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ با مف شرور أنفسنا  الحمد  إفّ 

،واشيد أف  وسيئات أعمالنا، مف ييده ا فال مضؿ لو ومف يضمؿ فال ىادي لو
وأشيد أف  ر الذنب وقابؿ التوب شديد العقاب،غاف ،وحده الشريؾ لو لو إال اإال 

وعمى آلو صمى ا عميو  ،ستغفر ربو وأناباف خير مَ ،عبده ورسولو محمداً 
ب , ورضي ا تعالى عف التابعيف ليـ بإحساف إلى يـو آوصحبو إلى يـو المَ 

 :الحساب وبعد
بتالىـ وا ،ف ا تعالى خمؽ الخمؽ بقدرتو وسمط عمييـ األعداء بمشيئتو إف

ودعاىـ إلى ،وفتح ليـ باب التوبة لمف أراد أف يتوب  ،بالمعاصي والذنوب 
وبمغت  ،اإلقالع عف الذنوب وحثيـ عمى اإلنابة واالستغفار ميما تعاظمت الذنوب

( قاؿ : فعف أنس بف مالؾ ) ،وجعمو طريقًا لمنجاة  ،السماء  فمف الكثرة عنا
ُو َتَباَرَك َوَتَعاَلى: َيا اْبَن آَدَم ِإن َك َما َقاَل الم  ( يقوؿ: ))سمعت رسوؿ ا )

َدَعْوَتِني َوَرَجْوَتِني َغَفْرُت َلَك َعَمى َما َكاَن ِفيَك َوََل أَُباِلي، َيا اْبَن آَدَم َلْو َبَمَغْت 
آَدَم ِإن َك َلْو ُذُنوُبَك َعَناَن الس َماِء ثُم  اْسَتْغَفْرتَِني َغَفْرُت َلَك، َوََل أَُباِلي، َيا اْبَن 

(( َأَتْيَتِني ِبُقَراِب اأَلْرِض َخَطاَيا ثُم  َلِقيتَِني ََل ُتْشِرُك ِبي َشْيًئا أَلََتْيُتَك ِبُقرَاِبَيا َمْغِفَرةً 
الشيخ  صححوو  والطبراني في األوسط والدارميواإلماـ أحمد رواه الترمذي 

 ( . تعالى األلباني )رحمو ا
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ا  ةرحم ةتدؿ عمى سع ،لقدسي الجميؿ فوائد عظيمةا لقد تضمف ىذا الحديث
ذا أخذوا بأسباب التوبة والمغفرة ،إتعالى بعباده ميما بمغت ذنوبيـ وخطاياىـ 

 .ليأخذوا بيا في طريقيـ إليو ليـوقد يّسرىا ا تعالى  ومتنوعةوىي كثيرة ،
ذا الحديث نا ليمف فيم األسبابونريد في ىذه السطور الوجيزة، أف نمخص ىذه 

فجزاىـ مف السمؼ الصالح ذلؾ مف العمماء وشرّاح الحديث العظيـ ، مستفيدا في 
 ا خيرا .

 فنسأؿ ا تعالى التوفيؽ والقبوؿ والسداد.
 
 
 

 
 صالح البغدادي اَلثري محمد ضياء الدين عبداهلل 

 م2ٕٓٓ-ىجرية 1ٕ2ٔ                                     
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َمَانرٕتحَٔادلغفزجسثابَحتصيأ
وعمى لساف رسولو  ا تعالى برحمتو وفضمو وكرمو ،قد بّيف في كتابو العظيـ فّ إ

 ،طرق وأسباب تحصيل التوبة والمغفرةالكريـ عميو الصالة والسالـ الكثير مف 
 وقد ولكف لالختصار واإليجاز سنقتصر عمى ما ُذكر في حديث أنس المذكور،

  :كاآلتي ىيو  ىذه االسباب ،أىـ ي الشريؼ قسما مف النبو   الحديثفي ىذا كر ذُ 
َأٔال:َاندعاءَيعَرجاءَاإلجاتح

مر ا تعالى عباده أ ،((أنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك)) :()فقولو
َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم ِإن  ال ِذيَن َيْسَتْكِبُروَن   اإلجابةبالدعاء ووعدىـ 

 ،والدعاء ىو أصؿ العبادة [،ٓٙ :غافر] َدِتي َسَيْدُخُموَن َجَين َم َداِخِرينَ َعْن ِعَبا
فقد روى أبو داود والترمذي والنسائي وصححو الشيخ األلباني قولو عميو الصالة 

 .(( ثـ تال اآلية السابقةأن الدعاء ىو العبادة)) :والسالـ
فأنو تعالى سيفتح لو باب  وا سبحانو وتعالى اذا تفضؿ عمى عبد ووفقو لمدعاء

من )) قاؿ: ال محالة , فقد أخرج الطبراني انو عميو الصالة والسالـ ةاالجاب
وقد  ،((, َلن اهلل تعالى يقول ادعوني استجب لكم ةُأعطي الدعاء ُأعطي اَلجاب

ما كان اهلل ليفتح عمى عبد باب الدعاء ويغمق عنو باب جاء في األثر ))
إني َل  )( :قوؿ أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب )((, وىذا معنى اَلجابة

 .( اإلجابةزقت رُ  الدعاءَ  الدعاء , فإذا ُرزقتُ  , ولكن احمل ىم   ةاَلجاب أحمل ىم  
َ
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َشزٔطَٔآدابَاندعاء
ستجاب لو باستكماؿ شروطو وانتفاء موانعو , وقد تتخمؼ إجابتو النتفاء والدعاء يُ 

 أعظـ شروطو وآدابو ىي :بعض شروطو أو وجد بعض موانعو , ومف 
 ححضٕرَانمهةَٔرجاءَاالجات -ٔ

ادعوا أهلل فعف أبي ىريرة )رضي ا عنو ( أنو عميو الصالة والسالـ قاؿ : ))
((  وأنتم موقنون باإلجابة , واعمموا أن اهلل َليستجيب الدعاء من قمب غافل َلهٍ 

 ةري في تحفقاؿ المباركفو  ،رواه الترمذي والحاكـ وصححو الشيخ األلباني
(( أراد وانتـ معتقدوف أف ا تعالى ال  وأنتم موقنون)) :قولو ىاالحوذي في معن

حاطةيخيبكـ لسعة كرمو وكماؿ قدرتو  لتحقؽ صدؽ الرجاء وخموص  ،عممو وا 
 عالمةومف ،لـ يكف رجاؤه واثقًا لـ يكف دعاؤه صادقاً  إذا الدعاء ,الف الداعي

ِإن  ال ِذيَن َآَمُنوا َوال ِذيَن َىاَجُروا َوَجاَىُدوا  ى :تعال ا الرجاء حسف الطاعة قاؿ
 .[ٕٛٔ: آية البقرة] ِفي َسِبيِل الم ِو ُأوَلِئَك َيْرُجوَن َرْحَمَة الم ِو َوالم ُو َغُفوٌر َرِحيمٌ 

 اجلشوَتاندعاءَٔانعشوَيفَانسؤالَٔانثمحَتاهللَذعاىل -ٕ
مترددًا في قمبو  أو  فوال يكو الجـز والحـز فعمى العبد أف يدعو ا تعالى بصيغة 
 إذا)) :قولو عميو الصالة والسالـ ( (قولو , ففي الصحيحيف مف حديث انس

 فانو َلمستكره لو فأعطنيدعا أحدكم فميعزم المسألة وَل يقولَن الميم إن شئت 
عـز المسألة الشدُة في  :قاؿ العمماء )قاؿ اإلماـ النووي في شرح مسمـ : ،((
مبيا والجـز مف غير ضعؼ في الطمب وال تعميؽ عمى مشيئٍة ونحوىا,  وقيؿ ط

 (.اإلجابةىو حسف الظف با تعالى في 
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ف عفو ا أعظـ فيي إفالعبد واف كثرت وعظمت ذنوبو وخطاياه فال يستكثرىا , ف
ا تعالى ومغفرتو فقد قاؿ عميو الصالة والسالـ في  ةصغيرة أماـ سعة رحم

اذا دعا احدكم فال يقل؛ الميم إن شئت فاغفر لي ولكن ليعزم )) :صحيح مسمـ
 .(( وليعظم الرغبة , فان اهلل سبحانو َل يتعاظمو شيء أعطاه

 أعظـ عفوؾباف  فمقد عممت                عظمت ذنوبي كثرةإف  يارب
 ويدعو المجـر الذي يرجوذا  فمف              محسفإال  كاف اليرجوؾإف 

 مسمػػـػ أنيثـ  عفوؾ وجميؿ                 الرجاإال  وسيمة ؾإليمػالي 
 اإلحلاحَيفَاندعاءَٔذكزارِ -ٖ

حتى يستجيب  ،فا تعالى يحب أف يعمف العبد عبوديتو وافتقاره وحاجتو إليو
لو،فما داـ العبد يمح في الدعاء ويطمع في االجابة ويرجوىا فيو قريب منيا،ومف 

َواْدُعوُه َخْوًفا َوَطَمًعا ِإن  َرْحَمَة الم ِو  يفتح لو،قاؿ تعالى أدمف قرع الباب يوشؾ أف
وجاء في نوادر األصوؿ عف ،[ٙ٘:األعراؼ] َقِريٌب ِمَن اْلُمْحِسِنيَن 

إن اهلل يحب الممّحين في قاؿ:)) الصالة والسالـعائشة)رضي ا عنيا(انو عميو 
ألح بدعائو إلى ا  وسمـ(قد وقد ثبت أف رسوؿ ا)صمى ا عميو،((الدعاء

 تعالى يـو بدر،كما روى البخاري وغيره.
التوسؿ  واإللحاح في الدعاء مف انفع ما يرجى بو إجابة  الدعاء مع تكرار

 عف عائشة)رضي ا عنيا( فقد اخرج البزار بأسمائو وصفاتو تبارؾ وتعالى،
قاؿ اإلماـ ،((سل تعطو قال اهلل لبيك عبدي-أربعا-قال العبد يارب اذا)):مرفوعاً 
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دعا ربو  إذاف العبد أ ثارابف رجب الحنبمي في جوامع العمـو والحكـ: وجاء في اآل
 .وىو يحبو قاؿ؛ ياجبريؿ التعجؿ بقضاء حاجة عبدي فاني احب أف اسمع صوتو

 حتزيَانزسقَاحلالل -ٗ
ي يااييا الناس كموا مّما ف: أسباب استجابة الدعاء،قاؿ تعالى أىـوىذا مف 

وقد قاؿ عميو الصالة والسالـ لسعد بف أبي ،[ٛٙٔ:البقرة]األرض حالًَل طيباً 
رواه الطبراني  ((ياسعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة:))[]وقاص
أف اليبالي العبد برزقو أمف حالؿ أـ حراـ،وفي صحيح  اإلجابةفمف موانع ،وغيره

ى السماء يقول:يارب الرجل يمد يديو إل)):مسمـ قولو عميو الصالة والسالـ
يارب،ومطعمو حرام ومشربو حرام وممبسو حرام وُغذي بالحرام، فأنى يستجاب 

 ((.لذلك
 اإلجاتحسرعجالَإعدوَ -٘

 فقد روى البخاري عف أبي ىريرة،االستعجاؿ واستبطائيا  ؛اإلجابةموانع  أىـفمف 
()أف رسوؿ ا ()يستجاب ألحدكم ما لم يعجل،يقول دعوت فمم )):قاؿ

َليزال يستجاب )) :وروى اإلماـ مسمـ قولو عميو الصالة والسالـ،((يستجب لي
 لمعبد،ما لم يدع بإثم اوقطيعة رحم،وما لم يستعجل،قيل وما اَلستعجال؟

ذلك ويدع  عند فقال:يقول قد دعوت وقد دعوت،فمم أرى يستجاب لي،فيستحسر
اف عمى ا تعالى نّ والمعنى إف العبد يسأـ فيترؾ الدعاء فيكوف كالم،((الدعاء

بدعائو،فعمى العبد مالزمة الطمب وعدـ اليأس مف اإلجابة لما في ذلؾ مف 
ظيار االفتقار وىذا مف تماـ العبودية  تعالى  .االنقياد واالستسالـ وا 
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 أٌَاليكٌَٕاندعاءَفيَّإثىَأَٔلطيعحَرحى -ٙ
لو عميو الصالة وصححو الشيخ األلباني قو  واإلماـ احمد لترمذيافقد روى اإلماـ 

عطاه اهلل أ اَلّ  ،ليس فييا إثم أو قطيعة رحم يدعو بدعوةما من مسمم )):والسالـ
ما أن  ما أن يدخرىا لو في اآلخرة،وا  بيا إحدى ثالث؛إما أن يعجل لو دعوتو،وا 

وفي رواية الطبراني ،((يكشف عنو من السوء مثميا،قالوا اذًا نكثر،قال اهلل أكثر
قاؿ اإلماـ ابف ،((أو يغفر لو بيا ذنباً لسوء مثميا قولو))بدؿ اف يكشؼ عنو مف ا

عمـ إف دعاء المؤمف اليرد،غير انو قد يكوف األولى لو إ ) :(رحمو ا) الجوزي
 ف الأجاًل،فينبغي لممؤمف آأو  االجابة أو يعوض بما ىو أولى لو عاجالً  تأخير

 .(سميـ والتفويضنو متعبد بالدعاء كما ىو متعبد بالتإيترؾ الطمب مف ربو،ف
 يفَانشدجَٔانزخاء،َٔيفَادلُشظَٔادلكزَِاندعاءَيفَكمَاألحٕالَ-ٚ

 فقد روى الترمذي وأبو يعمى والحاكـ وصححو ووافقو الذىبي عف أبي ىريرة
()أف رسوؿ ا () من سّره أن يستجيب اهلل لو عند الشدائد )):قاؿ

أف () ابف عباس د عفاحموروى اإلماـ ،((والكرب،فميكثر الدعاء في الرخاء
 .((رف إلى اهلل في الرخاء يعرفك في الشدةتعّ أوصاه فقاؿ))() النبيّ 

فسيعرفو ربو في الشدة  ،فالعبد إذا اتقى ا وصار بينو وبيف ربو معرفة خاصة
في الرخاء فيّنجيو مف الشدائد،فمف عامؿ ا بالتقوى  إليوويراعي لو تعّرفو 

في حاؿ شدتو،كما قاؿ تعالى  واإلعانةو ا بالمطؼ والطاعة في حاؿ رخائو عامم
َفَمْوََل َأن ُو َكاَن ِمَن اْلُمَسبِِّحيَن َلَمِبَث ِفي َبْطِنِو ِإَلى َيْوِم : () عف نبّيو يونس

 .[ٗٗٔ:الصافات]  ُيْبَعُثونَ 
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 ٌَالَيعرديَيفَاندعاءَالٌَاالعرداءَيٍَيٕاَعَاإلجاتحأ -ٛ
 ،[٘٘ :األعراؼ]  ُكْم َتَضرًُّعا َوُخْفَيًة ِإن ُو ََل ُيِحبُّ اْلُمْعَتِدينَ اْدُعوا َرب  قاؿ تعالى

قاؿ القرطبي في تفسيره :) والمعتدي ىو المجاوز لمحد ومرتكب الخطر(. وروي 
(( رواه اإلماـ سيكون قومًا يعتدون بالدعاءانو عميو الصالة والسالـ قاؿ: ))

االعتداء في الدعاء عمى صور منيا و  ،وابف حباف والحاكـ ةاحمد وابف ماج
؛الجير الكثير والصياح, ففي الصحيحيف قولو عميو الصالة والسالـ لمذيف يرفعوف 

أييا الناس أربعوا عمى أنفسكم إنكم لستم تدعون اصّم وَل )):بالتكبير  أصواتيـ
 ،ومنيا أف يدعو بشيء محاؿ ،((غائبًا,إنكم تدعون سميعًا قريبا وىو معكم

ومنيا أف يدعو بما ليس  ،يدعو طالبًا معصية أو فعؿ حراـ أو غير ذلؾ ومنيا أف
الفاظًا غير مأثورة وكممات  ،فيتخيرمنوعموىو مف التوسؿ ال في الكتاب والسنة

مف  ىذا مانعا تعالى ويتوسؿ بو،فكؿ  غير مّسجعة ال أصؿ ليا،ومنيا أف يدعو
،واف يسأؿ ا تعالى األدعية بالمأثور مففعمى العبد أف يتوسؿ ،استجابة الدعاء

 الحسنى وصفاتو العمى،واختيار جوامع الدعاء والكمـ في صيغ الدعاء بأسمائو
يكوف عمى الصحيحة ،فإف التوسؿ المشروع الذي جاء في نصوص القرآف والسنة 

 :وىو ما حصؿ عميو اتفاؽ العمماءثالثة وجوه، 
َانرٕسمَاجلائشَادلرفكَعهيّ

 المتفؽ عميو بيف جماىير المسمميف ثالثة وكاآلتي:أنواع التوسؿ الجائز 
 انرٕسمَتأمساءَاهللَاحلسىنَٔصفاذَّانعهيا: أ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 11 

ويدخؿ تحتو التوسؿ بإضافة اسـ الرب جؿ وعال إلى عباده الصالحيف، كما في 
سرافيل: ))(ا عنيا )رضيحديث عائشة ...(( الميم رب جبريل وميكائيل وا 

،فإف ىذا توسؿ  في المستدرؾ الميمة والحاكـأخرجو ابف السني في عمؿ اليـو و 
إلى ا تعالى بربوبيتو ليؤالء العباد المكرميف، فالربوبية صفة مف صفاتو العميا، 
فيذا قسـ داخؿ تحت التوسؿ باألسماء الحسنى والصفات العميا وليس قسيمًا لو، 

