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: احلمد هلل رب العادلُت وصلى اهلل وسلم وبارك على عبده ونبيو حممد وعلى آلو وصحبو أمجعُت، أما بعد
  ؛  منوُع الدعاءُع، : التي َأَمَر اهللُع بها  أأنااُع اللعاادِة  -:رحمو اهلل-قال المؤلف ،  اإلحسانِة ،  اإليمانِة مثلُع اإلسالمِة

،  الرجاءُع،  التنكلُع،  الرغعةُع،  الرىعةُع،  الخشناُع،  الَخشيةُع،  اإلأابةُع،  االستلاأةُع،  االستلاذدُع،  االستغاثةُع،   الخنفُع
 . اللَّذبْب ُع،  النلرُع 

والعبادة ذلا حقيقة يف ذاهتا وذلا تعريف دلفرداهتا فالعبادة يف ذاهتا تعٍت كمال احملبة مع كمال ، بُت الشيخ أنواع العبادة
 . اما مفرداهتا فعرفها شيخ اإلسالم بأهنا اسم جامع لكل ما حيبو اهلل ويرضاه من اإلعمال الظاىرة والباطنة، اخلضوع

،  اإلحسانِة : التي َأَمَر اهللُع بها  أأنااُع اللعاادِة : قال الشيخ ،  اإليمانِة ىذه ادلراتب الثالث والدين يشمل . مثلُع اإلسالمِة
فيما نستقبل من كالم ادلصنف مزيد بيان ذلذه األلفاظ - إن شاء اهلل تعاىل- اإلسالم واإلديان واإلحسان، وسوف يأيت 

دخل يف ذكر بعض أنواع العبادة - رمحو اهلل-الشريفة الثالثة، وبيان العالقة بينها من عموم وخصوص، لكن ىا ىنا الشيخ 
،  الرجاءُع،  التنكلُع،  الرغعةُع،  الرىعةُع،  الخشناُع،  الَخشيةُع،  اإلأابةُع،  االستلاأةُع، :فقال   منوُع الدعاءُع،  الخنفُع

؟ أربعة عشر معظمها عبادات قلبية، إن مل تكن -رمحو اهلل-كم عد الشيخ :  االستلاذدُع،  االستغاثةُع،  اللَّذبْب ُع،  النلرُع 
كلها؛ وذلك ألن العبادات القلبية أشرف أنواع العبادات على اإلطالق، ذلك أن القلب ىو ملك اجلسد واألعضاء لو 

أال وإن يف ]: جنود، فإذا طاب ادللك طابت جنوده، وإذا خبث ادللك خبثت جنوده، كما قال نبينا صلى اهلل عليو وسلم
إذا صلحت صلح اجلسد كلو، وإذا فسدت فسد - أ ي بقدر ما ديضغ ادلاضغ صغَتة حبجم قطعة اللحم – اجلسد مضغة 

ىو بيت الرب يف العبد كما أن الكعبة ىي بيت الرب يف األرض، - أيها اإلخوان-، فالقلب [اجلسد كلو، أال وىي القلب
ىو : ىذا القلب ىو أشرف ما فيو، فينبغي أن حيتوي وأن يضم أشرف ما عنده، وأشرف ما ديكن أن يكون عند العبد

 : ناتالعلم دبقتضى أمسائو وصفاتو، وأن يتحرك ىذا القلب ألداء وظيفتو اليت خلقها اهلل لو، وللقلب وظيف

 وىي ضخ الدم إىل األعضاء، كما أن وظيفة العُت اإلبصار، ووظيفة األذن السمع، ووظيفة اليد : ظيفة حسية مااية 
 .البطش واألخذ والتناول، ووظيفة القدم السعي

  ىي العلم باهلل، معرفتو حمبتو خشيتو التوكل عليو الرغبة إليو، فلهذا كان ادلوفق من عباد اهلل من جيعل : ظيفة الملننية 
قلبو مستودًعا ذلذه ادلعاين الشريفة، إذا كان عندك يف منزلك جواىر وآللئ ووثائق وأشياء كردية ربرص عليها أين 

