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املق ــدمـ ـ ــة:
ملاذا ال يقع كل شيء أطلبه وأريده ،وتكون احلياة مجيلة وحسنة دائما كما أريد؟!
على هللا أن حيقق يل كل ما أمتىن وأحلم به ،وحيقق يل أهدايف؛ حىت أومن به وأوقن
به؟!
ما رأيك -أخي القارئ الكرمي -يف هذا النمط من التفكري ويف هذه العبارات؟ هل يستسيغ
عقلك صدور مثل هذا من خملوق ضعيف حمدود القدرة واإلرادة جتاه خالقه ذي اجلالل واجلمال
والعظمة والكمال؟! أال متجها مبجرد مساعها ،وتقر بقبحها دون انتظار أو أتمل؟!
وال فرق يف احلقيقة واملآل بني هذه العبارات وبني عبارة عنوان هذا البحث" :دعوت
ومل يستجب يل!" ،فكلها سواء ،وكلها منط واحد يف التفكري ،وكلها من عقول ضعيفة ونفوس
مهزوزة ،وكلها حماوالت خللق تعارض بني الشرع والقدر ،وإحداث خرق يف ثوب شرعنا األبيض
الناصع ،وخلخلة املنظومة املعرفية اإلسالمية.
لماذا ال يستجيب هللا دعائي؟!
استفهام له وجهان متنافران ،مع أن مبىن الوجهني متفق! فتارة يلفى مزهرا مثمرا ،واترة
يكون قبيحا مهلكا.
فما أنفع هذا التساؤل لو صدر من قلب عبد يبحث عن قصوره! ولكن ما أقبحه لو
صدر من صدر متعنت يبر خلطيئته ويعرتض على تقدير ربه!!
ولكن هذا التساؤل استغل يف الوقت الذي تتابعت فيه احلروب وتكاثرت الكروب ،وغلف
بطبق من ذهب ،وحلي ببعض القصص املختلقة؛ لكي يستساغ من قبل املنهكني ابحلروب
واجلروح والنكبات ،ولكي تصدقه العقول وتضعف به النفوس ،أو تغري طعم اإلميان واليقني
ابهلل إن مل تفسده على أقل تقدير.
ومن هنا كانت هذه الورقة لنؤصل املسألة وندلل على استجابة هللا للدعاء ،ونبني شروط
إجابته وموانعها ،ونرد على تلك األسئلة التشكيكية املثارة .وقد جاءت مقسمة على عناصر
هي:
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أوال :استجابة هللا للدعاء حقيقة شرعية واقعية.
اثنيا :أحوال وأمور ينبغي للداعي االلتزام هبا.
اثلثا :أحوال وأمور ينبغي للداعي جتنبها.
رابعا :مناقشة منكري استجابة هللا للدعاء.
اللهم إان نعوذ بك من قلب ال خيشع ،ومن عني ال تدمع ،ومن دعوة ال يستجاب هلا.
أوال :استجابة هللا للدعاء حقيقة شرعية واقعية:
يعلم املؤمن يقينا أن مواله وخالقه قريب ،لكل داع دعاه جميب؛ هلذا حث سبحانه وتعاىل
عباده على الدعاء فقال{ :وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان
ف ليستجيبوا ل ولي ؤمنوا ب لعلهم ي رشدون} [البقرة ،]186 :فإن امللك الكرمي سبحانه «يستحيي
أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خريا فريدمها خائبتني»(.)1

وأيضا يعلم املؤمن أن هللا حيب أن يرى عباده يناجونه وينادونه ،ويبتهلون إليه ويدعونه،
وهبذا أمرهم{ :وقال ربكم ادعوين أستجب لكم} [غافر ،]60 :وأنه أرحم الرامحني ،وأن رمحته
قريب من احملسنني ،ويدرك حقا عظم املنن اليت امنت هللا هبا عليه ،فإن عطاايه ال حيصيها عاد،
وال حييط هبا حمص.
والباعث هلذا اليقني ابستجابة هللا للدعاء هو أمر هللا سبحانه ابلدعاء أوال ،ووعده ابإلجابة
اثنيا ،وأيضا ما يعلمه من الوقائع املتواترة واحلاالت املستفيضة اليت استجاب هللا فيها أدعية
خلقه ،وقضى فيها حاجاهتم ،وهذا أمر معلوم معروف ،ويكفي أن تتأمل وتتلمس بركة دعوات
األنبياء ،فبكة دعوة إبراهيم -عليه السالم -ملكة ما زالت ملموسة ،وهي الدعوة اليت حكاها
هللا يف كتابه فقال{ :فاجعل أفئدة من الناس هتوي إليهم وارزق هم من الثمرات لعلهم يشكرون}
[إبراهيم ،]37 :فغدت حاضرة مكتظة أبلوان الثمرات بعد أن كانت واداي ال زرع فيه وال ضرع،
وبركة دعوة حممد صلى هللا عليه وسلم للمدينة ما زالت ملموسة ،حيث دعا لصاعها ومدها
( )1رواه أبو داود ( ،)1488والرتمذي ( ،)3556واحلاكم ( ،)1830وقال" :هذا إسناد صحيح على
شرط الشيخني" ،وقال الذهيب يف التلخيص" :صحيح".