نا ا بو، فال حاجة لعده قسمًا آخر. والتوسؿ بأسماء ا الحسنى مشروع قد أمر 
َوِلم ِو اأْلَْسَماُء اْلُحْسَنى َفاْدُعوُه ِبَيا َوَذُروا ال ِذيَن ُيْمِحُدوَن ِفي َأْسَماِئِو قاؿ تعالى: 

 [.ٓٛٔ]األعراؼ: َسُيْجَزْوَن َما َكاُنوا َيْعَمُمونَ 
وفي معنى ىذه ، عف الدعاء بغيرىا يٌ مر بالدعاء باألسماء الحسنى نيوفي األ

إن (: ))في الصحيحيف فيما رواه أبو ىريرة) (صمى ا عميو وسمـ)اآلية قولو 
فمف معاني اإلحصاء السؤاؿ ،((هلل تسعة وتسعين اسمًا، من أحصاىا دخل الجنة

بيا، وقد ذكر بعض العمماء أنو ال يجوز الدعاء بغير األسماء التسعة والتسعيف، 
ف كاف فيو نظر لكنو يدؿ بطريؽ  -ىالما ثبت مف الدعاء بغير  -فيذا القوؿ وا 

 األولى عمى عدـ جواز الدعاء بغير أسماء ا وصفاتو مف أسماء المخموقيف.
 انرٕسمَتاألعًالَانصاحلح: ب

وتصديقو وطاعتو واتباعو، والتوسؿ ()ويدخؿ تحتو التوسؿ باإليماف بالنبي 
 بمحبة الصالحيف في ا و، ألف ىذا توسؿ بعمؿ الداعي وليس قسيمًا لو فال

، فيذا ()حاجة لعده قسمًا آخر، كما يدخؿ تحتو التوسؿ بالصالة عمى النبي 
وقد شرع ا لنا  ،أيضًا توسؿ بعمؿ الداعي وليس قسيمًا لو كما ىو واضح
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التوسؿ باألعماؿ الصالحة التي عمميا الداعي، وقد ورد ىذا التوسؿ في آيات 
ي توسموا فييا بأعماليـ الصالحة، عدة ذكر ا فييا أدعية األنبياء والصالحيف الت

]آؿ  َرب َنا ِإن َنا آَمن ا َفاْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َوِقَنا َعَذاَب الن ار:فمف تمؾ اآليات
َرب َنا ِإن َنا َسِمْعَنا ُمَناِدًيا ُيَناِدي ِلإِليَماِن َأْن آِمُنوا ِبَربُِّكْم َفآَمن ا َرب َنا  ،[ٙٔعمراف:

َرب َنا آَمن ا َفاْكتُْبَنا َمَع  ،[ٖٜٔ]آؿ عمراف: َلَنا ُذُنوَبَناَفاْغِفْر 
َرب َنا آَمن ا َفاْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا َوأَْنَت َخْيُر  ،[ٖٛ]المائدة:الش اِىِدينَ 
الذي سيأتي  ومنو حديث أصحاب الغار المشيور ،[ٜٓٔ]المؤمنوف:الر اِحِمينَ 

وىذا  ،ه لوالديو، والثاني بعفتو، والثالث بأداء الحقوؽحيث توسؿ أحدىـ ببر ،قريبا
 النوع الثاني تحتو صورتاف:

باألعماؿ الصالحة إلى طمب حصوؿ ثواب ا تعالى ورحمتو  التوسؿىما: اأحد
ومف ىذه  ،ورضوانو، فإف األعماؿ الصالحة ىي الوسيمة التامة إلى سعادة الداريف

يات توسؿ باإليماف إلى طمب المغفرة الصورة اآليات السابقة، ففي تمؾ اآل
 والرحمة.

إلى طمب  -وثانيتيما: التوسؿ باألعماؿ الصالحة التي سبؽ لممتوسؿ أف عمميا 
عطاء سؤلو وقضاء حوائجو، ونيؿ مرامو في الدنيا ويظير مف تتبع ،إجابة دعاء وا 

ؼ كثرة الصور األولى التي اليد-األدعية المأثورة الواردة في الكتاب والسنة 
وأما الصورة الثانية فأقؿ مف األولى، فيي ليست ،األكبر منيا األمر األخروي

 بكثيرة بالنسبة إلى األولى، ولكنيا جائزة ثبتت بأدلة صحيحة، منيا حديث الغار.
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والمقصود بيذا الكالـ أف التوسؿ باألعماؿ الصالحة إلى طمب قضاء الحاجات 
ناه إلى التوسؿ بيا إلى طمب النجاة مف الدنيوية قميؿ في األدعية الواردة إذا قس

، فيذا كثير في خرةباآلالنار وطمب المغفرة ونحو ذلؾ مف األمور التي تتعمؽ 
 األدعية الواردة.

وأما التوسؿ باألعماؿ عمى قضاء الحوائج بإجابة الدعوات فيو أيضًا مأثور 
ف كاف أقؿ مف ذلؾ -وثابت ابت صحيح، ولـ يرد في األدعية القرآنية ولكنو ث -وا 

 ومما ورد مف ذلؾ حديث أصحاب الغار السابؽ.
بإسناد صحيح عف ىالؿ غدادي في تاريخ بغداد بالخطيب الومف ذلؾ ما روي 

الوزاف حدثنا عبد ا بف عكيـ الجيني أحد الصحابة: ]أنو أرسؿ إليو الحجاج بف 
قط،  أزفِ الميـ إنؾ تعمـ أني لـ )يوسؼ، فقاـ فتوضأ ثـ صمى ركعتيف[، ثـ قاؿ: 

قط، ولـ آكؿ ماؿ يتيـ قط، ولـ أقذؼ محصنة قط، إف كنت صادقًا  ولـ أسرؽْ 
ىذا الصحابي قد توسؿ بأعمالو الصالحة السابقة، ولـ يتوسؿ (،فادرأ عني شره

رضي ا عنيـ ) ، وال بأبي بكر وعمر وغيرىما مف السابقيف األوليف()بالنبي 
ي عمميا المتوسؿ في حياتو جائز ، فالتوسؿ باألعماؿ الصالحة الت(جميعا

وطاعتو ومحبتو، فإف  () ومشروع، فيدخؿ في ذلؾ توسؿ الرجؿ بإيمانو بالنبيّ 
  .ىذه األمور مف عمؿ الرجؿ المتوسؿ وليست أمرًا أجنبيًا عنو
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 انرٕسمَتطهةَاندعاءَيٍَاحليَاحلاضز: ج
الصحابة مع  مف فعؿو  في الكتاب والسنة فيذا النوع مف التوسؿ جائز لثبوتو

قراره ليـ،()النبي  حيث كاف أحدىـ يأتيو فيطمب منو صموات ا وسالمو عميو وا 
كما طمب منو ،االستسقاء لعمـو المسمميف، أو يأتي فيطمب حاجتو الخاصة

وال يشترط في ىذا أف يكوف ،عمى الدعاء لو برد البصر، وغير ذلؾ مف األمثمةاأل
 فقد روى ،( مف عمر الدعاءطمب النبي) المطموب منو أفضؿ مف الطالب، فقد

الترمذي عف عمر بف الخطاب رضي ا عنو قاؿ :استأذنت النبي و  داود أبو
(في العمرة فأذف و قاؿ): ((فقاتنسنا يا أخي من دعائك َل[ )) كممة ما  ؿ

(( وقاؿ أشركنا يا أخي في دعائك)) رواية قاؿ:في  وف لي بيا الدنيا[ أيسرني 
ومعو السابقوف ()عمر  أمير المؤمنيف طمبو  ث حسف صحيح،حدي :الترمذي

االستسقاء، ومما ال شؾ فيو أف عمر ()األولوف مف العباس بف عبد المطمب 
 وىذا النوع الثالث تحتو صورتاف: أفضؿ مف العباس رضي ا عف الجميع.

إحداىما: أف يطمب مف الحي الحاضر الدعاء، فيدعو الحي الحاضر بدوف أف 
 الطالب المتوسؿ. يدعو

وثانيتيما: أف يطمب الدعاء مف الحي الحاضر، ثـ يدعو بنفسو أف يتقبؿ ا 
دعاء المتوّسؿ بو، أو يؤمَِّف عمى دعائو، ففي ىذه الصورة يوجد دعاءاف أحدىما 
مف الحي المطموب منو الدعاء، واآلخر مف الطالب نفسو.. وىذا مثؿ ما وقع في 

الدعاء، فدعا العباس ودعا  () و مف العباسوطمب ()حديث استسقاء عمر
ومثمو ما وقع في حديث األعمى، حيث دعا لو  ،والحاضروف ()معو عمر
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 (صمى ا عميو وسمـ )ودعا األعمى أيضًا أف يتقبؿ ا دعاء النبي ()النبي 
 وا اعمـ( أي: تقبؿ شفاعتو ودعاءه لي.في   وُ عْ فشفِّ لو، ومف جممة دعائو )

 افةحَعه َآدابَاندعاء َٔيُٓااحمل -ٜ
اإلماـ احمد ووافقو شيخ اإلسالـ ابف تيمية  إليو؛ وىذا ما ذىب استقبال القبمة -أ

،لما في الصحيحيف مف (اقتضاء الصراط المستقيـ مخالفة أصحاب الجحيـ)في 
قاؿ:جاء الطفيؿ بف عمرو الدوسي إلى رسوؿ  () حديث أبي ىريرة

( القبمة عصت وأبت فادع عمييـ فاستقبؿ رسوؿ ا) (فقاؿ: إف دوسًا قدا)
 دوسًا وائتِ  أىدِ الميم )):ورفع يديو فقاؿ الناس:ىمكوا،فقاؿ عميو الصالة والسالـ

 .((بيم دوسًا وائتِ  أىدِ  بيم،الميمّ 
 استحباب الوضوء قبمو -ب
االشعري قاؿ  ( إف أبا عامري الصحيحيف مف حديث أبي موسى األشعري)فف

النبّي السالـ وقؿ لو يستغفر لي، فمما رجع أبو موسى إلى المدينة دخؿ لو:أقرئ 
( بماء فتوضأ ثـ رفع يديو ( فأخبره بخبر أبي عامر،فدعا النبي)عمى النبّي)

في الفتح:يستفاد منو  قاؿ الحافظ ابف حجر، .....((الميم اغفر ألبي عامرفقاؿ))
 .استحباب التطير إلرادة الدعاء

 حذو المنكبينرفع األيدي  -ج
لما تقدـ مف حديثي أبي ىريرة وأبي موسى)رضي ا عنيما(،ولقولو عميو الصالة 

إن اهلل حيي )):يعمى وابو والترمذي وحسنو و الحاكـ داود والسالـ الذي رواه ابو
 ،((رفع العبد إليو يديو يستحي أن يردىما صفرًا حتى يضع فييما خيراإذا كريم ،
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ليذه المسألة فقاؿ: باب رفع األيدي في الدعاء وأشار  وقد بوب البخاري أيضاً 
مسح الوجو باليديف بعد الفراغ  وأما ،الترجمة ليذيف الحديثيف وغيرىما ضمف ىذه

ولكف ىذا األمر مع شيرتو  ،مشيور بيف عامة الناس فيو أمر ،دعاءالمف 
عف  وال ()عف رسوؿ ا  صحيح وانتشاره وعمؿ كثير مف الناس بو ال سند لو

ف قاؿ بو بعض الفقياء  ،السمؼ الصالح رضي ا عنيـ ، قاؿ شيخ اإلسالـ وا 
(يديو في الدعاء : :) وأما رفع النبي )[ٜٔ٘/ٕٕ] ابف تيمية في مجموع الفتاوى

فقد جاء فيو أحاديث كثيرة صحيحة ، وأما مسحو وجيو بيديو فميس عنو فيو إال 
 في سننو قاؿ البييقي ) رحمو ا (، و حديث أو حديثاف ، ال تقـو بيما ُحجة( 

) فأما مسح اليديف بالوجو عند الفراغ مف الدعاء فمست أحفظو :[ٖٓٓ/ٕالكبرى ]
ف كاف يروى عف بعضيـ في الدعاء  عف أحد مف السمؼ في دعاء القنوت ، وا 

حديث فيو ضعؼ  (صمى ا عميو وسمـ)خارج الصالة ، وقد روي فيو عف النبي 
بعضيـ خارج الصالة ، وأما في الصالة فيو عمؿ لـ يثبت  ، وىو مستعمؿ عند

فاألولى أف ال يفعمو ويقتصر عمى ما  ،بخبر صحيح وال أثر ثابت ، وال قياس 
فعمو السمؼ رحميـ ا مف رفع اليديف دوف مسحيما بالوجو في الصالة وبا 

ود في سننو وأما الحديث الذي أشار إليو البييقي فيو ما رواه أبو دا .(التوفيؽ
صمى ا عميو )بسنده عف محمد بف كعب القرظي عف ابف عباس أف الرسوؿ 

سموا اهلل ببطون أكفكم وَل تسألوه بظيورىا فإذا فرغتم فامسحوا  )قاؿ :) (وسمـ
روي ىذا الحديث مف غير وجو عف محمد بف  :قاؿ أبو داود ،(( بيا وجوىكم

عيؼ أيضًا ،وقاؿ الشيخ األلباني وىذا الطريؽ أمثميا وىو ض ،كعب كميا واىية
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فإذا فرغتم فامسحوا بيا عف ىذه الرواية )) ٙٗٔ/ٕفي السمسمة الصحيحة 
.. وعمى ذلؾ فيذه الزيادة منكرة ولـ أجد ليا حتى اآلف شاىدًا ... ثـ :)(( وجوىكم

كان النبي صمى اهلل قاؿ : ال يصمح شاىدًا لزيادة حديث ابف عمر مرفوعًا :)) 
(( ألف  ذا رفع يديو في الدعاء لم يحطيما حتى يمسح بيما وجيوعميو وسمم إ

وقاؿ أبو زرعة : حديث منكر أخاؼ أف ال  -أي الكذب  -فيو متيمًا في الوضع 
وروى البييقي بسنده عف عمي الباشاني قاؿ :) سألت عبد ا ،يكوف لو أصؿ (

أي مستندًا (  ، قاؿ : لـ أجد لو ثبتاً  ،بف المبارؾ عف الذي إذا دعا مسح وجيو 
 .وا اعمـ

والصالة والسالم عمى رسولو قبل الدعاء وأثنائو  الثناء عمى اهلل تعالى -د
 وبعده

والترمذي أف رسوؿ  وابوداود ( الذي رواه اإلماـ احمدلحديث فضالة بف عبيد)
صالتو ولـ يّمجد ا تعالى ولـ يصّؿ عمى  يدعو في( سمع رجاًل ا)

ي إذا أ-إذا صمى أحدكم))-اولغيره-ثـّ دعاه فقاؿ لو ((عّجل ىذا))( فقاؿالنبّي)
ثم يصمي عمى النبّي)صمى اهلل  عزوجل والثناء عميو، فميبدأ بتحميد اهلل -دعا

(الذي رواه ولحديث انس بف مالؾ)،((عميو وسمم( ثم يدعو بعد بما شاء
 ()أف رسوؿ ا البييقي وغيره وصححو الشيخ األلباني في صحيح الجامع

 ٓ((  عمى النبيّ  ىصمحتى يُ  ،كل دعاء محجوب)):قاؿ
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 تقديم عمل صالح أمام الدعاء -ىػ
فمف التوسؿ المشروع توسؿ العبد بعممو الصالح لحديث الصحيحيف في قصة 

فتوسموا إلى  دخموه فانطبقت عمييـ صخرة فسدت مخرجو، لغار الذيفا أصحاب
  كربيـ واستجاب دعائيـ وفّرج عنيـ حتى كشؼ ا أعماليـا تعالى بصالح 

صمى ا عميو  )سمعت رسوؿ ا :فعف عبد ا بف عمر رضي ا عنيما قاؿ
حتى أووا المبيت إلى غار  ،انطمق ثالثة رىط ممن كان قبمكم )) :يقوؿ (وسمـ

إنو َل ينجيكم من  :فقالوا ،فدخموه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عمييم الغار
كان لي  الميمّ  :فقال رجل منيم ،ة إَل أن تدعو اهلل بصالح أعمالكمىذه الصخر 

فناء بي في طمب  ،أبوان شيخان كبيران وكنت َل أغبق قبميما أىال وَل ماَل
فحمبت ليما غبوقيما فوجدتيما نائمين  ،شيء يوما فمم أرح عمييما حتى ناما

أنتظر استيقاظيما وكرىت أن أغبق قبميما أىال أو ماَل فمبثت والقدح عمى يدي 
إن كنت فعمت ذلك ابتغاء  الميمّ  ،حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقيما

وجيك ففرج عنا ما نحن فيو من ىذه الصخرة فانفرجت شيئا َل يستطيعون 
كانت لي بنت عم  الميمّ  :قال النبي صمى اهلل عميو وسمم وقال اآلخر،الخروج 

حتى ألمت بيا سنة ،فامتنعت مني تيا عن نفسيا ردكانت أحب الناس إلي فأ
من السنين فجاءتني فأعطيتيا عشرين ومائة دينار عمى أن تخمي بيني وبين 

َل أحل لك أن تفض الخاتم إَل بحقو  :حتى إذا قدرت عمييا قالت ،نفسيا ففعمت
وتركت  ،عنيا وىي أحب الناس إليّ  فتحرجت من الوقوع عمييا فانصرفتُ ،

ابتغاء وجيك فافرج عنا ما نحن ذلك  فعمتُ  إن كنتُ  مّ المي ،الذىب الذي أعطيتيا
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صمى ) قال النبيّ  ،غير أنيم َل يستطيعون الخروج منيا،فيو فانفرجت الصخرة 
إني استأجرت أجراء فأعطيتيم أجرىم غير  الميمّ  :وقال الثالث (اهلل عميو وسمم