يف دورات ادلياه أو يف أطراف ادلنزل، بل - أكرمكم اهلل- تضعها؟ تضعها يف أشرف موضع يف البيت، ال تضعها 
تضعها يف قلبو ولبو، ال يليق بك أيها ادلؤمن أن ذبعل قلبك ميدانًا للجاىالت والشهوات والشبهات و الغفالت 

واحلقد والغل، كم من القلوب ما يكون يسرح فيو الشيطان جيئة وذىابًا، ويكون مزمارًا ووقوًدا للحقد والغل وسوء 
، أعمر قلبك دبا خلقو اهلل من أجلو بالعلم باهلل دبحبتو خبشيتو، ىذه ىي العبادة احلقيقية، فإذا أحسن قلبك !الظن؟

أداء وظيفتو انقادت لو اجلوارح، خفف نفسك إىل الطاعات، ىان عليها مفارقة الشهوات، أحسست بطعم احلياة 
ووجدت عبقها احلقيقي، وذلذا كان الصاحلون من عباد اهلل يعتنون بقلوهبم قبل عنايتهم بأعماذلم، يصلحون قلوهبم 
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 [2[    هذه المادة لم تزاجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ                                             ابن سعدي  فً جامع ولىالدورة التأصيلية األ

 

أواًل بالعلم النافع بصفائها حىت تكون ناصعة ال يكون هلل تعاىل شرك فيها، فإليكم ىذه ادلعاين العظيمة اليت عد الشيخ 
 .سيذكرىا واحدة واحدة- رمحو اهلل-

َد لِةلَّذوِة َفاَل :  غير ذلك من أأناا اللعااد التي أمر اهلل بها كلها هلل تلالى،  الدليل قنلو تلالى :قال  ﴿َ َأنَّذ الْبَمَساجِة
عُعنا َمَع اللَّذوِة َأَحًدا﴾ بأجل ىذه العبادات وأبينها يف الداللة على العبودية أال وىو الدعاء، - رمحو اهلل-ابتدأ الشيخ : َتدْب

َد لِةلَّذوِة﴾: فقال ، ادلساجد تطلق على مواضع السجود أو آلة السجود اليت ىي أعضاء السجود، فمواضع ﴿َ َأنَّذ الْبَمَساجِة
السجود تسمى مساجد كهذا ادلكان الرحب الطيب الذي حنن فيو، وتطلق أيًضا ادلساجد على أعضاء السجود، األعضاء 

 .السبعة اليت يسجد عليها ادلؤمن

َد لِةلَّذوِة﴾ :قال وعرب بالسجود عن بقية الصالة؛ ألنو من أشرف أركاهنا فأقرب ما يكون العبد من اهلل وىو : ﴿َ َأنَّذ الْبَمَساجِة
ساجد، ودلا كان شريًفا معربًا عن كمال العبودية هلل حيث يضع اإلنسان أشرف ما فيو على األرض خضعانا هلل عز وجل؛ 

أال وإين هنيت ]: كان ىو ادلوضع ادلناسب لدعاء رب العادلُت، ففي احلديث الصحيح أن النيب صلى اهلل عليو وسلم قال
أن أقرأ القرآن راكًعا أو ساجًدا، فأما الركوع فعظموا فيو الرب، وأما السجود فأكثرا فيو من الدعاء، فقمن أن يستجاب 

دَ  َ َأنَّذ }: يعٍت حري أن يستجاب لكم، فلهذا قال: ، قمن[لكم عُعنا َفاَل  لِةلَّذوِة  الْبَمَساجِة [ 18: الجن { ]َأَحًدا اللَّذوِة  َمعَ  َتدْب
، إذن جيب أن يصرف الدعاء هلل وحده، فمن دعا غَت اهلل فيما ال يقدر عليو إال اهلل؛ فقد تلطخ بالشرك األعظم ادلخرج 