3

مبثل ما دعا به إبراهيم -عليه السالم -ملكة( ،)1وكم من االنتصارات حققها املسلمون بفضل
دعوات الصاحلني ،وهذا اثبت ابلواقع املشاهد ،فوقائع كثرية أجاب هللا فيها الدعوات.
فكيف إذن يظن برب العاملني أنه ال جييب الدعاء؟!
أمل يستجب إلبراهيم فتحولت الصحراء القاحلة إىل أعظم بلدة عامرة؟
أمل يستجب هللا لزكراي ووهب له حيىي وأصلح له زوجه؟!
أمل يستجب لسليمان وآاته امللك الذي مل يؤته أحد من العاملني؟!
أمل يستجب هللا ملوسى أبن نصره وفلق له البحر وأغرق فرعون وجنوده؟!
إضافة إىل هذه الوقائع املتواترة املتضافرة وتلك الوعود ابإلجابة احملتمة ،فإن النصوص

متنوعة يف قضية إجابة الدعاء.

فتارة حيض هللا تعاىل عباده على دعائه ويرغبهم يف ذلك وأيمرهم به ،فيقول{ :ادعوين
أستجب لكم} [غافر.]60 :
واترة يقص سبحانه علينا قصص السابقني ممن دعوه واستجاب هلم؛ كما يف قصة يونس
بن مت عليه السالم ،يقول تعاىل عنه{ :وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن ن قدر عليه
ف نادى يف الظلمات أن ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظالمني} [األنبياء.]87 :
واثلثة يتوعد هللا تعاىل من يعرض عن دعائه ومناجاته أبشد أنواع الوعيد يوم القيامة ،قال:
{إن الذين يستكبون عن عبادت سيدخلون جهنم داخرين} [غافر ،]60 :والعبادة هي الدعاء
يف هذه اآلية كما نص على ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(.)2

( )1رواه البخاري ( ،)2129ومسلم (.)1360
( )2رواه أبو داود ( ،)1479والرتمذي ( ،)2969والنسائي يف الكبى ( ،)11446والطبي يف تفسريه
( .)51/24وقال الرتمذي" :حسن صحيح".
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وأخرى يتودد إلينا سبحانه بقربه واستجابته ملن دعاه ،فيقول{ :وإذا سألك عبادي عين
فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ف ليستجيبوا ل ولي ؤمنوا ب لعلهم ي رشدون} [البقرة:
.]186
بل إنه سبحانه وتعاىل مل يقتصر على اإلمجال يف هذه القضية ،وإمنا فصل فيها وأرشدان
إىل أساليب األدعية وأنواعها ،وما ينبغي للداعي االتصاف به وما ينبغي له اجتنابه ،حيث
بني هللا يف كتابه أن الدعاء يف اخلفاء والسر أفضل منه يف العلن ،وأن التضرع واالبتهال يف
الدعاء من أهم ما ينبغي على الداعي االتصاف به ،فقال تعاىل{ :ادعوا ربكم تضرعا وخفية}
[األعراف.]55 :
وقد ذكر القرآن أنواعا من األدعية اليت ينبغي االهتمام هبا أيضا ،فمرة يبني ما ينبغي