فجاءني  ،أجره حتى كثرت منو األموال رتُ مّ فثّ  ،رجل واحد ترك الذي لو وذىب
كل ما ترى من أجرك من  :فقمت لو ،إلي أجري يا عبد اهلل أدِّ  :بعد حين فقال

إني َل  :فقمت ،يا عبد اهلل َل تستيزئ بي :اإلبل والبقر والغنم والرقيق فقال
فإن كنت فعمت ذلك  الميمّ  ،فأخذه كمو فاستاقو فمم يترك منو شيئا ،أستيزئ بك

 .((فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون ،ابتغاء وجيك فافرج عنا ما نحن فيو
والخضوع والتذلل هلل تعالى والتأدب معو  واَلفتقار والضراعةالفاقة  اظيار -و

 .تبارك وتعالى
 [،٘٘] األعراؼ اْدُعوا َرب ُكْم َتَضرًُّعا َوُخْفَيًة ِإن ُو ََل ُيِحبُّ اْلُمْعَتِدينَ  :قاؿ تعالى

َكاُنوا ُيَسارُِعوَن ِفي اْلَخْيرَاِت َوَيْدُعوَنَنا َرَغًبا ِإن ُيْم (وقاؿ تعالى عف أنبيائو)
وقد كاف عميو الصالة والسالـ في [، ٜٓ]األنبياء:   َوَرَىًبا َوَكاُنوا َلَنا َخاِشِعينَ 

ثبت ذلؾ عنو في كما  دعائو متضرعا متذلال خاشعا منكسرا بيف يدي ا تعالى
ؿ ذَ مف السمؼ وقد لبس خمقاف ثيابو وتبّ الصالحيف  ألحد،وقد قيؿ وغيره االستسقاء

يستجيب  أفذؿ وُأظير افتقاري  تعالى عسى تبّ أ،ما حممؾ عمى ىذا؟ فقاؿ 
ظير االفتقار إلى ا جؿ وعال فقد وقع لو نوع ، فمف لـ يُ ويقضي حاجتي دعائي

ف لـ يكف قاصدًا ذلؾ، إال أنو بمجرد أال يظير افتقاره  مف االعتداء في الدعاء، وا 
إلى ا جؿ وعال فقد حصؿ لو ىذا، كما نص عمى ىذا طائفة مف أىؿ العمـ 

 .ا تعالى يـرحم
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 إذا دعا لغيره أوَلأن يبدأ الداعي بالدعاء لنفسو  -ز
فدعا لو بدأ  كان إذا ذكر أحداً )):((أف رسوؿ ا )فعف أبيِّ بف كعب )

داءة بالنفس حاؿ الدعاء والب،رواه الترمذي وأبو داود وصححو األلباني، ((بنفسو
َوال ِذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعِدِىْم َيُقوُلوَن َرب َنا  :ترد كثيًرا في القرآف، كما في قولو  تعالى

يَماِن َوََل َتْجَعْل ِفي ُقُموِبَنا ِغالا ِلم ِذيَن َآَمُنوا  ْخَواِنَنا ال ِذيَن َسَبُقوَنا ِباإلِْ اْغِفْر َلَنا َوإلِ
وفي حديث ابف عباس الطويؿ في قصة  ،[ٓٔ]الحشر:  ن َك َرُءوٌف َرِحيٌم َرب َنا إِ 

موسى والخضر عمييما السالـ  الذي رواه الترمذي وأصمو في  مسمـ  ، وفيو : 
ـْ َباِدَي الرَّْأِي َفَقَتمَ  ُو َفُذِعَر َفاْنَطَمَقا َحتَّى ِإَذا َلِقَيا ِغْمَماًنا َيْمَعُبوَف َقاَؿ َفاْنَطَمَؽ ِإَلى َأَحِدِى

ِعْنَدَىا ُموَسى َعَمْيِو السَّاَلـ َذْعَرًة ُمْنَكَرًة َقاَؿ : َأَقَتْمَت َنْفًسا َزاِكَيًة ِبَغْيِر َنْفٍس َلَقْد 
: َفَقاَل َرُسوُل الم ِو َصم ى الم ُو َعَمْيِو َوَسم َم ِعْنَد َىَذا اْلَمَكاِن  ِجْئَت َشْيًئا ُنْكًرا ،

َل َلَرَأى اْلَعَجَب ، َوَلِكن ُو َأَخَذْتُو ِمْن  َرْحَمُة الم وِ )) َعَمْيَنا َوَعَمى ُموَسى ، َلْوََل َأن ُو َعج 
((، َقاَؿ : ِإْف َسَأْلُتَؾ َعْف َشْيٍء َبْعَدَىا َفاَل ُتَصاِحْبِني َقْد َبَمْغَت ِمْف  َصاِحِبِو َذَماَمةٌ 

َب ، َقاَؿ : َوَكاَف ِإَذا َذَكَر َأَحدًا ِمْف اأْلَْنِبَياِء َبَدَأ َلُدنِّي ُعْذًرا ، َوَلْو َصَبَر َلَرَأى اْلَعجَ 
( في رحمو ا  )النووي  اإلماـ قاؿ ،((َرْحَمُة الم ِو َعَمْيَنا َوَعَمى َأِخيِبَنْفِسِو )) 

:قاؿ أصحابنا : فيو استحباب ابتداء اإلنساف بنفسو في الدعاء  شرح صحيح مسمـ
، وأما حظوظ الدنيا فاألدب فييا اإليثار ، وتقديـ غيره  ، وشبيو مف أمور اآلخرة

 .عمى نفسو 
  التأمين عمى الدعاء من الداعي والمستمع -ح
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كما في قصة دعاء موسى وىاروف )عمييما السالـ( عمى فرعوف وآلو، قاؿ 
َقْد ُأِجيَبْت  : كاف موسى يدعو وىاروف يؤمف ،ليذا قاؿ  تعالى: المفسروف
[.وكما سيأتي ٜٛ:]يونس َفاْسَتِقيَما َوََل َتت ِبَعانِّ َسِبيَل ال ِذيَن ََل َيْعَمُموَن َدْعَوُتُكَما 

 .في الحديث التالي
 -تحري األوقات واألماكن الفاضمة لقبول الدعاء؛ وأىميا: -خ
 الدعاء لمغير بظير الغيب 

لمرء دعوة ا)):(قاؿ( أف رسوؿ ا)فقد روى اإلماـ مسمـ عف أبي الدرداء)
بخير المسمم ألخيو بظير الغيب مستجابة،عند رأسو ممك موكل كمما دعا ألخيو 

(( وقولو في الحديث الذي رواه أبو داود أمين ولك بمثل:الممك الموكل بو قال
 .((دعوة غائب لغائب إجابةالدعاء  أسرع إن)):والترمذي

 دعوة المظموم 
ه اإلماـ احمد وأبو داود والترمذي لقولو عميو الصالة والسالـ في الحديث الذي روا

ثالث دعوات مستجابات َلشك فيين،دعوة المظموم،ودعوة وابف ماجة))
وقولو عميو الصالة والسالـ الذي رواه اإلماـ ،((المسافر،ودعوة الوالد عمى ولده

دعوة المظموم مستجابة،وان كان فاجرًا،ففجوره )):احمد والطيالسي بسند حسف
 .((عمى نفسو

  المسافر ودعوة الوالد عمى ولده؛ لما تقدم من حديثدعوة. 
 لقولو عميو الصالة والسالـ الذي رواه أبو داود :  دعوة الصائم عند إفطاره

وقولو في الحديث  ،((لمصائم عند إفطاره دعوة مستجابة)) :الطيالسي في مسنده
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ائم حتى ثالث َل ترد دعوتيم:الص)):الذي رواه الترمذي ابف ماجة واحمد وغيرىـ
مام يفطر عادل ودعوة المظموم يرفعيا اهلل فوق الغمام ويفتح ليا أبواب  وا 

 .((السموات،فيقول الرب عزوجل:وعزتي ألنصرنك ولو بعد حين
المطر-عند نزول الغيث- 

لقولو عميو الصالة والسالـ الذي أخرجو الطبراني والبييقي عف أبي 
عاء في أربعة مواطن؛عند التقاء تفتح أبواب السماء ويستجاب الد(:))امامة)

الصفوف في سبيل اهلل،وعند نزول الغيث ،وعند إقامة الصالة،وعند رؤية 
 .((الكعبة
 ساعة اإلجابة في يوم الجمعة 

إن في يوم الجمعة ساعة َليوافييا )):ففي الصحيحيف قولو عميو الصالة والسالـ
قاؿ اإلماـ ابف حجر ،((اهعبد مسمم يسأل اهلل تبارك وتعالى شيئًا إَل أعطاه اي

في الفتح: وقد اختمؼ أىؿ العمـ في تعيف ىذه الساعة عمى أكثر مف أربعيف 
غروب الشمس وحيف يجمس اإلماـ عمى  إلىلكف الراجح منيا بعد العصر ،قوالً 

 .المنبر لمخطبة إلى أف تقضى الصالة وا تعالى اعمـ
 من الميلالثمث األخير -في جوف الميل األخير عند السحر- 

إن من الميل ساعة َل ( : ))لما رواه اإلماـ مسمـ وابف حباف عف النبي ) 
وىذه الساعة في الثمث  ،((يوافقيا عبد مسمم يسأل اهلل خيرًا إَل أعطاه إياه

إلى السماء  ةينزل ربنا تبارك تعالى كل ليماألخير منو لحديث الصحيحيف ))
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ول: من يدعوني فأستجب لو , ومن الدنيا حين يبقى ثمث الميل األخير فيق
 .((ومن يستغفرني فأغفر لو  ،يسألني فأعطيو

  واإلقامةبين األذان 
 ة(الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابف خزيملحديث انس بف مالؾ )

 واإلقامةالدعاء بين األذان  ردُ َل يُ )) :( قاؿعميو الصالة والسالـ)وابف حباف أنو 
)). 
  ي السجودالدعاء ف 

أقرب ما يكون ))لما رواه اإلماـ مسمـ واإلماـ احمد انو عميو الصالة والسالـ قاؿ:
وحديث ابف عباس الذي  ،((العبد من ربو وىو ساجد, فأكثروا فيو من الدعاء

ذا سجدتم )):رواه مسمـ واحمد والنسائي وغيرىـ قاؿ عميو الصالة والسالـ وا 
 (( ومعنى قمف أي حقيؽ.ستجاب لكم ن يُ أ نٌ مِ فأنو قَ  ،فاجتيدوا في الدعاء

 عند ختم القرآن الكريم 
قاؿ النووي في التبياف في آداب حممو القرآف : الدعاء يستجاب عند ختـ القرآف . 

مستجابة. نقؿ ذلؾ  ةوكاف اإلماـ البخاري يختـ القراف ويقوؿ: عند كؿ ختـ دعو 
 . فتح البارياإلماـ ابف حجر في 

 بل السالمفي ختام الصالة ق 
ثم ليختر من )) :لقولو عميو الصالة والسالـ لما عّمـ صحابتو التشيد في الصالة

(( رواه أبو داود والطيالسي والنسائي والطبراني الدعاء أعجبو إليو فيدعو
 .وغيرىـ
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 عند التحام الصفوف في سبيل اهلل 
دان ثنتان َل تردان ، أو قمما تر ( مرفوعًا : )) في حديث سيؿ بف سعد)

(( رواه أبو داود  الدعاء عند النداء وعند البأس حين يمحم بعضيم بعضاً 
 .وصححو األلباني في صحيح الجامع

  ةدعاء الحاج يوم عرف 
خير انو عميو الصالة والسالـ قاؿ:))في الحديث الصحيح  رواه الترمذي لما

 وحده اهللإَل لو آ الدعاء يوم عرفة وخير ما قمت انا والنبيون من قبمي َل
 ((لو الممك ولو الحمد وىو عمى كل شئ قدير ،َلشريك لو

 القدر ةليم 
ففي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وابف ماجة والنسائي وأحمد عف عائشة 

إنك  الميمّ  :تقولينقالت: يا نبي ا أرأيت إف وافقت ليمة القدر ما أقوؿ قاؿ:)) 
 .((عني العفو فاعفُ  بُ حِ عفو تُ 
 الصموات المكتوبات إدبار 

ر ، قال جوف الميل اآلخِ )) :عف أبي أمامة  قيؿ يا رسوؿ ا أي الدعاء أسمع؟
فالدعاء بعد الصالة ،رواه الترمذي وحسنو األلباني ((ودبر الصموات المكتوبات

كثيرة وقد بوب البخاري بذلؾ  ( في أحاديثالمفروضة مشروع لثبوتو عف النبي)
 الصالة (، قاؿ الحافظ ابف حجر في الفتح:) أي قاؿ ) باب الدعاء بعدف

المكتوبة، وفي ىذه الترجمة رد عمى مف زعـ أف الدعاء بعد الصالة اليشرع، 
ما بالحديث الذي أخرجو مسمـ مف رواية عبد ا بف الحارث عف عائشة  متمسكاً 
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وؿ إال قدر ما يق يجمس بعد الصالة، ـَ إذا سمّ  (عميو وسمـ صمى ا)كاف النبي 
والجواب أف المراد  ،يا ذ الجالؿ واإلكراـ أنت السالـ ومنؾ السالـ تباركت الميـّ :

ىيئتو قبؿ السالـ إال بقدر أف يقوؿ ما  بالنفي المذكور نفي استمراره جالسًا عمى
أصحابو. فيحتمؿ ما ورد مف الدعاء  ذكر، فقد ثبت أنو كاف إذا صمى أقبؿ عمى

قاؿ اإلماـ ابف ،)عمى أصحابو قبؿ بوجيوبعد أف يُ بعد الصالة عمى أنو كاف يقولو 
القيـ في زاد المعاد: )إف المصمي إذا فرغ مف صالتو , وذكر ا وىممو وسبحو 

المشروعة عقيب الصالة استحب لو أف يصمي عمى  باألذكاروحمده وكبره 
 (بعد ذلؾ ويدعو بما شاء ()النبي
 عقب الوضوء 

(قاؿ:قاؿ رسوؿ عمر بف الخطاب) المؤمنيف أميرمسمـ عف  اإلماـلما رواه 
ما منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول:اشيد ان َلالو اَل )):(ا)

الجّنة  أبواباهلل وحده َلشريك لو،واشيد ان محمدا عبده ورسولو،اَل فتحت لو 
 .((شاء أيياالثمانية يدخل من 

عند شرب ماء زمزم 
قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صمى ا عميو  () جابررواه ابف ماجة والحاكـ عف  لما

كاف ابف عباس  :وروى الدار قطني في سننو ،((ماء زمزم لما شرب لو))  وسمـ :
الميـ إني أسألؾ عمما نافعا ورزقا  :)رضي ا عنيما إذا شرب مف زمـز قاؿ

 .(واسعا وشفاء مف كؿ داء
الدعاء عند المريض 
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قاؿ صمى ا  )أنيا قالت : (رضي ا عنيا)ة مسمـ عف أـ سمم اإلماـ فقد أخرج
فإن المالئكة يؤمنون عمى ما  ،ً إذا حضرتم المريض فقولوا خيرا :))عميو وسمـ 

 (صمى ا عميو وسمـ).. قالت : فمما مات أبو سممة أتيت رسوؿ ا  ((تقولون
ني منو فقمت : إف أبا سممة قد مات، فقاؿ لي : قولي : الميـ اغفر لي ولو وأعقب

عقبى حسنة  قالت : فقمت فأعقبني ا مف ىو خير لي منو ، محمدًا صمى ا 
 (.وسمـ  عميو
   ِكةيَ عند سماع صوت الد 

سمعتم صياح الديكة فاسألوا  إذا)):ففي الصحيحيف قولو عميو الصالة والسالـ
مة فيذه أىـ المواطف الشريفة واألوقات الفاض،((مكاً مرأت  فإنيااهلل من فضمو،

 .والتي يرجى فييا إجابة الدعاء،وا اعمـ
فإذا أتى العبد بشروط الدعاء وآدابو وابتعد عف موانع اإلجابة،فيرجى عند ذلؾ 

تأخرت،فعمى العبد أف يراجع نفسو ويحاسبيا،فمعؿ الذنوب  ذاإتحقؽ اإلجابة،وأما 
 والمعاصي كانت السبب في تأخير اإلجابة

 الكروب عند كشؼثـ ننساه           اإللو عند كؿ كرب    ندعونحف 
 كيؼ نرجوا  لدعاء اجابًة                  قد سددنا طريقيا بالذنوب

حمد في كتابو أابف قيـ الجوزية في إغاثة الميفاف عف اإلماـ اإلماـ فقد روى 
تعّبد رجؿ زمانًا ثـ بدت لو إلى ا حاجة،فقاـ سبعيف سبتًا،يأكؿ :قاؿ وىب،الزىد

ت إحدى عشرة تمرة،ثـ سأؿ ا حاجتو فمـ ُيعطيا ،فرجع إلى في كؿ سب
عند ذلؾ ممؾ  إليونفسو،فقاؿ:منؾ ُأتيت،لوكاف فيؾ خيرًا ُاعطيت حاجتؾ،فنزؿ 
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فقاؿ لو:ياابف ادـ ساعتؾ ىذه خير مف عبادتؾ التي مضت، وقد قضى ا 
 .حاجتؾ

أسواؽ  وروى أبو ُنعيـ في حمية األولياء؛إف إبراىيـ بف ادىـ مّر في
اسحؽ إف ا تعالى يقوؿ في  أباالناس فقالوا:يا  إليوالبصرة،فاجتمع 

ونحف ندعوه منذ دىر فال يستجيب لنا؟ فقاؿ  ﴾ادعوني استجب لكم﴿كتابو
 إبراىيـ: يا أىؿ ألبصره ماتت قموبكـ قالوا وما أماتيا ؟قاؿ عشرة أشياء:

 األوؿ : عرفتـ ا ولـ تؤدوا حقو
 تاب ا ولـ تعمموا بوالثاني  : قرأتـ ك

 الثالث  : ادعيتـ حب رسوؿ ا ) صمى ا عميو وسمـ( وتركتـ سنتو
 الرابع  : ادعيتـ عداوة الشيطاف ووافقتموه

 ولـ تعمموا ليا الجنةالخامس : قمتـ نحب 
 السادس : قمتـ نخاؼ النار ورىنتـ انفسكـ بيا
 السابع   : قمتـ إف الموت حؽ ولـ تستعدوا لو

 امف : اشتغمتـ بعيوب إخوانكـ وتركتـ عيوبكـالث
 ا ولـ تؤدوا شكرىا ةالتاسع : أكمتـ نعم

 العاشر : دفنتـ موتاكـ ولـ تعتبروا بيـ.
التضرع والخوؼ والرجاء والمداومة )وقاؿ سيؿ ألتستري: شروط الدعاء سبعة ؛ 

واجنحًة  أركاناً إف لمدعاء )وقاؿ ابف عطاء :  ،(والخشوع والعمـو واكؿ الحالؿ
طار في السماء , واف  أجنحتوواوقاتًا , فأف وافؽ اركانو قوي , واف وافؽ  وأسباباً 
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 ةانجح , فأركانو حضور القمب  والرأف أسبابووافؽ مواقيتو فاز, واف وافؽ 
واالستكانة والخشوع , وأجنحتو الصدؽ ومواقيتو األسحار وأسبابو الصالة عمى 

قاؿ احد الصالحيف شرائط الدعاء أربعة  حفظ و  ،محمد )صمى ا عميو وسمـ( 
القمب عند الوحدة , وحفظ العيف عف النظر إلى ما ال يحؿ , وحفظ البطف مف 

 . (الحراـ
ف يجعمنا مف عباده أو  ،ف يجعمنا مف الذيف إذا دعوه استجاب ليـأا  فنسأؿ

 المؤمنيف المتوكميف عميو الراجيف رحمتو وعفوه.
َثاَيا:َاالسرغفار

يا ابن ادم لو بمغت (:))تحصيؿ المغفرة فقولو) أسبابالسبب الثاني مف  وىو
طمب المغفرة  :((،واالستغفار ىوغفرت لك استغفرتنيذنوبك عنان السماء ثم 

وقاية شر الذنوب مع سترىا، واالستغفار صفة عظيمة  :بالمساف، والمغفرة ىي
س صفات ليـ ومنيا وقد عّد ا تعالى لنا خم واإليمافلمراسخيف في العمـ 

اِدِقيَن  :المناجات قاؿ تعالى أوقاتاالستغفار في أفضؿ  اِبِريَن َوالص  الص 
 .[ٚٔ:آؿ عمراف] َواْلَقاِنِتيَن َواْلُمْنِفِقيَن َواْلُمْسَتْغِفِريَن ِباأْلَْسَحارِ 

في جمب كؿ خير ودفع كؿ شر قاؿ شيخ  اإلسالـفي  ةولالستغفار مكانة عظيم
ا  أحب إذاالشيطاف:) وأولياءالرحماف  أولياءفي الفرقاف بيف  ةتيميابف  اإلسالـ

في القراف  اآلياتعبدا اليمو التوبة واالستغفار فمـ يصر عمى الذنوب( ولقد كثرت 
َواْسَتْغِفِر وطمبا ومدحا قاؿ تعالى  أمراالكريـ التي تتكمـ عف االستغفار والتوبة 

َفاْعَمْم َأن ُو ََل ِإَلَو ، وقاؿ تعالى [ٙٓٔ:النساء ]  ًرا َرِحيًماالم َو ِإن  الم َو َكاَن َغُفو 
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سورة ] ِإَل  الم ُو َواْسَتْغِفْر ِلَذْنِبَك َوِلْمُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َوالم ُو َيْعَمُم ُمَتَقم َبُكْم َوَمْثَواُكمْ 
المزمؿ ]  لم َو َغُفوٌر َرِحيمٌ َواْسَتْغِفُروا الم َو ِإن  ا :، وقاؿ تعالى[ٜٔ:محمد

فصمت سورة ] َفاْسَتِقيُموا ِإَلْيِو َواْسَتْغِفُروُه َوَوْيٌل ِلْمُمْشِرِكينَ  ،وقاؿ تعالى [ٕٓ:
الذاريات ]  َوِباأْلَْسَحاِر ُىْم َيْسَتْغِفُرونَ  :المستغفريف وقاؿ تعالى مادحاً  ،[ٙ:
ُموا َفاِحَشًة َأْو َظَمُموا َأْنُفَسُيْم َذَكُروا الم َو َوال ِذيَن ِإَذا َفعَ  :، وقاؿ تعالى[ٛٔ:

وا َعَمى َما َفَعُموا َوُىْم  َفاْسَتْغَفُروا ِلُذُنوِبِيْم َوَمْن َيْغِفُر الذُُّنوَب ِإَل  الم ُو َوَلْم ُيِصرُّ
 .اآليات،والى غيرىا مف [ٖ٘ٔ:آؿ عمراف ] َيْعَمُموَن 

مرويات التي تحث عمى االستغفار وتبيف ثوابو وأما في السنة فقد كثرت أيضا ال
(قاؿ :سمعت ىريرة) أبيفقد روى البخاري عف ،إليوتعالى وحاجة العبد  عند ا

من  أكثرفي اليوم  إليو وأتوباهلل  ألستغفر إنيواهلل ( يقوؿ:))رسوؿ ا)
س اييا النا يا :((مسمـ قولو عميو الصالة والسالـ اإلماـوروى  ،((ةسبعين مر 

وروى الترمذي ،((ةتوبوا إلى اهلل واستغفروه فأني أتوب في اليوم مائة مر 
 استغفر :من قال)):حثو عميو الصالة والسالـ عمى االستغفار األلبانيوصححو 

غفر لو وان كان فّر من  ،إليو وأتوباهلل الذي َل الو اَل ىو الحي القيوم 
مسمـ والترمذي  إلماـاوقولو عميو الصالة والسالـ الذي رواه  ،((الزحف

والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذىب اهلل بكم وجاء بقوم يذنبون واحمد:))
 ((فيستغفرون اهلل تعالى فيغفر ليم

َ:سرغفاراإلَأًْيح
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وفضائمو كثيرة وبركاتو غزيرة،وقد ذكره  ،كبيرة في حياة المسمـ أىمية ولالستغفار
وحث عميو بصيغة  ،ةيآعشرة  مف ثماف أكثرا تعالى في القراف ومدحو في 

عمى أىميتو وعظيـ درجتو  داللةىذا في و  ،مف ست عشرة أية أكثرالندب في 
،فبو يكشؼ ا تعالى الكروب ويمحي الذنوب ويستر وألىموومحبة ا تعالى لو 

وتكثر  ،العيوب ويطير القموب،وبو تنزؿ البركات مف السماء وتخرج مف األرض
القيامة مف الدرجات  المستغفر يـومف ذلؾ كمو ما ينالو  عظـوأبو األمواؿ والبنوف 

 العمى في جنات النعيـ.
فيو شعار  ،القربات إلى ا تعالى وأعظـ ،الحد عنيا ىال غن ةفاالستغفار عباد

األولياء والصالحيف ،فيذا أبونا ادـ وأمنا حواء )عمييما السالـ( لّما خالفا و  األنبياء
َقاََل َرب َنا َظَمْمَنا طاف بادرا باالستغفار والتوبة والندـ فقاال الشي وأزليما امر ا

ْن َلْم َتْغِفْر َلَنا َوَتْرَحْمَنا َلَنُكوَنن  ِمَن اْلَخاِسِرينَ   ،[ٖٕ:األعراؼ] َأْنُفَسَنا َواِ 
وعدـ اليالؾ وعدـ نزوؿ العذاب قاؿ  األماف( وباالستغفار ضمنت امة محمد)

 الم ُو ِلُيَعذَِّبُيْم َوأَْنَت ِفيِيْم َوَما َكاَن الم ُو ُمَعذَِّبُيْم َوُىْم َيْسَتْغِفُرونَ  َوَما َكانَ  :تعالى
 أبيفقد روى الترمذي عف ،فعميو باالستغفار األماف أرادفمف ،[ٖٖ:األنفاؿ]

مضيت تركت  فإذا،ألمتيامانين  انزل اهلل عمي  :)) ((قاؿ رسوؿ ا)بردة)
قومو وحثيـ عميو  أمر(((،وىذا سيدنا نوح)يوم القيامة إلىفييم اَلستغفار 

َفُقْمُت اْسَتْغِفُروا َرب ُكْم : قاؿ تعالى عمى لساف نوح البركات، إنزاؿنو سبب في أو 
ُكْم ِإن ُو َكاَن َغف اًرا ُيْرِسِل الس َماَء َعَمْيُكْم ِمْدَراًرا َوُيْمِدْدُكْم ِبَأْمَواٍل َوَبِنيَن َوَيْجَعْل لَ 

َوَيا َقْوِم اْسَتْغِفُروا ()،وكذلؾ ىود[ٕٔ-ٓٔنوح ]  َجن اٍت َوَيْجَعْل َلُكْم أَْنَيارًا
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ِتُكْم َوََل َتَتوَ  ل ْوا َرب ُكْم ثُم  ُتوُبوا ِإَلْيِو ُيْرِسِل الس َماَء َعَمْيُكْم ِمْدَرارًا َوَيِزْدُكْم ُقو ًة ِإَلى ُقو 
وطمبوا منو إف يستغفر  أبييـيعقوب مف  أوالداعتذر  ،وبو[ٕ٘:ىود]  ُمْجِرِمينَ 

َقاُلوا َيا َأَباَنا اْسَتْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا ِإن ا ُكن ا َخاِطِئيَن َقاَل َسْوَف َأْسَتْغِفُر َلُكْم َربِّي ليـ 
ازداد قربا ومنزلة مف ا  (وداود)، [ٜٛ-ٜٚ:يوسؼ]  ِإن ُو ُىَو اْلَغُفوُر الر ِحيمُ 

َوَظن  َداُووُد َأن َما َفَتن اُه َفاْسَتْغَفَر َرب ُو َوَخر   :مف االستغفار أكثرعالى عندما ت
ن  َلُو ِعْنَدَنا َلُزْلَفى َوُحْسَن َمَآبٍ  -ٕٗ:سورة ص]  َراِكًعا َوَأَناَب َفَغَفْرَنا َلُو َذِلَك َواِ 

َنْفِسي َفاْغِفْر ِلي َفَغَفَر َلُو  َقاَل َربِّ ِإنِّي َظَمْمتُ  :يقوؿ (وسيدنا موسى) ،[ٕ٘
َقاَل َربِّ اْغِفْر :(يقوؿوسيدنا سميماف) ،[ٙٔ:القصص]ِإن ُو ُىَو اْلَغُفوُر الر ِحيمُ 

 ،[ٖ٘:ص] ِلي َوَىْب ِلي ُمْمًكا ََل َيْنَبِغي أِلََحٍد ِمْن َبْعِدي ِإن َك َأْنَت اْلَوى اُب 
تُقاؿ العثرات وتمحى الفواحش واآلثاـ وتتنزؿ فباالستغفار تغفر الذنوب والزالت و 

َوَلْو أَن ُيْم ِإْذ َظَمُموا َأْنُفَسُيْم َجاُءوَك َفاْسَتْغَفُروا الم َو َواْسَتْغَفَر :الرحمات،قاؿ تعالى
َوَمْن َيْعَمْل :،وقاؿ تعالى[ٗٙ:النساء]  َلُيُم الر ُسوُل َلَوَجُدوا الم َو َتو اًبا َرِحيًما

 ،[ٓٔٔ:النساء]  ا َأْو َيْظِمْم َنْفَسُو ثُم  َيْسَتْغِفِر الم َو َيِجِد الم َو َغُفوًرا َرِحيًماُسوءً 
 :عمى العيش الرغيد والمتاع الحسف في الحياة الدنيا اإلنسافوباالستغفار يحصؿ 

 ًَوُيْؤِت ُكل   ىً ًنا ِإَلى َأَجٍل ُمَسمّ ا َحسَ َوَأِن اْسَتْغِفُروا َرب ُكْم ثُم  ُتوُبوا ِإَلْيِو ُيَمتِّْعُكْم َمَتاع
ْن َتَول ْوا َفِإنِّي َأَخاُف َعَمْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم َكِبيرٍ  سورة ] ِذي َفْضٍل َفْضَمُو َواِ 

ال ِذيَن َيْحِمُموَن اْلَعْرَش َوَمْن  :،وباالستغفار تدعوا المالئكة حممة العرش[ٖ:ىود
بِِّيْم َوُيْؤِمُنوَن ِبِو َوَيْسَتْغِفُروَن ِلم ِذيَن َآَمُنوا َرب َنا َوِسْعَت ُكل  َحْوَلُو ُيَسبُِّحوَن ِبَحْمِد رَ 

َشْيٍء َرْحَمًة َوِعْمًما َفاْغِفْر ِلم ِذيَن تَاُبوا َوات َبُعوا َسِبيَمَك َوِقِيْم َعَذاَب 
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الميؿ  اءآنبو  ألسنتيـ،واالستغفار شعار المتقيف الصالحيف تميج [ٚ:غافر]اْلَجِحيمِ 
ِإن  اْلُمت ِقيَن ِفي َجن اٍت َوُعُيوٍن َآِخِذيَن َما َآَتاُىْم َربُُّيْم ِإن ُيْم َكاُنوا  :واطراؼ النيار

   َقْبَل َذِلَك ُمْحِسِنيَن َكاُنوا َقِمياًل ِمَن الم ْيِل َما َيْيَجُعوَن َوِباأْلَْسَحاِر ُىْم َيْسَتْغِفُرونَ 
 .[ٛٔ-٘ٔ:الذاريات]

نستغفر ا تعالى في كؿ وقت وحيف الف جوارحنا تذنب ودواء ذلؾ  أفي بنا فحر 
كمو االستغفار،وليذا كثيرا ما نجد اف ا تعالى يقرف االستغفار بالتوبة كقولو 

  َأَفاَل َيُتوُبوَن ِإَلى الم ِو َوَيْسَتْغِفُروَنُو َوالم ُو َغُفوٌر َرِحيمٌ  :تعالى
[المائدة:ٚٗ]لى،وقولة تعا:  َِوَأِن اْسَتْغِفُروا َرب ُكْم ثُم  ُتوُبوا ِإَلْيو  [ىود:ٖ] ، والى

،فيكوف االستغفار حينئذ عبارة عف طمب المغفرة بالمساف،والتوبة اآلياتغيرىا مف 
 إصرارعبارة عف اإلقالع عف الذنوب بالقمب والجوارح،واما االستغفار بالمساف مع 

واف شاء رده وقد يكوف  أجابوف شاء ا القمب عمى الذنب فيو دعاء مجرد ا
)) :احمد قولو عميو الصالة والسالـ اإلماـ،فقد روى ةباإلجامانعا مف  اإلصرار

ولم يصروا الف ا تعالى يقوؿ ،((ويل لمذين يصرون عمى مافعموا وىم يعممون
التائب (:))،واخرج ابف أبي الدنيا عف ابف عباس)عمى مافعموا وىم يعممون

مقيم عميو كالمستيزئ  ولذنب كمن َلذنب لو والمستغفر من ذنب وىمن ا
( قاؿ:)بحسب العبد مف الكذب اف يقوؿ:استغفر ا ثـ وعف حذيفة) ((،باهلل

توبة  إقالعيعود(،وقاؿ الفضيؿ ابف عياض رحمو ا:)استغفار بال 
 وبوأتاستغفر ا -:والكذابيف(،ويستحب اف يزيد العبد في االستغفار بقول

،وسئؿ االوزاعي عمف يستغفر فيقوؿ:استغفر ا العظيـ الذي ال الو أال ىو إليو
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رب اغفر لي حتى يتـ  :ىذا لحسف ولكف يقوؿ إف،فقاؿ إليو وأتوبالحي القيـو 
 االستغفار.

 أنواع وأفضؿداود والترمذي وغيرىما، أبو (ج ىذا المفظ عف رسوؿ ا)وقد خرّ 
: (قاؿ(عف النبي)بخاري عف شداد ابف اوس)االستغفار وسيده مارواه ال

 وأناخمقتني  أنتربي َل الو اَل  أنتالميم  :سيد اَلستغفار ان يقول العبد((
،ابوء لك بك من شر ماصنعتُ  أعوذ ،عمى عيدك ووعدك مااستطعتُ  وأناعبدك 

 ((.أنتفاغفر لي فانو َليغفر الذنوب إَل  ،بنعمتك عمّي وابوء بذنبي
َرسرغفامثزاخَاإل

 -منيا: اآلخرةفي  وأعظميالالستغفار ثمرات عظيمة وكثيرة في الدنيا  إف
َوَما َكاَن الم ُو ِلُيَعذَِّبُيْم َوَأْنَت ِفيِيْم َوَما لقولة تعالى  األمةرفع العذاب عف  -ٔ

 .[ٖٖ:األنفاؿ]  َكاَن الم ُو ُمَعذَِّبُيْم َوُىْم َيْسَتْغِفُرونَ 
مف الراف فيجمو القمب مما عمؽ بو مف  وأثرهالذنب  يمحو ألنو ،جالء القموب -ٕ

 أبيعف  األلبانيالعالمة  ولما رواه الترمذي وحسن ،الذنوب والمعاصي أدراف
نكتت في قمبو نكتو  ةاخطأ خطيئ إذاالعبد  نّ إ(:))(قاؿ:قاؿ رسوؿ ا)ىريرة)

فييا حتى تعمو قمبو  يدَ اد زِ عن ا  سوداء فاذا نزع واستغفر وتاب صقل قمبو،و 
   َكال  َبْل َراَن َعَمى ُقُموِبِيْم َما َكاُنوا َيْكِسُبونَ  :وىو الران الذي ذكر اهلل تعالى

 . [ٗٔ:المطففيف]
 اآلياتفاذا اعترؼ العبد بذنبو غفر ا لو كما ذكرنا ذلؾ مف ،غفراف الذنوب  -ٖ

 .واألحاديث
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العبادات والقربات التي يستجمب بيا  رضى ا تعالى ومحبتو،فاالستغفار مف -ٗ
 العبد رضى ا ومحبتو والفوز بجنتو.