. عن ادللة
ًا اللَّلوِه  مَوعَو  يَودْنعُع  وَومَونْن  }:الدليل الثاأي سَوابُعوُع  فَوإِهَّنَّلَوا بِهوِه  لَووُع  بُبُعرْنىَوانَو  الَو  آخَورَو  إِهذلَو لِهحُع  الَو  إِهنَّلوُع  رَوبِّبوِه  عِهنْندَو  حِه : ادلؤمنون { ]الْنكَوافِهرُعونَو  يُبُعفْن

أن النكرد إذا جاءت في ": ، الحظ إذلًا نكرة جاءت يف سياق الشرط، والقاعدة{وَومَون يَودْنعُع مَوعَو اللَّلوِه إِهذلَوًا}تأمل : [117
أي إلو، وطبًعا إطالق اإللو على ما سوى اهلل عز وجل من باب حكاية :  أي،"سياق الشرط فإأها تدل على اللمنم

مساىا  [43: األنبياء { ]دُعونِهنَوا مِهنْن   َوْننُبَوعُعهُعمْن  آذلِهَوةٌ  ذلَوُعمْن  أَومْن  }: احلال والواقع وإال فأنو ال يستحق األلوىية إال اهلل سبحانو وتعاىل
وَومَون يَودْنعُع }: ىو اهلل وحده، ال ديكن ألحد أن يكون إذلًا حبق إال اهلل، فلهذا قال: اهلل آذلة، لكنها آذلة بغَت حق، اإللو حبق

ًا آخَورَو الَو بُبُعرْنىَوانَو لَووُع بِهوِه  ، ليست قيًدا، ما "صفة كاشفة"تسمى عند العلماء -{الَو بُبُعرْنىَوانَو لَووُع بِهوِه }– ىذه اجلملة : {مَوعَو اللَّلوِه إِهذلَو
أي ما يف نوع من اآلذلة عليو برىان، ونوع من اآلذلة ليس عليو برىان، ال يوجد أبًدا برىان على ألوىية  معٌت ىذا الكالم؟

ىذا صفة كاشفة؛ ألنو ال ديكن أن يوجد معبود سوى اهلل يقوم عليو : {الَو بُبُعرْنىَوانَو لَووُع بِهوِه }: إلو سوى اهلل عز وجل، إذن قولو
.               دليل وبرىان مستحيل

َسابُعوُع عِةنَد رَبِّوِة﴾: قال لِهحُع الْنكَوافِهرُعونَو }:  ىذه اجلملة منطوية على معٌت التهديد والوعيد، بدليل قولو:﴿فَإِةأَّذَما حِة : {إِهنَّلوُع الَو يُبُعفْن
رَوى ذَولِهكَو  يفِه  إِهنَّل } - :عز وجل– ما ىي حقيقة الفالح؟ يعٍت من أعظم أسباب ربصيل العلم كما قال اهلل   كَوانَو  لِهمَونْن  لَوذِهكْن

عَو  أَولْنقَوى أَووْن  قُبَولْنبٌ  لَووُع  ؛ فإَّنا يُعغتنم العلم باإلصغاء وإقبال القلب، الفالح حقيقتو الفوز  [37: ق{ ]شَوهِهيدٌ  وَوىُعوَو  السَّلمْن
لِهحُع الْنكَوافِهرُعونَو }:  ىذا ىو الفالح فلذا قال اهلل عز وجلبوهبادلطلوب والنجاة من ادلر إي واهلل؛ ألن مآل : {إِهنَّلوُع الَو يُبُعفْن
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 [3[    هذه المادة لم تزاجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ                                             ابن سعدي  فً جامع ولىالدورة التأصيلية األ

 

الكافر إىل خسر، مآلو أن يكون يف الدرك األسفل من النار، فدلت ىاتان اآليتان على وجوب توحيد اهلل تعاىل بالدعاء 
. وعدم صرفو لغَت اهلل تعاىل