للداعي طلبه لنفسه؛ كطلب العلم ،حيث يقول تعاىل{ :وقل رب زدين علما} [طه،]114 :
وكأن يطلب الوقاية من الشيطان ،كما ف عل األنبياء والصاحلون ،فتعوذوا ابهلل منه ،وعوذوا
ذرايهتم منه ،قال تعاىل{ :وإين أعيذها بك وذريت ها من الشيطان الرجيم} [آل عمران،]36 :
وغريها من األدعية.
ومرة يتطرق ملا ينبغي أن يفعله جتاه غريه؛ كاالستعاذة من شرهم ،قال تعاىل{ :قل أعوذ
برب الفلق ( )1من شر ما خلق ( )2ومن شر غاسق إذا وقب ( )3ومن شر النفااثت يف
العقد ( )4ومن شر حاسد إذا حسد} [سورة الفلق] ،وتسخري األخيار منهم{ :فاجعل أفئدة
من الناس هتوي إليهم وارزق هم من الثمرات لعلهم يشكرون} [إبراهيم ،]37 :وطلب اإلحسان
إليهم ،كقوله تعاىل{ :وقل رب ارمحهما كما ربياين صغريا} [اإلسراء ،]24 :وطلب الرزق والبكة
فيه ،كقول إبراهيم{ :وارزق هم من الثمرات لعلهم يشكرون} [إبراهيم.]37 :
وكما حتدث القرآن عن أنواع العالقات ،فقد حتدث أيضا فيمن ينبغي أن ُيصوا ابلدعاء
من الناس؛ كالوالدين{ :رب اغفر ل ولوالدي} [نوح{ ،]28 :وقل رب ارمحهما كما ربياين
صغريا} [اإلسراء ،]24 :والزوجة واألبناء والذرية{ :ربنا هب لنا من أزواجنا وذرايتنا قرة أعني
واجعلنا للمتقني إماما} [الفرقان ،]74 :ولعموم املؤمنني{ :ربنا اغفر ل ولوالدي وللمؤمنني ي وم
ي قوم احلساب} [إبراهيم.]41 :
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وليس هذا فقط ،بل إن القرآن فصل القول فيمن يستحق الدعاء ،وحرر سبحانه الركائز
اليت ينبغي توفرها يف املدعو أميا حترير ،فقال عز من قائل{ :والذين تدعون من دونه ما ميلكون
من قطمري ( )13إن تدعوهم ال يسمعوا دعاءكم ولو مسعوا ما استجابوا لكم وي وم القيامة
يكفرون بشرككم وال ي نبئك مثل خبري} [فاطر ،]14 ،13 :فمن يدعى إمنا يستحق الدعاء إذا
كان ملكا له امللك كله ،وبيده األمر واخللق ،والنفع والضر ،وليس ذلك إال هلل تعاىل ،وأيضا
ال يستحق الدعاء من ال يسمعه ،وأما هللا سبحانه فقد وسع مسعه األصوات ،يسمع دبيب
النملة السوداء يف الصخرة الصماء يف ظلمة الليل احلالك .وأيضا املدعو يستحق الدعاء لو
كان قادرا على إجابة الدعاء ،وعلى إنقاذ اإلنسان يف أوقات العظائم والشدائد ،وهللا على
كل شيء قدير ،له القدرة املطلقة يف الدنيا ويوم األهوال ،وهو العليم اخلبري سبحانه وتعاىل.
وكما تالحظ فإن اآلية وردت على سبيل االستنكار على من يدعو إهلا ال يستجيب