َقاَل َيا َقْوِم ِلَم َتْسَتْعِجُموَن ِبالس يَِّئِة َقْبَل :لقولو تعالى ،رحمة ا تعالى -٘
 .[ٙٗ:النمؿ] اْلَحَسَنِة َلْوََل َتْسَتْغِفُروَن الم َو َلَعم ُكْم ُتْرَحُموَن 

َوَيا َقْوِم اْسَتْغِفُروا َرب ُكْم ثُم   :لقولو تعالى ،لكثير مف النعـ والبركاتالخير ا -ٙ
ِتُكْم َوََل َتَتَول ْوا ُمْجِرمِ   ينَ ُتوُبوا ِإَلْيِو ُيْرِسِل الس َماَء َعَمْيُكْم ِمْدرَاًرا َوَيِزْدُكْم ُقو ًة ِإَلى ُقو 

ا َرب ُكْم ِإن ُو َكاَن َغف ارًا ُيْرِسِل الس َماَء َفُقْمُت اْسَتْغِفُرو  :،وقولو تعالى[ٕ٘]ىود:
 َعَمْيُكْم ِمْدَراًرا َوُيْمِدْدُكْم ِبَأْمَواٍل َوَبِنيَن َوَيْجَعْل َلُكْم َجن اٍت َوَيْجَعْل َلُكْم َأْنَيارًا

 .[ٓٔ]نوح:
ِمْم َنْفَسُو َوَمْن َيْعَمْل ُسوًءا َأْو َيظْ  :قاؿ تعالى ،تكفير السيئات ورفع الدرجات -ٚ

 [. ٓٔٔ: النساء] ثُم  َيْسَتْغِفِر الم َو َيِجِد الم َو َغُفوًرا َرِحيًما
َوَيا َقْوِم اْسَتْغِفُروا َرب ُكْم   :قاؿ تعالى ،والفرد ةانو سبب لحصوؿ القوة لالم -ٛ

ِتُكْم َوََل َتَتَول ْوا  ثُم  ُتوُبوا ِإَلْيِو ُيْرِسِل الس َماَء َعَمْيُكْم ِمْدَراًرا َوَيِزْدُكمْ  ُقو ًة ِإَلى ُقو 
 [ .ٕ٘:ىود]  ُمْجِرِمينَ 

ما رواه أبو داود عف لِ ،سبب في تفريج اليمـو والكروب وتوسعة الرزؽ الحالؿ -ٜ
من أكثر من اَلستغفار جعل اهلل من كل ىم ):((قاؿ(عف النبي)عباس) فاب

 .((فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقو من حيث َل يحتسب
 (حمد عف حذيفة)أ اإلماـلما رواه  ،يشغؿ المساف عف الميو وفحش الكالـ -ٓٔ

 أنت أين،فقاؿ ))أىميذرب المساف واف عامة ذلؾ عمى  إنيقاؿ:قمت: يارسوؿ ا 
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((،ذرب المساف أي ال مائة مرة والميمةواني َلستغفر اهلل في اليوم  ،من اَلستغفار
 سالطة المساف.مايكوف مني مف فساد المنطؽ و  أبالي
ما رواه الطبراني في الكبير لِ ،منيا  واإلكثارسبب في تحصيؿ الحسنات  -ٔٔ

قاؿ:قاؿ رسوؿ  (في صحيح الجامع عف عبادة  بف الصامت) األلبانيوحسنو 
كتب اهلل لو بكل مؤمن ومؤمنة  من استغفر لممؤمنين والمؤمنات،(:))ا)

االستكثار مف فضؿ  أرادكريف: ومف الشوكاني في تحفة الذا اإلماـ((،قاؿ حسنة
ا مف الحسنات فميقؿ:الميـ اغفر لممؤمنيف والمؤمنات،فانو يكتب لو مف 

 الحسنات ماال يحيط بو حصر وال يتصوره فكر وفضؿ ا واسع.
ا تعالى في  أودعياوالى غير ذلؾ مف الثمرات الطيبة والمباركة التي 

 االستغفار.
َسرغفارآدابَاإل
ار آداب البد مف توفرىا حتى يقبمو ا تعالى وتحصؿ المغفرة،ومف ىذه لالستغف

 -اآلداب ما يأتي:
نو عميو أواحمد وابف حباف  ةالطيور،لما رواه الترمذي وابوداود وابف ماج -ٔ

حسن الطيور ثم يستغفر م يقوم فيُ ثمامن رجل يذنب ذنبا )):الصالة والسالـ قاؿ
َوال ِذيَن ِإَذا َفَعُموا َفاِحَشًة َأْو َظَمُموا :ال قولو تعالىثـ ت،((لو غفر إَلّ اهلل عز وجل 

وا  َأْنُفَسُيْم َذَكُروا الم َو َفاْسَتْغَفُروا ِلُذُنوِبِيْم َوَمْن َيْغِفُر الذُُّنوَب ِإَل  الم ُو َوَلْم ُيِصرُّ
 .[ٖ٘ٔ:آؿ عمراف]  َيْعَمُمونَ  َعَمى َما َفَعُموا َوُىْم 

 أساس قبوؿ كؿ الطاعات. فاإلخالص تعالى وصدؽ النية، إخالص القمب -ٕ
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َوَأِقِم  :اإلقباؿ عمى فعؿ الحسنات والطاعات مع االستغفار،قاؿ تعالى -ٖ
اَلَة َطَرَفِي الن َياِر َوُزَلًفا ِمَن الم ْيِل ِإن  اْلَحَسَناِت ُيْذِىْبَن الس يَِّئاِت َذِلَك ِذْكَرى  الص 

(عف الترمذي عف معاذ بف جبؿ) اإلماـ،ولما رواه [ٗٔٔ:ىود]  ِلمذ اِكِرينَ 
اتق اهلل حيثما كنت واتبع الحسنة السيئة تمحيا وخالق قاؿ:)) (رسوؿ ا)

 ((.الناس بخمق حسن
عف الذنوب قاؿ  اإلقالععمى الذنوب،فالبد لممستغفر مف  عدـ االصرار -ٗ
المستغفر ابف عباس) ولحديث ولم يصروا عمى ما فعموا وىم يعممون:لىاتع

عف الذنوب  إقالع( فاالستغفار بدوف من ذنب وىو مقيم عميو كالمستيزئ باهلل
 .توبة الكذابيف

مف االستغفار لما دلت عميو النصوص الكثيرة مف الكتاب والسنة  اإلكثار -٘
 والتي تحث عمى االستغفار والمداومة عميو وتمدح المستغفريف.

،فيختار الوقت المناسب لحضور القمب مكنةواأل األوقات أفضؿاختيار  -ٙ
 ،[ٚٔ]آؿ عمراف: سحاروالمستغفرين باأل:قاؿ تعالى األسحاروخشوعو كوقت 

الصالة وعقبيا  وأثناء ،[ٛٔ]الذاريات :ىم يستغفرون وباألسحار:وقولو تعالى
 ثُم  َأِفيُضوا ِمْن َحْيُث َأَفاَض  :وكموسـ الحج الشريفة، األحاديثكما جاء في 

وفي وقت الخسوؼ  ،[ ٜٜٔ]البقرة: الن اُس َواْسَتْغِفُروا الم َو ِإن  الم َو َغُفوٌر َرِحيمٌ 
رأيتم شيئا  إذا)):البخاري ومسمـ قولو عميو الصالة والسالـ أخرجووالكسوؼ لما 

التي  األوقاتوكذلؾ في سائر  ((،ذكر اهلل ودعائو واستغفاره إلىمن ذلك فافزعوا 
 في الدعاء. األمكنةنوع منو وكذلؾ  ألنوالدعاء،يستحب فييا 
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 :)رحمو ا(الشافعي اإلماـفاؿ 
 ولما قسا قمبي وضاقت مذاىبي             جعمت الرجا مني لعفوؾ سمما

 أعظـبعفوؾ ربي كاف عفوؾ       تعاظمني ذنبي فمما قرنتو          
بيف الذيف يخافونو ف يجعمنا مف عباده المستغفريف التائأفنسأؿ ا تعالى 

 ويطمعوف في عفوه ورحمتو.
َٔعدوَاإلشزانَتّثانثا:َذٕحيدَاهللَذعاىلَ

لقولو عميو الصالة والسالـ في ،مف أعظـ أسباب تحصيؿ المغفرة وىو
((،فالتوحيد ىو السبب ثم لقيتني َلتشرك بي شيئا ألتيتك بقرابيا مغفرة)):الحديث
  :ى بو فقد أتى بأعظـ أسبابيا،قاؿ تعالىومف أت ،د المغفرةقَ فمف فقده فَ  ،األعظـ

ِإن  الم َو ََل َيْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِو َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْشِرْك ِبالم ِو 
والذنوب واف عظمت فيي صغيرة وضئيمة ، [ٛٗ:النساء] َفَقِد اْفَتَرى ِإْثًما َعِظيًما
ويجعمو  تعالى، الذي ُيخرج مف القمب كؿ َمف سوى ا ،الصأماـ نور التوحيد الخ

وتوكاًل،وحينئذ تذوب  ورجاءً  وميابًة وخشيةً  معمقا بو محبًة وتعظيمًا واجالالً 
خالصوفكمما كمؿ توحيد العبد الذنوب والخطايا كميا في بحر توحيده،  تعالى  وا 

ولسانو وجوارحو،اوجب  فيو واتى بشروطو وابتعد عف نواقضو او ما يخؿ بو بقمبو
روى البخاري  ،فقدالنار بالكميةذلؾ مغفرة ما سمؼ مف ذنوبو ومنعو مف دخوؿ 

قال:اهلل ورسولو  أتدري ماحق اهلل عمى العباد؟(:))لمعاذ بف جبؿ) (قولو)
اهلل ورسولو :قال أتدري ما حقيم عميو؟ بو شيئا، ان يعبدوه وَليشركوا :اعمم،قال

بنت ابي طالب)رضي  ىانئ أـاحمد عف  اإلماـ((،وروى من َليعذبي:أقال اعمم،
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 ((،يسبقيا عمل اهلل َلتترك ذنبا وَلإَّل الو  َل)):(قاؿا عنيا(عف النبي)
فمو ُوضع منو ذرة واحدة خالصة عمى جباؿ الذنوب  األعظـالدواء  فالتوحيد ىو

اية في الدنيا مف العذاب واليد اآلخرةفي  األمففيو  ،حسنات إلىوالخطايا لقمبيا 
حق العباد عمى اهلل ان َليعذب من (:))وتكفير الذنوب،ففي الصحيحيف قولو)

( لما نزلت عف عبد ا بف مسعود) أيضا((،وفييما َليشرك بو شيئا
  ال ِذيَن َآَمُنوا َوَلْم َيْمِبُسوا ِإيَماَنُيْم ِبُظْمٍم ُأوَلِئَك َلُيُم اأْلَْمُن َوُىْم ُمْيَتُدونَ اآلية
[األنعاـ:ٕٛ] وأينا لـ يظمـ نفسو؟فنزلت :أصحابو،قاؿ  ْذ َقاَل ُلْقَماُن َِلْبِنِو َوُىَو َواِ 

 اإلماـ،وفي رواية [ٖ:لقماف] َيِعُظُو َيا ُبَني  ََل ُتْشِرْك ِبالم ِو ِإن  الشِّْرَك َلُظْمٌم َعِظيمٌ 
قالو العبد  انو ليس الذي تعنوف،ألـ تسمعوا ما:(ليـ رسوؿ ا) احمد قاؿ
 ىو الشرؾ. إنما، َيا ُبَني  ََل ُتْشِرْك ِبالم ِو ِإن  الشِّْرَك َلُظْمٌم َعِظيمٌ  : الصالح

َيعىنَانرٕحيدَنغحَٔاصطالحا
،فمو قاؿ قائؿ:قاـ زيد فانو لـ واإلثباتالمتضمف النفي  اإلفرادىو التوحيد لغة:

 وأثبتواال زيد فقد نفى القياـ كميا يفرده بالقياـ وال يمنع قياـ غيره،فمو قاؿ ما قاـ 
،فمو قاؿ الالو اال ا فانو نفى باإللوىيةفقط لزيد،وىكذا لو قاؿ ا الو لـ يفرده 

لو وحده الشريؾ لو،قاؿ الحافظ ابف  وأثبتياعف كؿ ما سوى ا تعالى  اإللوىية
د الذي واحد،أي انو المنفر  العمـ باف ا التوحيد ىوحجر في فتح الباري:اف 

 مثيؿ. لو وال نظير اليشبيو شئ وال
َانرٕحيدَاصطالحا:َٔأيا
 والصفات. واألسماءوالربوبية  باإللوىيةا تعالى وحده  إفرادفيو 
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َانرٕحيد:َألساو
: ىو إفراد ا عز وجؿ بجميع أنواع العبادة الظاىرة والباطنة اإللوىيةتوحيد  -ٔ

ا تعالى كائنا مف كاف ، كما قاؿ  قوال وعمال ، ونفي العبادة عف كؿ ما سوى
 ، وقاؿ تعالى :  [ٖٕ:اإلسراء]  َوَقَضى َربَُّك َأَل  َتْعُبُدوا ِإَل  ِإي اهُ  تعالى : 

ِإن ِني َأَنا الم ُو  ، وقاؿ تعالى :  [ٖٙ:النساء]  َواْعُبُدوا الم َو َوََل ُتْشِرُكوا ِبِو َشْيًئا
اَلَة ِلِذْكِريََل ِإَلَو ِإَل  َأَنا فَ  ، وغير ذلؾ مف  [ٗٔ:طو]  اْعُبْدِني َوَأِقِم الص 

الكفار قديما وحديثا كما قاؿ تعالى  أنكرهوىذا النوع مف التوحيد ىو الذي اآليات.
 .[٘:صسورة ]  َأَجَعَل اآْلَِلَيَة ِإَلًيا َواِحًدا ِإن  َىَذا َلَشْيٌء ُعَجابٌ  عمى لسانيـ

 : يحياَيضادَذٕحيدَاإلنْٕ
قاؿ الشيخ الحكمي في أعالـ السنة المنشورة: ضده الشرؾ ، وىو نوعاف : شرؾ 

: ىو اتخاذ العبد األكبرالشرك ف،أكبر ينافيو بالكمية ، وشرؾ أصغر ينافي كمالو
يحبو كحب ا ويخشاه كخشية ا ويمتجئ  ،مف دوف ا ندا يسويو برب العالميف
إليو ويتوكؿ عميو ، أو يطيعو في معصية ا إليو ويدعوه ويخافو ويرجوه ويرغب 

ِإن  الم َو ََل َيْغِفُر  ، أو يتبعو عمى غير مرضاة ا ، وغير ذلؾ ، قاؿ تعالى : 
َيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْشِرْك ِبالم ِو َفَقِد اْفَتَرى ِإْثًما ِبِو و َأْن ُيْشَرَك َ 

  َوَمْن ُيْشِرْك ِبالم ِو َفَقْد َضل  َضاَلًَل َبِعيًدا:وقاؿ تعالى،[ٛٗ:النساء]  َعِظيًما
ِإن ُو َمْن ُيْشِرْك ِبالم ِو َفَقْد َحر َم الم ُو َعَمْيِو اْلَجن َة ، وقاؿ تعالى :[ٙٔٔ:النساء]

َكَأن َما َخر  ِمَن َوَمْن ُيْشِرْك ِبالم ِو فَ  ، وقاؿ تعالى: [ٕٚ:المائدة] َوَمْأَواُه الن اُر 
يُح ِفي َمَكاٍن َسِحيقٍ  ، وغير  [ٗ:الحج]  الس َماِء َفَتْخَطُفُو الط ْيُر َأْو َتْيِوي ِبِو الرِّ
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حق اهلل عمى العباد أن  ))ذلؾ مف اآليات ، وقاؿ النبي صمى ا عميو وسمـ : 
َل يشرك بو  يعبدوه وَل يشركوا بو شيئا ، وحق العباد عمى اهلل أن َل يعذب من

ويستوي في الخروج بيذا الشرؾ عف الديف  ،وىو في الصحيحيف  (( شيئا
الذيف والمبطف لو كالمنافقيف المخادعيف المجاىر بو ككفار قريش وغيرىـ ، 

ِإن  اْلُمَناِفِقيَن ِفي الد ْرِك  يظيروف اإلسالـ ويبطنوف الكفر ، قاؿ ا تعالى : 
َوَلْن َتِجَد َلُيْم َنِصيًرا ِإَل  ال ِذيَن تَاُبوا َوَأْصَمُحوا َواْعَتَصُموا ِبالم ِو اأْلَْسَفِل ِمَن الن اِر 

. وغير ذلؾ مف [ٙٗٔ-٘ٗٔ:النساء] َوَأْخَمُصوا ِديَنُيْم ِلم ِو َفُأوَلِئَك َمَع اْلُمْؤِمِنيَن 
 .اآليات 