، والواقع أن ىذا احلديث فيو ضعف، وأصح [الدعاء مخ العبادة]:وثٌت الشيخ بذكر دليل من السنة، وىو احلديث ادلروي
، الذي رواه الًتمذي [الدعاء مخ العبادة]: ، وأما حديث[الدعاء ىو العبادة]: منو إسناًدا قول النيب صلى اهلل عليو وسلم

، ويغٍت حبمد اهلل دما يدل على ذلك قول اهلل "ىذا حديث غريب من ىذا الوجو: "وغَته فقد استغربو الًتمذي، وقال
بْن  ادْنعُعوينِه  رَوبُّبكُعمُع  وَوقَوالَو }: تعاىل تَوجِه ُعونَو  الَّلذِهينَو  إِهنَّل  لَوكُعمْن  أَوسْن ربِه تَوكْن خُعلُعونَو  عِهبَوادَويتِه  عَونْن  يَوسْن رِهينَو  جَوهَونَّلمَو  سَويَودْن ، [60:غافر { ]دَواخِه

ُعونَو عَونْن عِهبَوادَويتِه }: فسمى اهلل تعاىل الدعاء عبادة، تأمل ربِه تَوكْن بْن لَوكُعمْن إِهنَّل الَّلذِهينَو يَوسْن تَوجِه إن : ، مل يقل{وَوقَوالَو رَوبُّبكُعمُع ادْنعُعوينِه أَوسْن
الذين يستكربون عن دعائي؛ فدل ذلك على أن الدعاء عبادة، بل ىو العبادة، بل ىو يف احلقيقية فعاًل لب العبادة، 

 بُت يديو وشعوره بكمال غٌت اهلل تعاىل وافتقاره واضطراره واطراحووذلك أن حال الدعاء يدل على افتقار العبد إىل خالقو 
إليو؛ فألجل ذا كان الدعاء ىو العبادة، وكان صرف الدعاء لغَت اهلل شرًكا أعظم، فإذا رأيت من يدعو غَت اهلل فاعلم أن 
قلبو معطوب، ما الذي محل ىذا اإلنسان أن يدع اهلل الذي بيده الضر والنفع وادلنع واإلعطاء والعز والذل والغٌت والفقر 

ال شك أن ىذا خلل عظيم وداء وبيل أن يبتلى اإلنسان هبذا األمر، ولألسف فإن ! والصحة وادلرض ويلتفت إىل غَت اهلل؟
الشيطان قد أضل فئام من بٍت آدم فحملهم على دعاء غَت اهلل، وزين ذلم ذلك؛ فصاروا يتخذون األصنام على ىيئات 
متنوعة، ويزعمون أهنا وسائط بينهم وبُت اهلل عز وجل، وأول ما ظهر ذلك يف قوم نوح، فإن قوم نوح كانوا فيما مضى 

على التوحيد، وكان بُت آدم ونوح عشرة قرون، وخالل ىذه القرون ادلتطاولة جعل الشيطان يفتل يف الذروة والغارب على 
ىؤالء : ىؤالء الناس حىت أنو زين ذلم تعظيم بعض الصاحلُت من ادلتقدمُت ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرًا، وقال للناس

ادلدعوون ذلم جاه عند اهلل ومنزلة فلو أنكم ذىبتم إىل ادلواضع اليت كانوا فيها ونصبتم فيها أنصابًا حىت إذا رأيتموىا 
أشركوا : نشطكم ذلك على العبادة وتذكر وىم، وىذا مدخل لطيف كما ترون الشيطان ال يأيت للناس مباشرة، ويقول

باهلل، وإَّنا يتلطف يف تسويق باطلو؛ فزين ذلم ذلك فصنعوا التماثيل ونصبوىا يف مواضعها، فلما اندرس ذلك اجليل وجاء 
ادعوىم ىؤالء ذلم جاه عند اهلل فادعوىم لكي يتحقق ما تريدون، فدعوىم من دون : جيل بعده أتى الشيطان إليهم، وقال