للدعاء ،وليست هذه اآلية هي الوحيدة يف املسألة ،بل النصوص متضافرة يف ذلك ،فكثريا
ما يستنكر القرآن الكرمي على من يدعو خملوقات مثله ال يقدرون على إجابة الدعاء ويرتكون
اخلالق القادر على ذلك ،واقرأ إن شئت قوله تعاىل{ :ومن أضل ممن يدعو من دون هللا من
ال يستجيب له إىل ي وم القيامة وهم عن دعائهم غافلون} [األحقاف ،]5 :وقوله{ :واختذوا من
دون هللا آهلة ليكونوا هلم عزا ( )81كال سيكفرون بعبادهتم ويكونون عليهم ضدا} [مرمي،81 :
 ،]82وقوله{ :إن الذين تدعون من دون هللا عباد أمثالكم فادعوهم ف ليستجيبوا لكم إن كن تم
صادقني ( )194أهلم أرجل ميشون هبا أم هلم أيد ي بطشون هبا أم هلم أعني ي بصرون هبا أم هلم
آذان يسمعون هبا قل ادعوا شركاءكم ث كيدون فال ت نظرون} [األعراف ]195 ،194 :إىل غريها
من اآلايت.
فهذا حال تلك اآلهلة الباطلة ،وأما اإلله احلق سبحانه وتعاىل ف {هو الذي ي قبل التوبة عن
عباده وي عفو عن السيئات وي علم ما ت فعلون ( )25ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصاحلات
ويزيدهم من فضله} [الشورى.]26 ،25 :
فاهلل هو موالان وخالقنا ،واملالك الذي له امللك املطلق ،ومدبر األمور كلها ،وبيده كل
شيء ،فهو إذن املستحق للعبادة والدعاء.
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وليس بصحيح ما يقال أبن استجابة هللا للدعاء هو يف إطار املمكن مع القوانني الكونية
فحسب ،فإن هللا سبحانه وتعاىل خالق املسببات وأسباهبا ،فال يقف أمره يف حدود القوانني
الكونية ،بل بيده جتاوزها وتغيريها سبحانه؛ إذ هو خالق الكون وقوانينه؛ وهذا ما يدل عليه
القرآن ،فإن إبراهيم ملا ألقي يف النار قال :حسيب هللا ونعم الوكيل ،فكان اجلواب أن {اي انر
كوين ب ردا وسالما على إب راهيم} [األنبياء ،]69 :وكذلك يف قصة زكراي الذي ولد له حيىي بعد
أن بلغ يف الكب عتيا وكانت امرأته عاقرا.
واحلاصل أن من أيقن وآمن أبن هللا يستجيب الدعاء مل يكن ليتساءل ويشك يف أتخر
اجلواب إلشكالية يف من يدعوه ،ولكن يبحث عن سبب يف نفسه وفعله أخر اجلواب؛ وذلك
أن الدعاء كما يقول ابن القيم "مبنزلة السالح ،والسالح بضاربه ،ال حبده فقط ،فمت كان
السالح سالحا اتما ال آفة به والساعد ساعد قوي واملانع مفقود حصلت به النكاية يف العدو،
ومت ختلف واحد من هذه الثالثة ختلف التأثري"(.)1
فالدعاء ال بد وأن يعترب فيه حال الداعي ،وحال الدعاء ،وله آدابه وشروطه وموانع
إجابته ،ولعلنا نبينها هنا بشيء من اإلمجال.
اثنيا :أحوال وأمور ينبغي للداعي االلتزام هبا:
فمما ينبغي يف حال الداعي:
 -1أن يكون موحدا هلل تعاىل ،موقنا أبنه ال قادر على حاجته إال هللا ،فهو أول ما ينبغي
للداعي أن يكون عليه ،وأال يدعو أحدا مع هللا تعاىل وهو القائل{ :وأن المساجد ِل فال
تدعوا مع هللا أحدا} [اجلن.]18 :
 -2أن يكون خملصا يف دعائه ،مقبل على ربه ،موقنا إبجابته سبحانه ،غري ملتفت إىل
غريه ،ال رايء وال مسعة ،وهذا أم اآلداب وأسها ،وقد تكرر أمر هللا هبا يف القرآن ،قال تعاىل:
{فادعوا هللا خملصني له الدين} [غافر.]14 :

( )1الداء والدواء (ص.)35 :
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 -3حسن الظن ابهلل ،قال النيب صلى هللا عليه وسلم« :يقول هللا تعاىل :أان عند ظن
عبدي يب ،وأان معه إذا ذكرين ،فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي ،وإن ذكرين يف مإل
ذكرته يف مإل خري منهم ،وإن تقرب إيل بشرب تقربت إليه ذراعا ،وإن تقرب إيل ذراعا
تقربت إليه ابعا ،وإن أاتين ميشي أتيته هرولة»(.)1
 -4أن يكون حاضر القلب خاضعا ،مقبل على ربه ،متضرعا خائفا ذليل ،موقنا
إبجابته سبحانه ،وهذا من أهم املقاصد يف الدعاء ،قال هللا عز وجل{ :ادعوا ربكم تضرعا
وخفية} [األعراف ،]55 :وقال صلى هللا عليه وسلم« :واعلموا أن هللا ال يستجيب دعاء من
قلب اله»( ،)2يقول اإلمام النووي رمحه هللا" :واعلم أن مقصود الدعاء هو حضور القلب كما
سبق بيانه ،والدالئل عليه أكثر من أن حتصر ،والعلم به أوضح من أن يذكر"(.)3