اد بو ا ىو يسير الرياء الداخؿ في تحسيف العمؿ المر  :األصغرالشرك  وأما
فمن كان يرجوا لقاء ربو فميعمل عماًل صالحًا وَل  تعالى ، قاؿ ا تعالى : 

[ ، وقاؿ النبي صمى ا عميو وسمـ :  ٓٔٔ] الكيؼ :  يشرك بعبادة ربو أحدًا 
فُسئؿ عنو فقاؿ : الرياء  ،رواه أحمد((  أخوف ما أخاف عميكم الشرك األصغر)) 

يقوم الرجل فيصمي فيزين صالتو لما عميو وسمـ : ))  ، ثـ فسره بقولو صمى ا
ومف ذلؾ الحمؼ بغير ا كالحمؼ باآلباء واألنداد  ،(( يرى من نظر رجل إليو 

 بآبائكم وَل تحمفوا َل))، وقاؿ صمى ا عميو وسمـ :  ذلؾ والكعبة واألمانة وغير
َل تقولوا : مـ : )) ، وقاؿ صمى ا عميو وسمتفؽ عميو ((باألنداد بامياتكم وَل

َل تحمفوا (( ، وقاؿ صمى ا عميو وسمـ : ))  والكعبة ولكن قولوا : ورب الكعبة
 (( من حمف باألمانة فميس منا(( ، وقاؿ صمى ا عميو وسمـ : ))  إَل باهلل

من حمف بغير اهلل فقد ، وقاؿ صمى ا عميو وسمـ : ))  رواه ابو داود وأحمد

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 41 

، ومنو قولو : ))  رواه الترمذي وأحمدوفي رواية )) وأشرؾ (( (( ،كفر أو أشرك 
(( ، قاؿ النبي صمى ا عميو وسمـ لمذي قاؿ ذلؾ : )) ما شاء اهلل وشئت 

، ومنو قوؿ :  لوال ا  رواه أحمد (( أجعمتني هلل ندًا ، بل ما شاء اهلل وحده
، ونحو ذلؾ ، قاؿ صمى  وأنت ، ومالي إال ا وأنت ، وأنا داخؿ عمى ا وعميؾ

َل تقولوا : ما شاء اهلل وشاء فالن ، ولكن قولوا : ما شاء ا عميو وسمـ : )) 
قاؿ أىؿ العمـ : ويجوز : لوال ا ثـ  رواه أبوداود وأحمد، ((اهلل ثم شاء فالن 

 فالف ، وال يجوز : لوال ا وفالف .
َذٕحيدَانزتٕتيحَ-2

تعالى رب كؿ شيء ومميكو ، وخالقو ، ومدبره ، ىو اإلقرار الجاـز بأف ا 
 والمتصرؼ فيو ، لـ يكف لو شريؾ في الممؾ ، ولـ يكف لو ولي مف الذؿ ، وال رادَّ 

لو ، وال منازع  يَّ مِ ألمره ، وال معقب لحكمو ، وال مضاد لو ، وال مماثؿ لو ، وال سَ 
 تعالى  في شيء مف معاني ربوبيتو ومقتضيات أسمائو وصفات ، قاؿ ا

اْلَحْمُد ِلم ِو ال ِذي َخَمَق الس َماَواِت َواأْلَْرَض َوَجَعَل الظُُّمَماِت َوالنُّوَر ثُم  ال ِذيَن َكَفُروا 
] الفاتحة :  اْلَحْمُد ِلم ِو َربِّ اْلَعاَلِمينَ ، وقاؿ تعالى :  [ٔ:األنعاـ] ِبَربِِّيْم َيْعِدُلونَ 

ْن َربُّ الس َماَواِت َواأْلَْرِض ُقِل الم ُو ُقْل َأَفات َخْذُتْم ِمْن ُقْل مَ [ ، وقاؿ تعالى :  ٔ
ُدوِنِو َأْوِلَياَء ََل َيْمِمُكوَن أِلَْنُفِسِيْم َنْفًعا َوََل َضراا ُقْل َىْل َيْسَتِوي اأْلَْعَمى َواْلَبِصيُر َأْم 

ُشَرَكاَء َخَمُقوا َكَخْمِقِو َفَتَشاَبَو اْلَخْمُق  َىْل َتْسَتِوي الظُُّمَماُت َوالنُّوُر َأْم َجَعُموا ِلم وِ 
، وقاؿ  ( ٙٔالرعد :  )  َعَمْيِيْم ُقِل الم ُو َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء َوُىَو اْلَواِحُد اْلَقي ار

اِئُكْم َمْن الم ُو ال ِذي َخَمَقُكْم ثُم  َرَزَقُكْم ثُم  ُيِميُتُكْم ُثم  ُيْحِييُكْم َىْل ِمْن ُشَركَ   :تعالى
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ا ُيْشِرُكونَ  ، وقاؿ  [ ٓٗ :الرـو ] َيْفَعُل ِمْن َذِلُكْم ِمْن َشْيٍء ُسْبَحاَنُو َوَتَعاَلى َعم 
َىَذا َخْمُق الم ِو َفَأُروِني َماَذا َخَمَق ال ِذيَن ِمْن ُدوِنِو َبِل الظ اِلُموَن ِفي َضاَلٍل تعالى 
َأْم ُخِمُقوا ِمْن َغْيِر َشْيٍء َأْم ُىُم اْلَخاِلُقوَن  :، وقاؿ تعالى  [ٔٔ :لقماف ]ُمِبيٍن 

، وقاؿ تعالى  [ ٖٙ-ٖ٘الطور :  ] َأْم َخَمُقوا الس َماَواِت َواأْلَْرَض َبل ََل ُيوِقُنوَن 
:  َلُو َسِمياا َربُّ الس َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما َبْيَنُيَما َفاْعُبْدُه َواْصَطِبْر ِلِعَباَدِتِو َىْل َتْعَمُم
[  : ٘ٙمريـ ]  : وقاؿ تعالى ، َُلْيَس َكِمْثِمِو َشْيٌء َوُىَو الس ِميُع اْلَبِصير [ 

َوُقِل اْلَحْمُد ِلم ِو ال ِذي َلْم َيت ِخْذ َوَلًدا َوَلْم َيُكْن َلُو  :، وقاؿ تعالى [ ٔٔالشورى : 
،  [ ٔٔٔاإلسراء :  ] َن الذُّلِّ َوَكبِّْرُه َتْكِبيرًاَشِريٌك ِفي اْلُمْمِك َوَلْم َيُكْن َلُو َوِليٌّ مِ 

ُقِل اْدُعوا ال ِذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدوِن الم ِو ََل َيْمِمُكوَن ِمْثَقاَل َذر ٍة ِفي وقاؿ تعالى : 
ِييٍر َوََل الس َماَواِت َوََل ِفي اأْلَْرِض َوَما َلُيْم ِفيِيَما ِمْن ِشْرٍك َوَما َلُو ِمْنُيْم ِمْن ظَ 

 َتْنَفُع الش َفاَعُة ِعْنَدُه ِإَل  ِلَمْن َأِذَن َلُو َحت ى ِإَذا ُفزَِّع َعْن ُقُموِبِيْم َقاُلوا َماَذا َقاَل َربُُّكمْ 
 .[ ٖٕ-ٕٕسبأ :  ]َقاُلوا اْلَحق  َوُىَو اْلَعِميُّ اْلَكِبيُر 

َياَضدَانزتٕتيحَ؟
شيء مف تدبير الكوف ، مف إيجاد  ىو اعتقاد متصرؼ مع ا عز وجؿ في أي

أو إعداـ ، أو إحياء أو إماتة ، جمب خير أو دفع شر ، أو غير ذلؾ مف معاني 
الربوبية ، أو اعتقاد منازع لو في شيء مف مقتضيات أسمائو وصفاتو كعمـ الغيب 

ْن َما َيْفَتِح الم ُو ِلمن اِس مِ وكالعظمة والكبرياء ونحو ذلؾ ، وقاؿ ا تعالى : 
َرْحَمٍة َفاَل ُمْمِسَك َلَيا َوَما ُيْمِسْك َفاَل ُمْرِسَل َلُو ِمْن َبْعِدِه َوُىَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم َيا 
َأيَُّيا الن اُس اْذُكُروا ِنْعَمَة الم ِو َعَمْيُكْم َىْل ِمْن َخاِلٍق َغْيُر الم ِو َيْرُزُقُكْم ِمَن الس َماِء 
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ْن  [ ، وقاؿ تعالى : ٖ-ٕفاطر :  ]ِإَل  ُىَو َفَأن ى ُتْؤَفُكوَن  َواأْلَْرِض ََل ِإَلوَ  َواِ 
ْن ُيِرْدَك ِبَخْيٍر َفاَل َراد  ِلَفْضِمِو ُيِصيُب  َيْمَسْسَك الم ُو ِبُضرٍّ َفاَل َكاِشَف َلُو ِإَل  ُىَو َواِ 

، وقاؿ تعالى :  [ ٚٓٔنس : يو  ] ِبِو َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوُىَو اْلَغُفوُر الر ِحيُم 
  َوَلِئْن َسَأْلَتُيْم َمْن َخَمَق الس َماَواِت َواأْلَْرَض َلَيُقوُلن  الم ُو ُقْل َأَفَرَأْيُتْم َما َتْدُعوَن

 ِمْن ُدوِن الم ِو ِإْن َأَراَدِنَي الم ُو ِبُضرٍّ َىْل ُىن  َكاِشَفاُت ُضرِِّه َأْو َأَراَدِني ِبَرْحَمٍة َىلْ 
،  [ ٖٛالزمر :  ] ُىن  ُمْمِسَكاُت َرْحَمِتِو ُقْل َحْسِبَي الم ُو َعَمْيِو َيَتَوك ُل اْلُمَتَوكُِّموَن 

َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب ََل َيْعَمُمَيا ِإَل  ُىَو َوَيْعَمُم َما ِفي اْلَبرِّ وقاؿ تبارؾ وتعالى : 
ٍة ِإَل  َيْعَمُمَيا َوََل َحب ٍة ِفي ُظُمَماِت اأْلَْرِض َوََل َرْطٍب َوََل َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمْن َوَرقَ 
ُقْل ََل َيْعَمُم َمْن ، ، وقاؿ تعالى :  [ ٜ٘األنعاـ :  ] َياِبٍس ِإَل  ِفي ِكَتاٍب ُمِبينٍ 

 [٘ٙالنمؿ :  ] ْبَعُثونَ ِفي الس َماَواِت َواأْلَْرِض اْلَغْيَب ِإَل  الم ُو َوَما َيْشُعُروَن َأي اَن يُ 
 [ ٕ٘٘البقرة :  ] َوََل ُيِحيُطوَن ِبَشْيٍء ِمْن ِعْمِمِو ِإَل  ِبَما َشاَء  ، وقاؿ تعالى : 

يقول اهلل تعالى : العظمة إزاري ،  )، وقاؿ النبي صمى ا عميو وسمـ : )
ماـ أحمد في رواه اإل (( والكبرياء ردائي ، فمن نازعني واحدًا منيما أسكنتو ناري

 . مسنده
َذٕحيدَاألمساءَٔانصفاخَ-3

صمى  )ىو اإليماف بما وصؼ ا تعالى بو نفسو في  كتابو ، ووصفو بو رسولو
مرارىا كما جاءت بال  (ا عميو وسمـ مف األسماء الحسنى والصفات العمى وا 

كيؼ ، كما جمع ا تعالى بيف إثباتيا ونفي التكييؼ عنيا في كتابو في غير 
 َيْعَمُم َما َبْيَن َأْيِديِيْم َوَما َخْمَفُيْم َوََل ُيِحيُطوَن ِبِو ِعْمًما موضع ، كقولو تعالى : 
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 [  : ٓٔٔطو ] : وقولو تعالى ، َُلْيَس َكِمْثِمِو َشْيٌء َوُىَو الس ِميُع اْلَبِصير 
[ : ٔٔالشورى ]  : وقولو تعالى ،  ُيْدِرُك اأْلَْبَصاَر َوُىَو ََل ُتْدِرُكُو اأْلَْبَصاُر َوُىَو

بي بف ، وغير ذلؾ ، وفي الترمذي عف أُ [ ٖٓٔاألنعاـ :  ]  الم ِطيُف اْلَخِبيرُ 
 –: أف المشركيف قالوا لرسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ  (رضي ا عنو)كعب 

َحٌد ُقْل ُىَو الم ُو أَ  انسب لنا ربؾ ، فأنزؿ ا تعالى :  :–يعني لما ذكر آليتيـ 
َمدُ  ألنو ليس شيء يولد إال سيموت َلْم َيِمْد َوَلْم ُيوَلْد ، والصمد الذي  الم ُو الص 

َوَلْم َيُكْن َلُو ، وليس شيء يموت إال سيورث ، وأف ا تعالى ال يموت وال يورث 
 قاؿ : لـ يكف لو شبيو وال عديؿ ، ,وليس كمثمو شيء . ُكُفًوا َأَحدٌ 

َمساءَٔانصفاخَ؟ياَضدَذٕحيدَاأل
 ضده اإللحاد في أسماء ا وصفاتو وآياتو ، وىو ثالثة أنواع :

األوؿ : إلحاد المشركيف الذيف عدلوا بأسماء ا تعالى عما ىي عميو وسموا بيا 
أوثانيـ ، فزادوا ونقصوا فاشتقوا الالت مف اإللو والعزى مف العزيز ومناة مف 

 المناف .
لذيف يكيفوف صفات ا تعالى ، ويشبيونيا بصفات خمقو الثاني : إلحاد المشبية ا

وىو مقابؿ إللحاد المشركيف ، فأولئؾ سووا المخموؽ برب العالميف ، وىؤالء جعموه 
 بمنزلة األجساـ المخموقة وشبيوه بيا تعالى وتقدس .

الثالث : إلحاد النفاة المعطمة ، وىـ قسماف : قسـ أثبتوا ألفاظ أسمائو تعالى ونفوا 
عنو ما تضمنتو مف صفات الكماؿ فقالوا : رحمف رحيـ بال رحمة ، عميـ بال عمـ 
، سميع بال سمع ، بصير بال بصر ، قدير بال قدرة ، وأطردوا بقيتيا كذلؾ . 
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وقسـ صرحوا بنفي األسماء ومتضمناتيا بالكمية ، ووصفوه بالعدـ المحض الذي 
وؿ الظالموف الجاحدوف الممحدوف ال اسـ لو وال صفة ، سبحاف ا وتعالى عما يق

َربُّ الس َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما َبْيَنُيَما َفاْعُبْدُه َواْصَطِبْر ِلِعَباَدِتِو َىْل   :عموا كبيرا
 َلْيَس َكِمْثِمِو َشْيٌء َوُىَو الس ِميُع اْلَبِصيرُ  ، [٘ٙ]مريـ: َتْعَمُم َلُو َسِمياا

:الشورى[ٔٔ] ، َبْيَن َأْيِديِيْم َوَما َخْمَفُيْم َوََل ُيِحيُطوَن ِبِو َيْعَمُم َما
 [.ٓٔٔ]طو:ِعْمًما

 :جميع أنواع التوحيد متالزمة فينافييا كميا ما ينافي نوعا منيا 
فمف أشرؾ في نوع منيا فيو مشرؾ في البقية ، مثاؿ ذلؾ دعاء غير ا وسؤالو 

ؿ مخ العبادة ، صرفيا لغير ا مف ما ال يقدر عميو إال ا ، فدعاؤه إياه عبادة ب
دوف ا ، فيذا شرؾ في اإلليية ، وسؤالو إياه تمؾ الحاجة مف جمب خير أو دفع 
شر معتقدا أنو قادر عمى قضاء ذلؾ ، ىذا شرؾ في الربوبية حيث اعتقد أنو 

يذا الدعاء مف دوف ا إال مع ب ومتصرؼ مع ا في ممكوتو ، ثـ إنو لـ يدع
أنو يسمعو عمى البعد والقرب في أي وقت كاف وفي أي مكاف ويصرحوف اعتقاده 

بذلؾ ، وىو شرؾ في األسماء والصفات حيث أثبت لو سمعا محيطا بجميع 
المسموعات ، ال يحجبو قرب وال بعد ، فاستمـز ىذا الشرؾ في اإلليية الشرؾ في 

 الربوبية واألسماء والصفات .
نتعرؼ  أفمف الضروري  ومايضاده،أجد امووأقسعرفنا معنى التوحيد  أفوبعد 
 األعظـالتوحيد السبب  إلىالنيما مفتاح الدخوؿ  عمى معنى الشيادتيف أيضا

 لتحصيؿ المغفرة.
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َيعىنَشٓادجَأٌَالَإنَّإالَاهلل
ثباتيا  عز وجؿ وحده  معناىا نفي استحقاؽ العبادة عف كؿ ما سوى ا تعالى وا 

َذِلَك نو ليس لو شريؾ في ممكو ، قاؿ ا تعالى : ال شريؾ لو في عبادتو ، كما أ
             ِبَأن  الم َو ُىَو اْلَحقُّ َوَأن  َما َيْدُعوَن ِمْن  ُدوِنِو ُىَو اْلَباِطُل َوَأن  الم َو ُىَو اْلَعِميُّ 

 [.ٕٙ:الحج] اْلَكِبيرُ 
 جرًاعٓاَفيّشزٔطَشٓادجَأٌَالَإنَّإالَاهللَانريَالَذُفعَلائهٓاَإالَتا

 :وكاآلتيشروطيا سبعة 
ثباتا . الثاني : استيقاف القمب بيا ، الثالث : االنقياد  األوؿ : العمـ بمعناىا نفيا وا 

 ،الرابع : القبوؿ ليا فال يرد شيئا مف لوازميا ومقتضياتيا  ،ليا ظاىرا وباطنا 
 ،فقط  الخامس : اإلخالص فييا . السادس : الصدؽ مف صميـ القمب ال بالمساف

 السابع : المحبة ليا وألىميا ، والمواالة والمعاداة ألجميا .
َدنيمَاشرتاطَانعهىَيٍَانكرابَٔانسُح

            َوُىْم ، أي بال إلو إال ا ،  ِإَل  َمْن َشِيَد ِباْلَحقِّ  قوؿ ا تعالى : 
، وقوؿ النبي صمى بقموبيـ معنى ما نطقوا بو بألسنتيـ  [،ٙٛ:الزخرؼ]  َيْعَمُمونَ 

رواه  (( من مات وىو يعمم أن َل إلو إَل اهلل دخل الجنة ))ا عميو وسمـ : 
 مسمـ.