بعدما طمرىا - والعياذ باهلل-اهلل فوقعوا يف الشرك األعظم، فجاء نوح عليو السالم ذلذا الغرض، مث إن ىذه األصنام 
الطوفان واختفت، عاود الشيطان الكَورة حىت بعثت من جديد يف جزيرة العرب، فأتى الشيطان إىل عمرو بن حلي اخلزاعي 

ائت جدة ذبد أصناًما معدة، فذىب إىل ادلوضع الذي ذكر لو : يف ادلنام وقال لو - أول من أدخل الشرك يف العرب- 
. الشيطان وكشف عن ىذه األصنام وبثها يف الناس، فعاد الناس إىل دعاء غَت اهلل عز وجل

 لكن الدعاء؛ فيجب أن خيلص العبد دعاءه هلل رب العادلُت، وأال يلتفت إىل غَت اهلل،:  إذن من أعظم مراتب العبادة
 ىو أن يدعو العبد ربو فيما ال يقدر عليو :ينعغي أن أللم أن الدعاء اللي ىن فيصل التفرقة بين التنحيد  بين الشرك

إال ىو، فإن صرفو هلل؛ فقد سلم من الشرك، وإن دعا غَت اهلل فيما ال يقدر عليو إال اهلل؛ فقد وقع يف الشرك األعظم الذي 
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ىله ثالثة  كأن يدعو ميًتا أو يدعو غائًبا أو أن يدعو حاضرًا فيما ال يقدر عليو ذلك احلاضر، مثل ماذا؟ال يغفره اهلل، 
: أأناا
 عُعوىُعمْن  إِهنْن } أن يدعو ميًتا، :الننا األ ل مَوعُعوا الَو  تَودْن تَوجَوابُعوا مَوا مسَوِهعُعوا وَولَووْن  دُععَواءَوكُعمْن  يَوسْن [. 14: فاطر { ]لَوكُعمْن  اسْن
 أن يدعو غائًبا غَت موجود، كيف تناجي غَت موجود؟:الننا الثاأي .! 

 يا فالن ارزقٍت، يا فالن اشفٍت، يافالن فهو :  أن يدعو حاضرًا لكن ليس من شأنو ذلك ،كأن يقول لو:الننا الثالث
 .ال ديلك ذلك

فهذه الصور الثالث صور خمرجة من التوحيد مدخلة يف الشرك، أما إن دعا غَت اهلل فيما يقدر عليو ذلك الغَت؛ فهذا ليس 
يا فالن : بشرك، فإذا دعا واحًدا من الناس يف أمر من األمور اليت يقدر عليها فال حرج، لو قال لرجل بُت يديو طعام

 .يا فالن أسقٍت ليس شرًكا: أطعمٍت ليس شرًكا، لو قال لرجل 

وىو أن يدعو ميًتا، أو أن يدعو غائًبا، أو أن يدعو حاضرًا يف أمر ال : إذن صار الشرك ىو ما يتناول الصور اليت ذكرنا
. يقدر عليو إال اهلل عز وجل

دعاء عبادة، ودعاء مسألة أيهما أشهر؟ الثاين دعاء ادلسألة، وىو طلب حصول :  ينعغي أن أللم أن الدعاء أنعان
احلاجات، وربقيق الرغبات، فهذا كثَت يف بٍت آدم أن يدعو اإلنسان بالرزق بالصحة بالذرية بالرفعة بأي أمر من األمور، 

        . اعاء مسألة: ىلا يسمى
، وىو أن يتقرب هلل عز وجل دبا أوجب عليو من الطاعات، يرجو بذلك ثوابو وخيشى عقابو، اعاء اللعااد: الننا الثاأي  

أو أن يتملق إذلو و معبوده بالثناء عليو دون أن يذكر مسألة، كيف ذلك؟ حينما ديتثل أمر اهلل وجيتنب هنيو مستصحًبا أنو 
يرجو بذلك أن يبلغو جنتو، أو أن يصرف عنو عذابو، أو أن يصلح حالو ويدفع عنو السوء، فهذا وإن مل يدعُع دبسألة فهو 