 -5أن يلح يف الدعاء ويكرر الطلب ،ويبكي عنده كبكاء الطفل حني يطلب ،ويعيده
من غري مبالغة يف ذلك ،وكل هذا من معاين التضرع ،وقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم يعجبه
أن يدعو ثالاث ويستغفر ثالاث( ،)4ووقع يف حديث عائشة يف قصة سحره صلى هللا عليه وسلم:
«فدعا ث دعا ث دعا»(.)5
 -6أن يبتعد عما هنى هللا وحرمه ،وجيتنب املعاصي واملنكرات ،وكيف يليق ابملرء أن
يعصي أمره سبحانه وتعاىل ث هو يطلب منه تفريج كرابته وقضاء حاجاته؟! ولذا فإن املعاصي
من أعظم أسباب أتخر اإلجابة.
 -7أن يتوب ويرجع إىل هللا سبحانه وتعاىل ،ويستغفره ويتقرب إليه ،فإنه مظنة إجابة
الدعاء؛ كما أخب هللا عز وجل على لسان رسله{ :ف قلت است غفروا ربكم إنه كان غفارا ()10
( )1رواه البخاري ( ،)7405ومسلم (.)2675
( )2رواه الرتمذي ( ،)3479واحلاكم ( )494وقال" :هذا حديث مستقيم اإلسناد ،تفرد به صاحل املري؛
وهو أحد زهاد البصرة ،ومل خيرجاه" ،وقال اهليثمي يف اجملمع (" :)148 /10إسناده حسن".
( )3األذكار (ص.)391 :
( )4رواه أبو داود (.)1524
( )5رواه البخاري ( ،)55430ومسلم (.)2189
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ي رسل السماء عليكم مدرارا ( )11وميددكم أبموال وبنني وجيعل لكم جنات وجيعل لكم أْنارا}
[نوح ،]12-10 :قال ابن تيمية" :العارف يسري إىل هللا بني مشاهدة املنة ومطالعة عيب النفس
والعمل"( .)1وهذا املعىن مستنبط من سيد االستغفار ،ففي احلديث الصحيح« :سيد االستغفار

أن يقول العبد :اللهم أنت ريب ال إله إال أنت ،خلقتين وأان عبدك ،وأان على عهدك ووعدك
ما استطعت ،أعوذ بك من شر ما صنعت ،أبوء لك بنعمتك علي ،وأبوء بذنيب ،فاغفر
يل ،إنه ال يغفر الذنوب إال أنت»( ،)2والحظ اجلمع بني األمرين يف قوله« :أبوء بنعمتك
علي ،وأبوء بذنيب».
 -8أن يتطهر ويتنظف ويتطيب قبل الدعاء« ،فإن هللا مجيل حيب اجلمال»( ،)3وقد
ورد ما يدل على استحباب الوضوء للدعاء يف قصة استشهاد أب عامر وطلبه من النيب صلى
هللا عليه وسلم االستغفار؛ فلما وصل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم خب وفاته وطلبه منه
االستغفار دعا مباء فتوضأ ث دعا له(.)4
 -9استقبال القبلة ،فإن هللا تعاىل أمران ابستقبال القبلة يف الصالة ،ولبها وحقيقتها
الدعاء ،قال تعاىل{ :ومن حيث خرجت ف ول وجهك شطر المسجد احلرام وإنه للحق من
ربك وما هللا بغافل عما ت عملون} [البقرة ،]149 :كما أنه اثبت عن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم أنه كان يستقبل القبلة يف الدعاء كما يف قصة دعائه على قريش حني آذوه( ،)5وكذلك
يف حديث صالة االستسقاء(.)6

 -10افتتاح الدعاء ابلثناء على هللا عز وجل ،وذكر حمامده وحماسنه ومننه اليت ال تعد
وال حتصى ،والصلة على النيب صلى هللا عليه وسلم ،وهذا ما أوصى به نبينا صلى هللا عليه
( )1ينظر :الشهادة الزكية يف ثناء األئمة على ابن تيمية ،ملرعي بن يوسف الكرمي (ص.)35 :
( )2رواه البخاري (.)5974
( )3رواه مسلم (.)91
( )4رواه البخاري (.)6020
( )5رواه البخاري ( ،)3743ومسلم (.)1794
( )6رواه البخاري ( ،)982ومسلم (.)894
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وسلم ،فعن فضالة بن عبيد قال :بينما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قاعد إذ دخل رجل