َدنيمَاشرتاطَانيميَيٍَانكرابَٔانسُح
 ِإن َما اْلُمْؤِمُنوَن ال ِذيَن آَمُنوا ِبالم ِو َوَرُسوِلِو ثُم  َلْم َيْرَتاُبواقوؿ ا عز وجؿ : 

 إلى قولو ِاِدُقونَ ُأوَلئ ، وقوؿ النبي صمى ا عميو  [٘ٙ:الحجرات]  َك ُىُم الص 
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أشيد أن َل إلو إَل اهلل وأني رسول اهلل ، َل يمقى اهلل بيما عبد غير  ))وسمـ : 
من  ))، وقاؿ صمى ا عميو وسمـ ألبي ىريرة :  (( شاك فييما إَل دخل الجنة

 (( مستيقنا بيا قمبو فبشره بالجنة لقيت وراء ىذا الحائط يشيد أن َل إلو إَل اهلل
 كالىما في الصحيح . ، رواه مسمـ

َوَمْن ُيْسِمْم  قاؿ ا تعالى : :َدنيمَاشرتاطَاالَميادَيٍَانكرابَٔانسُح
، وقاؿ  [ٕٕ:لقماف] َوْجَيُو ِإَلى الم ِو َوُىَو ُمْحِسٌن َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى

َل يؤمن أحدكم حتى يكون ىواه تبعا لما جئت  ))عميو وسمـ :  النبي صمى ا
 رواه اإلماـ البغوي في شرح السنة. (( بو

َدنيمَاشرتاطَانمثٕلَيٍَانكرابَٔانسُح
اْحُشُروا ال ِذيَن َظَمُموا َوَأْزَواَجُيْم َوَما َكاُنوا  قاؿ ا تعالى في شأف مف لـ يقبميا : 

ِإن ُيْم َكاُنوا ِإَذا ِقيَل َلُيْم ََل ِإَلَو ِإَل  الم ُو َيْسَتْكِبُروَن   إلى قولو : َيْعُبُدوَن 
، وقاؿ النبي  [ٖٙ-ٕٖالصافات)]  َوَيُقوُلوَن َأِئن ا َلَتاِرُكو آِلَيِتَنا ِلَشاِعٍر َمْجُنونٍ 

مثل ما بعثني اهلل بو من اليدى والعمم كمثل الغيث  ))صمى ا عميو وسمـ : 
اب أرضا فكان منيا نقية قبمت الماء فأنبتت الكأل والعشب الكثير ، الكثير أص

وكان منيا أجادب أمسكت الماء فنفع اهلل بو الناس فشربوا وسقوا وزرعوا ، 
وأصاب منيا طائفة أخرى إنما ىي قيعان َل تمسك ماء وَل تنبت كأل ، فذلك 

، ومثل من لم يرفع مثل من فقو في دين اهلل ونفعو ما بعثني اهلل بو فعمم وعمم 
 متفؽ عميو. ((بذلك رأسا ولم يقبل ىدى اهلل الذي أرسمت بو 
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 َ:يٍَانكرابَٔانسُحَاإلخالصدنيمَاشرتاطَ
َفاْعُبِد ، وقاؿ تعالى : [ٖ:الزمر]  َأََل ِلم ِو الدِّيُن اْلَخاِلُص  قاؿ ا تعالى :     

أسعد  ))ؿ النبي صمى ا عميو وسمـ : وقا ، [ٕ:الزمر]  الم َو ُمْخِمًصا َلُو الدِّينَ 
،  رواه البخاري (( َل إلو إَل اهلل خالصا من قمبو :من قال ؛الناس بشفاعتي

َل  :إن اهلل تعالى حرم عمى النار من قال ))وقاؿ النبي صمى ا عميو وسمـ : 
 .متفؽ عميو ((إلو إَل اهلل يبتغي بذلك وجو اهلل 

َدنيمَانصدقَيٍَانكرابَٔانسُح
الم َأَحِسَب الن اُس َأْن ُيْتَرُكوا َأْن َيُقوُلوا آَمن ا َوُىْم ََل ُيْفَتُنوَن   قاؿ ا تعالى : 

  َوَلَقْد َفتَن ا ال ِذيَن ِمْن َقْبِمِيْم َفَمَيْعَمَمن  الم ُو ال ِذيَن َصَدُقوا َوَلَيْعَمَمن  اْلَكاِذِبينَ 
ما من أحد يشيد أن َل  ))ا عميو وسمـ : ، وقاؿ النبي صمى  [ٖ-ٔ:العنكبوت]

 (( إلو إَل اهلل وأن محمدا رسول اهلل صدقا من قمبو إَل حرمو اهلل عمى النار
واهلل َل  ))متفؽ عميو، وقاؿ لإلعرابي الذي عممو شرائع اإلسالـ إلى أف قاؿ : 

ح إن أزيد عمييا وَل أنقص منيا ، فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم : " أفم
 .رواه البخاري (( صدق

َدنيمَاشرتاطَاحملثحَيٍَانكرابَٔانسُح
َيا َأيَُّيا ال ِذيَن آَمُنوا َمْن َيْرَتد  ِمْنُكْم َعْن ِديِنِو َفَسْوَف َيْأِتي الم ُو   قاؿ ا تعالى : 

ثالث  )):  ، وقاؿ النبي صمى ا عميو وسمـ[ٗ٘:المائدة] ِبَقْوٍم ُيِحبُُّيْم َوُيِحبُّوَنُو 
من كن فيو وجد بين حالوة اإليمان : أن يكون اهلل ورسولو أحب إليو مما 
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سواىما ، وأن يحب المرء َل يحبو إَل هلل ، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ 
 متفؽ عميو. (( أنقذه اهلل منو كما يكره أن يقذف في النار

َدنيمَادلٕاالجَهللَٔادلعاداجَألجهّ
َيا َأيَُّيا ال ِذيَن آَمُنوا ََل َتت ِخُذوا اْلَيُيوَد َوالن َصاَرى َأْوِلَياَء   قاؿ ا عز وجؿ

ِإن َما َوِليُُّكُم الم ُو إلى قولو : َبْعُضُيْم َأْوِلَياُء َبْعٍض َوَمْن َيَتَول ُيْم ِمْنُكْم َفِإن ُو ِمْنُيمْ 
َيا َأيَُّيا ال ِذيَن آَمُنوا ََل ، وقولو تعالى  [٘٘-ٔ٘:المائدة]َوَرُسوُلُو َوال ِذيَن آَمُنوا 

يَمانِ  ْخَواَنُكْم َأْوِلَياَء ِإِن اْسَتَحبُّوا اْلُكْفَر َعَمى اإلِْ ، [ٖٕ:التوبة] َتت ِخُذوا آَباَءُكْم َواِ 
الم َو  ََل َتِجُد َقْوًما ُيْؤِمُنوَن ِبالم ِو َواْلَيْوِم اآْلِخِر ُيَوادُّوَن َمْن َحاد  تعالى  وقاؿ

َيا َأيَُّيا ال ِذيَن آَمُنوا ََل َتت ِخُذوا َعُدوِّي ، وقاؿ تعالى [ٕٕ:المجادلة] َوَرُسوَلوُ 
ُكْم َأْوِلَياَء   وغير ذلؾ مف اآليات.[،ٔ:النساء] َوَعُدو 

َ:(ٔسهىَٔآنَّصه َاهللَعهيََّ)َيعىنَشٓادجَأٌَحمًداَرسٕلَاهلل
عبده  المواطئ لقوؿ المساف بأف محمداً  ىو التصديؽ الجاـز مف صميـ القمب
َيا َأيَُّيا الن ِبيُّ ِإن ا َأْرَسْمَناَك َشاِىًدا َوُمَبشِّرًا  :ورسولو إلى كافة الناس إنسيـ وجنيـ

فيجب تصديقو [،ٙٗ-٘ٗ]االحزاب : َوَنِذيًرا َوَداِعًيا ِإَلى الم ِو ِبِإْذِنِو َوِسَراًجا ُمِنيًرا
مف أنباء ما قد سبؽ وأخبار ما سيأتي ، وفيما أحؿ مف في جميع ما أخبر بو 

حالؿ وحـر مف حراـ ، واالمتثاؿ واالنقياد لما أمر بو ، والكؼ واالنتياء عما نيى 
تباععنو ،  شريعتو والتزاـ سنتو في السر والجير مع الرضا بما قضاه والتسميـ  وا 

مبمغ عف ا رسالتو لو ، وأف طاعتو ىي طاعة ا ومعصيتو معصية ا ؛ ألنو 
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ولـ يتوفو ا حتى أكمؿ بو الديف وبمغ البالغ المبيف وترؾ أمتو عمى المحجة 
 .البيضاء ليميا كنيارىا ال يزيغ عنيا بعده إال ىالؾ

َاهلل َرسٕل َحمًدا َأٌ َشٓادج َٔسهىَ)شزٔط َاهللَعهيّ َْٔمََ(صه  ،
َ؟َذمثمَانشٓادجَاألٔىلَتدَٔٓا
ي الديف إال بياتيف الشيادتيف وأنيما متالزمتاف ، قد قدمنا أف العبد ال يدخؿ ف

 فشروط الشيادة األولى ىي شروط في الثانية ، كما أنيا ىي شروط في األولى.
َ-َٕالضَاإلمياٌَ-َٕالضَانشٓادذي

والنواقض: جمع ناقض، وناقض الشيء ىو المبطؿ لمشيء والمفسد لمشيء، 
، بمعنى أف اإلنساف إذا فعؿ يعني: مفسدات اإلسالـ ومبطالتو اإليمافنواقض 

إال أف  ،بعد انتفاء المانع وقياـ السببواحًدا مف ىذه النواقض بطَؿ إسالمو ودينو،
عمى ناقض مف ىذه ُمصٌر يتوب قبؿ الموت، فإف لـ يتب قبؿ الموت، وىو 

 .النواقض؛ فإنو يخرج مف ديف اإلسالـ نسأؿ ا السالمة والعافية
التو ومفسداتو، مثؿ: نواقض الوضوء، نواقض فنواقض الشيء يعني: ىي مبط

الوضوء منيا الخارج مف السبيميف، فإذا توضأ اإلنساف، ثـ خرج منو بوؿ أو غائط 
فكذلؾ نواقض ،بطؿ وضوُءه، فسد وانتقؿ مف كونو متوضًئا إلى كونو ُمْحِدًثا

 اإلسالـ، إذا فعؿ اإلنساف ناقضا مف ىذه النواقض، انتقؿ مف كونو مسمًما نسأؿ
 ا السالمة والعافية.

وقد جمعيا العمماء بعد استقراء شمؿ،ىذه النواقض التي سنذكرىا ىي األىـ واألو 
عمى ىذه النواقض  واقتصر العمماء رحميـ ا ،نصوص الكتاب والسنة الصحيحة
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مف نواقض اإلسالـ ترجع إلى ىذه النواقض العشر ، فيي إذف  اً العشر ألف كثير 
 -(:ٔآلتي)أىـ النواقض وىي كا

 األول: الشرك في عبادة اهلل تعالى
ِإن  الم َو ََل َيْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِو َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء َوَمْن  :قاؿ تعالى

ِإن ُو َمْن ُيْشِرْك  :، وقاؿ تعالى[ٛٗ:النساء]  ُيْشِرْك ِبالم ِو َفَقِد اْفَتَرى ِإْثًما َعِظيًما
 لم ِو َفَقْد َحر َم الم ُو َعَمْيِو اْلَجن َة َوَمْأَواُه الن اُر َوَما ِلمظ اِلِميَن ِمْن َأْنَصارِبا
 .[ٕٚ:المائدة]

يدعوىم ويسأليم الشفاعة ويتوكل  أنداداالثاني: من جعل بينو وبين اهلل تعالى 
ُع ِمْن ُدوِن َوََل َتدْ : ﴿، تشممو النصوص التي فيياتعالىغير اهلل  ودعا، عمييم

﴾ اهلِل َما ََل َيْنَفُعَك َوََل َيُضرَُّك َفِإْن َفَعْمَت َفِإن َك ِإًذا ِمَن الظ اِلِمينَ 
َفاَل َتْدُع َمَع اهلِل ِإَلًيا آَخَر َفَتُكوَن ِمَن ﴿وقولو سبحانو وتعالى:،[ٙٓٔ:يونس]

وقولو:  ،[ٖؾلقمان]﴾ َعِظيمٌ  ِإن  الشِّْرَك َلُظْممٌ وقولو: ﴿،[ٖٕٔ:الشعراء]﴾ اْلُمَعذ ِبينَ 
َوَمْن َيْدُع َمَع اهلِل ِإَلًيا آَخَر ََل ُبْرَىاَن َلُو ِبِو َفِإن َما ِحَساُبُو ِعْنَد َربِِّو ِإن ُو ََل ُيْفِمُح ﴿

َوَيْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُروَن ﴿وقولو: ،فسماه كافراً  [،ٚٔٔ:المؤمنوف]﴾ اْلَكاِفُرونَ 
َوال ِذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِنِو َما َيْمِمُكوَن ِمْن ِقْطِميٍر ِإْن ﴿وقولو:[،ٗٔ:فاطر]﴾ ِبِشْرِكُكمْ 

                                                 
نواقض اإلميان االعتقادية كتاب و (،هـ888)البن مفلح املبدع شرح املقنع ينظر: – (1)

 .د. حممد بن عبد اهلل بن علي الوهييب وضوابط التكفري عند السلف
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َتْدُعوُىْم ََل َيْسَمُعوا ُدَعاَءُكْم َوَلْو َسِمُعوا َما اْسَتَجاُبوا َلُكْم َوَيْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُروَن 
 وىنا سّماه ا شركًا. [،ٗٔ-ٖٔفاطر)]﴾ ِبِشْرِكُكمْ 

شك في كفرىم  أو -الذين كفرىم اهلل ورسولو -يكفر المشركينلم الثالث: من 
 .صحح مذىبيم أو

﴾ َفَمْن َيْكُفْر ِبالط اُغوِت َوُيْؤِمْن باهلِل َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى﴿:قاؿ ا تعالى
فمف لـ يَكفِّر المشركيف أو شؾ في كفرىـ، أو صحح مذىبيـ؛ فإنو  [،ٕٙ٘:البقرة]

 وليس ىناؾ إيماف إال بأمريف ال بد منيما: .لـ يْكُفر بالطاغوت
 األمر األول:  الكفر بالطاغوت

 . تعالى واألمر الثاني: اإليمان باهلل
والطاغوت: كؿ ما خالؼ الشرع، كؿ ما تجاوز بو العبد حده مف معبود أو متبوع 

فر ومعنى )الك ،أو مطاع ُسمي طاغوتا، مف الطغياف وىو مجاوزة الحد
وتنفييا وتنكرىا وتبغضيا  تعالى ، بالطاغوت( ىو أف تتبرأ مف عبادة غير ا

 وتعادييا وتعادي أىميا، ىذا ىو الكفر بالطاغوت، البراءة مف كؿ معبود سوى ا
نكار كؿ عبادة لغير اتعالى ، ونفييا وبغضيا وبغض أىميا تعالى ، وا 

د، ت،ومعاداتيـ كفر بالطاغوت وتؤمف با، وىذا ىو إذا فعمت األمريف فأنت موحِّ
، ىذه كممة التوحيد، وىي َل معبود بحق إَل اهللمعنى ال إلو إال ا، فإف معناىا: 

الكممة التي تقي قائميا الشرؾ، كممة التقوى، وىي الكممة التي مف أجميا أرسؿ ا 
اد، مف وسعيد، مف أجميا قاـ سوؽ الجي ؿ، مف أجميا انقسـ الناس إلى شقيٍ الرس
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أجميا قامت القيامة، وحقت الحاقة، ووقعت الواقعة، ومف أجميا ُخمقت الجنة 
 والنار.