دعاء عبادة ؛ ألنو يعلم أن اهلل تعاىل نصب ىذه العبادات سبًبا موصاًل إىل احلياة الطيبة يف الدنيا وإىل الفوز باجلنة يف 
. اآلخرة

أن يُعثٍت على اهلل تعاىل دبا ىو أىلو من صفات الكمال ونعوت اجلالل كما كان النيب صلى : الصنرد الثاأية لدعاء اللعااد
اللهم لك احلمد أنت نور السماوات واألرض ومن فيهن، ولك احلمد أنت ]: اهلل عليو وسلميقوم يف صالة الليل فيقول

، ىل سأل شيًئا؟ ىل طلب [قيوم األرض السماوات ومن فيهن، ولك احلمد أنت فاطر السماوات واألرض ومن فيهن
َومسْنَواءُع  وَولِهلَّلوِه }: ىذا عبادة، ودعاء عبادة وقد قال ربنا سبحانو وتعاىل: شيًئا؟ كال لكنو يناجي ربو، ويثٍت عليو دبا ىو أىلو  األْن

دُعونَو  الَّلذِهينَو  وَوذَورُعوا هبِهَوا فَوادْنعُعوهُع  احلْنُعسْنٌتَو  ، ودل ىذا أيًضا على أنو ينبغي للداعي أن يدعو [180: األعراف { ]أَومسْنَوائِهوِه  يفِه  يُبُعلْنحِه
اهلل تعاىل باالسم ادلناسب للطلب، فإذا كنت تريد من اهلل تعاىل أن يعفو عنك، ما الذي ينبغي أن تقول؟ ىل يستقيم أن 

اللهم إنك عفو ربب العفو فاعفو عٍت، إذا أردت من اهلل : يا ذا البطش الشديد اعفو عٍت؟ ال يستقيم، ولكن قل: تقول
يا رزاق ارزقٍت، وىكذا فاخًت االسم ادلناسب للطلب ادلناسب، وذلذا أنعم اهلل تعاىل علينا بتسعة وتسعُت : الرزق، تقول
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امسًا ديكن إدراكها واستخالصها من نصوص الكتاب والسنة لكي ندعو اهلل تعاىل هبا، فالدعاء عبادة من أجل العبادات 
دلن تذوقو ووفق إليو حىت أن من يدعو اهلل عز وجل من العارفُت باهلل عز وجل؛ جيد لذة ونعيًما يف مناجاة ربو يف األسحار 

وقع لفئام من - ولألسف–ويف السجدات، ويتبُت لنا سوء حال كثَت من الناس الذين ابتلوا بدعاء غَت اهلل، وىذا أمر 
ادلسلمُت حيث زين ذلم الشيطان عن طريق مشايخ السوء وسريرة األموات ادلنتفعُت هبا أن ينصبوا القباب وادلشاىد على 
ىذه القبور وغَتىا، ويغروا ىؤالء العوام بدعائها وترك دعاء اهلل عز وجل، واعلموا أنو ال شيء أكرم على اهلل من الدعاء، 

 : أأو ما من ععد يدعن اهلل في األرض اعند إال أعطاه بها أحد ثالث خصال
 إما أن يعجل لو دعوتو. 
 وإما أن يصرف عنو من الشر مثلها. 

 فال يضيع على اهلل دعاء. وإما أن يدخرىا لو أحوج ما يكون إليها.  

، عجيب أليس األمر كذلك؟      اللَّلوُع يُبَوغْنضَوبُع إِهنْن تُبَورَوكْنتَو سُعؤَوالَووُع : وقد قيل  أَولُع يُبَوغْنضَوبُع ُتَو يُعسْن ، اآلدمي إذا !وَوبُبُعٍتَوَّل آدَومَو حِه
 .دعوتو مرة مرتُت تربم منك وتضايق، اهلل تعاىل لو تركت دعائو لغضب عليك كما جاء ذلك يف احلديث

.  صلى اهلل  سلم  بارك على ععده  أعيو محمد  على آلو  صحعو أجملين
 