فصلى فقال :اللهم اغفر ل وارمحين ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :عجلت أيها
املصلي ،إذا صليت فقعدت فامحد هللا مبا هو أهله ،وصل علي مث ادعه»( ،)1وكان النيب
صلى هللا عليه وسلم يبالغ يف ثنائه على ربه يف دعائه حت إنه قال« :وأعوذ بك منك ،ال
أحصي ثناء عليك»(.)2
 -11أن يفتتح الدعاء وُيتمه ابلتوسل إىل هللا أبمسائه احلسىن وصفاته العلى ،وهبذا
أمر هللا تعاىل{ :وِل األمساء احلسىن فادعوه هبا} [األعراف.]180 :
 -12اختيار جوامع الكلم وأحسنها وأوضحها ،وخري الدعاء األدعية الواردة يف القرآن
الكرمي وأدعية النيب صلى هللا عليه وسلم ،وجيوز الدعاء بغري ذلك مما خيص اإلنسان به نفسه
من حاجات دون اعتداء كما قال هللا تعاىل{ :ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه ال حيب المعتدين}
[األعراف.]55 :
 -13رفع اليدين يف الدعاء ،وقد ورد عن أب موسى األشعري رضي هللا عنه أنه قال:

«دعا النيب صلى هللا عليه وسلم ث رفع يديه ،ورأيت بياض إبطيه»( ،)3وعن سلمان الفارسي

رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال« :إن ربكم -تبارك وتعاىل -حيي كرمي؛
يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردها صفرا خائبتني»(.)4
 -14اغتنام األزمنة واألمكنة واألحوال اليت هي مظنة إجابة الدعاء؛ كالذي ورد عن

النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال« :إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد»( ،)5وكذلك قوله
صلى هللا عليه وسلم« :ثلثة ال ترد دعوهتم :اإلمام العادل ،والصائم حىت يفطر ،ودعوة
( )1رواه الرتمذي ( )3476وقال" :حديث حسن".
( )2رواه مسلم (.)486
( )3رواه البخاري ( )3565ومسلم (.)2498
( )4تقدم خترجيه.
( )5رواه ابن ماجه ( ،)1753وقال البوصريي يف الزوائد (" :)38/2هذا إسناد صحيح رجاله ثقات"،
وحسنه احلافظ ابن حجر يف نتائج األفكار.
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املظلوم يرفعها هللا على الغمام يوم القيامة ،وتفتح هلا أبواب السماء ،ويقول :بعزيت
ألنصرنك ولو بعد حني»(.)1
وغريها من األحوال اليت ورد فضلها واستجابة الدعاء فيها؛ كحال السفر ،وعند االضطرار،
ووقت السحر ،وآخر ساعة من يوم اجلمعة ،ووقت نزول املطر ،وبني األذان واإلقامة ،ويوم
عرفة يف موقف عرفات ،وعند امللتزم ،وبعد الطواف ،ويف املساجد؛ خاصة املساجد الثالثة:
املسجد احلرام واملسجد النبوي واملسجد األقصى ،وغريها.
 -15اعتياد الدعاء حال الرخاء واإلكثار منه ،كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم:
«تعرف إىل هللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة»( ،)2وقد أنكر هللا تعاىل على من يتقرب إىل هللا
ويدعوه ويناجيه يف الرخاء فإذا أنعم عليه أعرض عنه ونسيه فقال{ :وإذا مس اإلنسان الضر
دعاان جلنبه أو قاعدا أو قائما ف لما كشفنا عنه ضره مر كأن مل يدعنا إىل ضر مسه} [يونس:
.]12
هذا بعض ما ينبغي على الداعي االتصاف به ،وليس املقصود أن اإلجابة يشرتط فيها
االتصاف هبذه الصفات السابقة مجيعا ،أو انتفاء مجيع املوانع الالحقة الذكر؛ فإن الكمال هلل
سبحانه وتعاىل ،ولكن املقصود االجتهاد وبذل الوسع يف ذلك قدر اإلمكان ،ولننتقل إىل
احلديث عما ينبغي للداعي أن يتجنبه.
اثلثا :أحوال وأمور ينبغي للداعي جتنبها:
فيما يلي مجلة من األمور ينبغي للداعي أن يتجنبها ،وبعضها من موانع إجابة الدعاء:
 -1اشتمال الدعاء على الشرك ابهلل أو األمور املبتدعة؛ كدعاء غري هللا معه من بشر
أو شجر أو قب؛ ذلك أن الدعاء مخ العبادة ،وجعل شيء منها لغري هللا شرك.
( )1رواه الرتمذي ( ،)3598وابن ماجه ( ،)1752واإلمام أمحد ( ،)445/2وقال الرتمذي" :هذا
حديث حسن".
( )2رواه الرتمذي يف سننه ( ،)2516واإلمام أمحد يف املسند ( ،)2804وقال الرتمذي" :حديث حسن
صحيح".
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 -2ضعف اإلقبال على هللا تعاىل يف الدعاء ،وعدم اليقني إبجابته سبحانه ،والركون إىل
املادايت ،خاصة يف عصران عصر احملسوسات وإنكار الغيب ،فبعض الناس إذا أصيب مبصيبة
عظيمة يبعد على العقل البشري إمكانية زواهلا كمرض عضال يغلب على الظن أنه ال يبأ منه،
أو خسارة فادحة يصعب اسرتجاعها ،أو كان خارجا عن القوانني الكونية كما يقولون ،فإنه
يدع الدعاء ويرتك اللجوء إىل هللا ،ورمبا ألقى الشيطان يف روعه أن الدعاء ال فائدة منه.
ولنا يف أنبياء هللا وأصفيائه عبة ،فهذا زكراي -عليه السالم -دعا وهو شيخ كبري وامرأته
عاقر طالبا الذرية{ :رب هب ل من لدنك ذرية طيبة إنك مسيع الدعاء} [آل عمران،]38 :
فاستجاب هللا دعاءه{ :ف نادته المالئكة وهو قائم يصلي يف المحراب أن هللا ي بشرك بيحىي
مصدقا بكلمة من هللا وسيدا وحصورا ونبيا من الصاحلني} [آل عمران ،]39 :فال تيأس من روح
هللا ،وال حتجر رمحة هللا سبحانه.
 -3أكل املال احلرام واستعماله ،وهو من أهم املوانع ،ملا ورد يف احلديث عن رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم أنه قال« :اي أيها الناس ،إن هللا طيب ال يقبل إال طيبا ،وإن هللا أمر
املتقني مبا أمر به املرسلني فقال{ :اي أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحلا إين مبا
تـعملون عليم} [املؤمنون ،]51 :وقال{ :اي أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقـناكم}
[البقرة ،» ]172 :ث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغب« :ميد يديه إىل السماء :اي رب اي
رب ،ومطعمه حرام ،ومشربه حرام ،وغذي ابحلرام ،فأّن يستجاب لذلك؟!»(.)1
 -4سوء األدب مع هللا تعاىل يف الدعاء؛ كرفع الصوت رفعا مبالغا فيه ،أو انصراف
القلب عن الدعاء ،أو تكلف البكاء والصياح واملبالغة يف ذلك ،أو الدعاء بتحجري الرمحة كأن
يقول :اللهم وفق أهلي خاصة دون غريهم ،أو التأل على هللا كما حصل يف حديث الذي دعا
هللا أن ال يغفر لفالن من الناس ،فقال هللا« :من ذا الذي يتأىل علي أن ال أغفر لفلن.)2(»...

( )1رواه مسلم (.)1015
( )2رواه مسلم (.)2621
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 -5ومن ذلك االعتداء يف الدعاء أبن يسأل هللا عز وجل ما ال جيوز سؤاله؛ كأن يدعو
اإلنسان أن خيلده يف الدنيا ،أو أن يدعو إبث أو حمرم كقطيعة الرحم وحنوه؛ ملا ورد عند مسلم

عن أب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال« :ال يزال يستجاب للعبد
ما مل يدع إبمث أو قطيعة رحم ،ما مل يستعجل» قيل :اي رسول هللا ،ما االستعجال؟ قال:
يقول« :قد دعوت وقد دعوت ،فلم أر يستجيب يل ،فيستحسر عند ذلك ويدع
الدعاء»( .)1ومن ذلك أيضا ما ورد من النهي عن متين املوت من أجل بالء نزل ابإلنسان،
حيث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :ال يتمنني أحدكم املوت لضر نزل به ،فإن كان
ال بد متمنيا فليقل :اللهم أحيين ما كانت احلياة خريا يل ،وتوفين ما كانت الوفاة خريا
يل»(.)2
 -6إتيان املعاصي وما هنى هللا عنه؛ فمن استجاب ألمر هللا تعاىل قمن أن يستجيب هللا
دعوته ،والعكس ابلعكس.
 -7استعجال اإلجابة واالستحسار برتك الدعاء ،ففي الصحيحني عن أب هريرة رضي
هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :ال يزال يستجاب للعبد ما مل يدع إبمث أو
قطيعة رحم ،ما مل يستعجل» قيل :اي رسول هللا ما االستعجال؟ قال :يقول« :قد دعوت
وقد دعوت ،فلم أر يستجيب يل ،فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء»( ،)3ولنا يف أنبياء
هللا سبحانه وتعاىل أسوة ،فانظر كم من السنني بقي زكراي -عليه السالم -وهو يدعو ربه حت
رزقه هللا ابنه حيىي ،وأتمل كم مكث أيوب -عليه السالم -صابرا حت استجيب له.