مف المسائؿ الكبار والقضايا  فيي ولكن ينبغي الحذر من اَلستيانة بالتكفير
العظاـ، ليا آثارىا العظيمة، فال يحؿ لمسمـ أف يقدـ عمييا إال ببرىاٍف عنده مف 

لقد نّبو و داللتو أوضح مف الشمس في رابعة النيار، ، ودليٍؿ ىو في تعالى ا
، وعظـ شأنيا، وما مسألة التكفيرأىؿ العمـ رحميـ ا سمفًا وخمفًا إلى خطورة 

التكفير زلت  مستنقع ففي ،يترتب عمييا مف آثاٍر وتبعات في الدنيا وفي اآلخرة
ألسنٌة  أقداـ ما كاف ليا أف تزؿ، وضمت أفياـ ما كاف ليا أف تضؿ، وخاضت

وأقالـ بغير عمـٍ وال برىاف، فينبغي الحذر مف ذلؾ كمو، والسالمة ال يعدليا شيء، 
كما ينبغي الحرص عمى جمع كممة المسمميف، فحيف تحصؿ الفرقة والنفرة وشتات 
الكممة يستبد كؿ ذي رأي برأيو، ويدعي كٌؿ الكماؿ لنفسو، ويعجب كؿ سالٍؾ 

و وفئتو وطائفتو، فيحتقر إخوانو، ويزدري مسمكو، ويحصر الحؽ والغيرة في نفس
مسمكيـ، ويثير الغبار مف حوليـ، وحينئٍذ تتنافر القموب، ويقع التياجر والتقاطع 
والتقاتؿ وتضعؼ الدعوة إلى ا، وتقؿ منفعة العمـ، وال يقع القبوؿ والتوجيو 

 .واإلرشاد، ويتغمغؿ األعداء
( مف التجرؤ عمى تكفير المسمـ, مـآلو وسو  صمى ا عميوقد حذر رسوؿ ا )و 

أّيما امرئ قال ألخيو: يا كافر,  :-((في الصحيحيف  قاؿفوالخطأ في ىذا الباب 
َل رجعْت عميو  .((فقد باء بيا أحدىما, إن كان كما قال؛ وا 
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دليؿ أمر ال يجوز الخوض فيو فيو  أوفالحكـ بالكفر عمى شخص دوف برىاف 
 أمر ال يعممو إال ا تعالى ،وىو حؽ ايتطمب االطالع عمى السرائر وىي 

ال عواـ الحؿ والعقد  وأىؿوالعمماء  األمراءومف ينوب عنو مف  ()ورسولو تعالى
لذا وجب التأكد مف استيفاء شروط الحكـ بالتكفير أو التفسيؽ وانتفاء ،الناس

 .موانعو, فإذا تخّمؼ شرط, أو ُوِجَد مانع؛ فال تكفير وال تفسيؽ
 أحكامالكفر والفسق ): (ٜ٘/٘ابف تيمية في منياج السنة)  إلسالـاقاؿ شيخ 

مو اهلل ورسولو التي يستقل بيا،فالكافر من جع األحكامشرعية،ليس ذلك من 
إن التكفير لو شروط )وقاؿ أيًضا:  .(عمو اهلل ورسولو فاسقاج كافرا،والفاسق من

ن تكفير المطمق َل يمز  م منو تكفير المعين, وموانع، قد تنتفي في حق المعين, وا 
إَل إذا ُوجدت الشروط, وانتفت الموانع, يبين ىذا أن اإلمام أحمد وعامة األئمة 

حتى )وقاؿ:  (الذين أطمقوا ىذه العمومات لم يكفِّروا أكثر من تكمم بيذا الكالم
َلبد من إقامة )وقاؿ: (،الذي َل معارض لو -أي لمتكفير -يقوم فيو المقتِضي 

زالة ا  .(لشبيةالحجة, وا 
التكفير حكم  ):(ٕٔٗفي مختصر الصواعؽ المرسمة)ص ابف القيـ اإلماـوقاؿ 

وقاؿ الشيخ األلباني)رحمو ا( في شريط ،(شريعة،فالكافر من كفره اهلل ورسولو
الكفر  الكفر وقعلكننا نقول ليس كل من وقع في )مسجؿ بعنواف الكفر كفراف: 

ة وتيقن العمماء من إصراره وتكذيبو إذًا إذا قامت الحجة وزالت الشبي ،عميو
 .(وىذا أمر معروف ومجمع عميو لدى عمماء األمة قاطبة،فالبد من تكفيره 
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ان حكم غيره أحسن  أو(أكمل من ىديو،الرابع: من اعتقد ان ىدي غير النبي)
فال وربك :قاؿ تعالى،(من حكمو كالذين يفضمون حكم الطواغيت عمى حكمو)

فيما شجر بينيم ثم َليجدوا في انفسيم حرجا مما  َليؤمنون حتى يحكموك
 .[٘ٙ:النساء]قضيت ويسمموا تسميما

فمف اعتقد أف ىناؾ ىْدًيا أكمؿ مف ىدي النبي) صمى ا عميو وسمـ( أو أف 
ىناؾ حكما أحسف مف حكمو؛ فإنو يكوف كافًرا، دليؿ ذلؾ: أنو لـ يشيد أف محمدًا 

ا( تقتضي طاعتو فيما أمر، وتصديقو  رسوؿ ا؛ ألف شيادة )محمدًا رسوؿ
 عبد ا إال بما شرع.فيما أخبر، واجتناب ما نيى عنو وزجر، وأف ال يُ 

       ،                                                           ( ولو عمل بو الخامس: من ابغض شيئا مما جاء بو الرسول محمد)
،فمف [ٜ:محمد] ن ُيْم َكرُِىوا َما َأْنَزَل اهلُل َفَأْحَبَط َأْعَماَلُيمْ َذِلَك ِبأَ قاؿ ا تعالى: 

وألف ىذا  ،كره شيئا مما أنزلو ا، أو مما شرعو ا ورسولو، فإنو يكوف كافراً 
البغض ينافي اإليماف؛ وألف محبة ا ورسولو أصؿ اإليماف. ومف أبغض شيئًا 

ما جاء بو الرسوؿ؛ فإنو يقتضي عدـ محبة ا مما جاء بو الرسوؿ أو كره شيئًا م
 .ةورسولو، وىذا كفر وِردَّة، نسأؿ ا السالمة والعافي

 ( أو ثوابو أوعقابوالسادس: من استيزأ بشئ من دين الرسول)
ا َقْد ُقْل َأِباهلِل َوآَياِتِو َوَرُسوِلِو ُكْنُتْم َتْسَتْيِزُئوَن ََل َتْعَتِذُرو والدليؿ قوؿ ا تعالى: 

فإذا استيزأ بالصالة  ،،َأْثَبَت ليـ الكفر بعد اإليماف[٘ٙ:التوبة] َكَفْرُتْم َبْعَد ِإيَماِنُكمْ 
كَفر، إذا استيزأ بالزكاة كَفر، إذا استيزأ بالصـو كفر، إذا استيزأ بالمصميف أي: 
سخرية بيذه الصالة التي يصمييا المسمـ كفر، أو استيزأ بالمحية كفر؛ ألف كراىة 
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المحية كراىة لما جاء بو اإلسالـ مف األمر بإعفاء المحية عمى لساف رسولو كفر، 
 أما إذا سخر مف الشخص لذاتو أو لشخصو فال يكفر.

وكذلؾ إذا استيزأ بالجنة، قاؿ: كيؼ الجنة؟! الجنة ثواب المؤمنيف! سخر بيذا، 
كُفر والعياذ بالنار، قاؿ: النار عقاب لمكافريف! استيزأ بيا وسخر، يأو استيزأ 

َمن قال: سبحان اهلل با، أو قمت: مف قاؿ: ال إلو إال ا ُغفرت ذنوبو، ))
(( متفؽ عميو، فاستيزأ وبحمده مائة مرة ُغفرت ذنوبو ولو كانت مثل زبد البحر

 نسأؿ ا السالمة. ،بيذا الثواب سخرية ، فإنو يكفر
 بو السابع: السحر ومنو الصرف والعطف،فمن فعمو أو رضي

 َوَما ُيَعمَِّماِن ِمْن َأَحٍد َحت ى َيُقوََل ِإن َما َنْحُن ِفْتَنٌة َفاَل َتْكُفرْ والدليؿ قوؿ ا تعالى: 
 [البقرة:ٕٔٓ،]وفي الشرع:  ،والسحر ىو في المغة: عبارة عما خفي ولطؼ سببو

ف ىو عبارة عف عزائـ وُرقى وُعقد، وأدوية وتدخينات تؤثر في القموب واألبدا
َوَما َكَفَر ُسَمْيَماُن فتمُرض وتقتؿ وتفرؽ بيف المرء وزوجو. ولقوؿ ا عز وجؿ: 

فكفروا بتعميـ الناس [،ٕٓٔ:البقرة]  َوَلِكن  الش َياِطيَن َكَفُروا ُيَعمُِّموَن الن اَس السِّْحر
)ومنو  ،السحر، فالسحر كفر وِرّدة، مف فعؿ السحر أو رضي بو فيو كافر

عطؼ( الصرؼ: يصرؼ المرأة عف زوجيا، والزوج عف امرأتو، يعمؿ الصرؼ وال
ليـ سحرا بحيث إف الرجؿ إذا جاء إلى امرأتو رآىا في صورة قبيحة، فينفر منيا، 
وال يريد أف يقربيا. أو الزوجة يكرِّىيا في زوجيا، إذا رأت زوجيا رأتو في صورة 

يس في أحدىما ما ينفر قبيحة، ما تطيؽ النظر إليو، فيحصؿ الفراؽ بينيما، ل
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اآلخر، لكف الساحر عمؿ ليما سحرا، فيذا ىو الصرؼ، صرفيا عنو، وصرفو 
 عنيا.

والعطؼ بالعكس، العطؼ يعني: يحبِّب المرأة، يجعؿ لو سحرا بحيث إنو يميؿ 
إلى المرأة، ويحسنيا ولو كانت قبيحة، ولو كانت دميمة الخمقة، يجعميا مف أحسف 

ذلؾ أيضًا إذا سحر المرأة يجعميا تنظر إلى زوجيا أنو الناس وأجمؿ الناس، وك
ف كاف دميـ الخمقة، ىذا ىو  ف كاف كرييا، وا  أحسف الناس، وأجمؿ الناس وا 

 العطؼ، عَطَفيا عميو، وعطفو عمييا، فيذا مف السحر.
، وىو شيء يصنعو السحرة، ويعطونو لمزوج أو لمزوجة يزعموف أنو وومنو التَِّولَ 

فمف فعؿ السحر، أو تعمـ السحر،  ،زوجيا، والرجؿ إلى امرأتو يحبب المرأة إلى
أو عممو، أو رضي بو، ومنو الصرؼ والعطؼ، فإنو يكوف كافرًا؛ ألنو أشرؾ با 

 عز وجؿ نسأؿ ا السالمة.
 الثامن: مظاىرة المشركين ومعاونتيم عمى المسممين

ََل َتت ِخُذوا اْلَيُيوَد َوالن َصاَرى َأْوِلَياَء  َيا َأيَُّيا ال ِذيَن َآَمُنوا والدليؿ قولو تعالى: 
َبْعُضُيْم َأْوِلَياُء َبْعٍض َوَمْن َيَتَول ُيْم ِمْنُكْم َفِإن ُو ِمْنُيْم ِإن  الم َو ََل َيْيِدي اْلَقْوَم 

المظاىرة والمعاونة بمعنى واحد، مظاىرة المشركيف ،[ٔ٘:المائدة]     الظ اِلِمينَ 
ـ عمى المسمميف يعني: يساعد المشركيف عمى المسمميف كأف يكوف ىناؾ ومعاونتي

قتاؿ بيف المسمميف والكفار ثـ يعيف الكفار عمى المسمميف يساعدىـ بأي شيء: 
بالماؿ أو بالسالح أو بالرأي، فإذا ساعد الكفار عمى المسمميف فإنو يكفر ألنو 
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نو يبغض اإلسالـ ويبغض فّضؿ المشركيف عمى المسمميف وىذا التفضيؿ يستمـز أ
 ا ورسولو، وىذا كفر وردة والعياذ با.

من و ، (التاسع: من اعتقد ان بعض الناس يسعو الخروج عن شريعة محمد)
(كما وسع الخضر الخروج اعتقد أن أحًدا يسُعو الخروج عن شريعة محمد )

 .عن شريعة موسى 
ْساَلِم ِديًنا َفَمْن ُيْقَبَل ِمْنُو َوُىَو ِفي اآْلِخَرِة َوَمْن َيْبَتِغ َغْيَر اإْلِ والدليؿ قولو تعالى: 

ىي الشريعة  ()وألف شريعة نبينا محمد،[٘ٛ:اؿ عمراف]  ِمَن اْلَخاِسِرينَ 
َل اْلُفْرَقاَن الخاتمة، وىي الناسخة لجميع الشرائع، قاؿ ا تعالى:  َتَباَرَك ال ِذي َنز 

َوَأْرَسْمَناَك ِلمن اِس وقاؿ تعالى:،[ٔ:الفرقاف] اَلِميَن َنِذيرًاَعَمى َعْبِدِه ِلَيُكوَن ِلْمعَ 
ُقْل َيا أَيَُّيا الن اُس وقاؿ سبحانو وتعالى: ،[ٜٚ:النساء] َرُسوًَل َوَكَفى ِباهلِل َشِييًدا

وقاؿ عميو الصالة والسالـ: ،[ٛ٘ٔ:األعراؼ] ِإنِّي َرُسوُل اهلِل ِإَلْيُكْم َجِميًعا
فسي بيده َل يسمع بي أحد من ىذه األمة ييودي وَل نصراني، ثم َل والذي ن))

وقاؿ عميو الصالة والسالـ:  رواه مسمـ واحمد، ((يؤمن بي إَل دخل النار
ُأعطيُت خمسا لم يعطين أحد من األنبياء قبمي، وذكر منيا: ))وكان النبي ))

ف اعتقد أف فم رواه الشيخاف،((يبعث إلى قومو خاصة، وبعثت إلى الناس عامة
ويتعّبد  بشريعة أخرى، فيو  ()أحًدا يجوز لو أف يخرج عمى شريعة محمد

كافر، لماذا؟ ألف شريعة محمد صمى ا عميو وسمـ شريعة عامة، لمجف واإلنس 
ولمعرب والعجـ؛ وألنيا ناسخة لجميع الشرائع؛ وألنو بعد بعثة النبي صمى ا عميو 
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مف يوجد إلى يـو القيامة، بخالؼ شريعة  وسمـ صارت رسالتو عامة لجميع
 .إسرائيؿموسى ليست عامة،بؿ ىي خاصة ببني 

 عن دين اهلل تعالى، َليتعّممو وَليعمل بو اإلعراضالعاشر: 
َوَمْن َأْظَمُم ِمم ْن ُذكَِّر ِبآَياِت َربِِّو ثُم  َأْعَرَض َعْنَيا ِإن ا ِمَن والدليؿ:قاؿ ا تعالى: 

َوَمْن َأْظَمُم ِمم ْن ُذكَِّر ِبآَياِت َربِِّو ،قاؿ تعالى: [ٕٕ:السجدة] ُمْنَتِقُمونَ  اْلُمْجِرِمينَ 
َوال ِذيَن َكَفُروا وقاؿ سبحانو:  ،[ٚ٘:الكيؼ] َفَأْعَرَض َعْنَيا َوَنِسَي َما َقد َمْت َيَداهُ 

ا أُْنِذُروا ُمْعِرُضونَ  ا مف اإليماف ، فالكفار يعرضوف عما أنذرو [ٖ:االحقاؼ] َعم 
با ورسولو والعمؿ بيذا الديف، فإًذا َمف أعرض عف ديف ا ال يتعمـ الديف، وال 
يعبد ا، ىذا كافر، يسميو بعض الناس ممحدًا، متحماًل مف األدياف، في الحقيقة 
ىو عابد لمشيطاف، ليس ىناؾ أحد مف الخمؽ إال وىو يعبد، مف لـ يعبد ا عبد 

 . العفو والعافيةنسأؿ ا،الشيطاف
َمْن   قاؿ تعالى : المكره إال ،وال فرؽ في جميع ىذه النواقض بيف اليازؿ والجاد

يَماِن َوَلِكْن َمْن َشَرَح  َكَفَر ِبالم ِو ِمْن َبْعِد ِإيَماِنِو ِإَل  َمْن ُأْكرَِه َوَقْمُبُو ُمْطَمِئنٌّ ِباإلِْ
،وكميا [ٙٓٔ:النحؿ ]  َن الم ِو َوَلُيْم َعَذاٌب َعِظيمٌ ِباْلُكْفِر َصْدرًا َفَعَمْيِيْم َغَضٌب مِ 

وقوعا فينبغي الحذر منيا واالبتعاد عنيا ونسأؿ  وأكثرما يكوف خطرا  أعظـمف 
ا السالمة والعافية، ونعوذ با مف الشرؾ والكفر، والنفاؽ والشقاؽ، وسوء 

أف يثبتنا عمى دينو،  و األخالؽ، نسألو سبحانو وتعالى أف يتوفانا عمى اإلسالـ
وأف يعيذنا مف مضالت الفتف، غير مغيِّريف وال مبدليف، إنو ولي ذلؾ والقادر 
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فمف أتى بالشيادة مستوفيا شروطيا ولوازميا ومتجنبا نواقضيا فقد جاء عميو،
 تحصيؿ المغفرة والنجاة مف النار. أسباب بأعظـ
َاخلامتح

تحصيؿ التوبة  أسباب أىـ مف بيافوبذلؾ نكوف قد انتيينا بتوفيؽ ا تعالى 
الداؿ عمى عظيـ سعة رحمة رب  ،الواردة في ىذا الحديث الشريؼ والمغفرة

 :وىي ،وجؿ العالميف عز
 .الدعاء مع رجاء اإلجابةاوال:

 .ستغفاردواـ اإلثانيا :
 .توحيد ا تعالى وعدـ اإلشراؾ بوثالثا :

ويندرج معظميا تحت ىذه  ،نةوبقيت أسباب كثيرة أيضا دّؿ عمييا الكتاب والس
فينبغي لممسمـ الراجي رحمة ربو الخائؼ مف عذابو أف يالـز  ،الثالثة األسباب

ويسعى لتحصيميا لعؿ  ،النيارأطراؼ أسباب التوبة واالستغفار في آناء الميؿ و 
 ا تعالى أف يتوب عميو ويغفر لو ويرحمو.

( فنسأؿ ا  رب العالمين رةمغفالمؤمنين بسعة  يرتذكوقد سميت ىذه الورقات )
اف يجعمنا مف عباده الذيف يستمعوف القوؿ فيتبعوف و ،تعالى القبوؿ والعفو والعافية 

وصمى ا وسمـ عمى معمـ الناس الخير نبينا محمد وعمى آلو وأصحابو  أحسنو،
 والتابعيف .
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