( )1رواه البخاري ( ،)684ومسلم (.)2735
( )2رواه البخاري ( ،)6351ومسلم (.)2680
( )3تقدم خترجيه قبل احلديث السابق.

13

 -8تعليق الدعاء مبشيئة هللا تعاىل؛ كأن يقول :اللهم اغفر ل إن شئت ،وقد قال النيب
صلى هللا عليه وسلم« :ال يقولن أحدكم :اللهم اغفر يل إن شئت ،اللهم ارمحين إن شئت،
ليعزم املسألة؛ فإنه ال مستكره له»(.)1
 -9الدعاء بتعجيل العقوبة ،واملنبغي من املؤمن بعفو هللا وكرمه أن يفزع إىل طلب مغفرة
هللا وعفوه ،دون تعجل العقوبة؛ فإن هللا عفو غفور ،وينادي عباده أبن يتوبوا فيقول{ :أفال
ي توبون إىل هللا ويست غفرونه وهللا غفور رحيم} [املائدة ،]74 :وقد رأى النيب صلى هللا عليه وسلم
رجال من املسلمني قد ضعف حت صار مثل الفرخ فقال له« :هل كنت تدعو بشيء أو
تسأله إايه؟» قال :نعم ،كنت أقول :اللهم ما كنت معاقيب به يف اآلخرة فافعله يف الدنيا ،فقال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :سبحان هللا! ال تطيقه -أو :ال تستطيعه ،-أفل قلت:
اللهم آتنا يف الدنيا حسنة ،ويف اآلخرة حسنة ،وقنا عذاب النار؟!» فدعا هللا له فشفاه(.)2
 -10الدعاء على األهل واملال ،ويف احلديث« :ال تدعوا على أنفسكم إال خبري ،وال

تدعوا على أوالدكم ،وال تدعوا على أموالكم ،ال توافقوا من هللا ساعة يسأل فيها عطاء
فيستجيب لكم»(.)3
هذا حال اإلنسان املؤمن ،فهو يبحث عن سبب أتخر اإلجابة يف نفسه ،ويعرف قصوره
وكمال ربه ،ولكن بعض البشر ممن طال عنقه وعظم نعيقه يتعاىل على خالقه وموجده الكبري
املتعال ،ويرمي ابللوم على خالقه! وينسب التقصري إىل مواله! بل وينكر وجوده ويقول :ملاذا
ال يستجيب هللا دعائي إن كان موجودا؟!!
رابعا :مناقشة منكري استجابة هللا للدعاء:
هللا سبحانه وتعاىل ينادينا ويقول{ :وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداع
إذا دعان ف ليستجيبوا ل ولي ؤمنوا ب لعلهم ي رشدون} [البقرة ،]186 :ويقول{ :ادعوين أستجب
( )1رواه البخاري ( ،)6339ومسلم (.)2679
( )2رواه مسلم (.)1688
( )3رواه مسلم (.)3009
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لكم} [غافر ،]60 :ويقول{ :ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ويزيدهم من فضله}
[الشورى ،]26 :أال نصدق كالم اخلالق العزيز ونؤمن به ونوقن به وهو الذي خلق اخللق ويعلم
ما يصلحهم وينفعهم ،أم نستمع إىل دعاوى خملوقات ال تنفع وال تضر؟!!
إن هذه اآلايت صرحية يف أن هللا تعاىل يستجيب لعباده دعاءهم ،وال حميد وال مناص
ألحد عن ذلك ،بل ال جمال لتأويلها ،فهي صرحية يف أنه سبحانه وتعاىل يستجيب لعباده
الدعاء ،ث بعده جاء الوعيد من هللا تعاىل ملن يعرض عن االبتهال وااللتجاء إليه ويقبل على
غريه فيقول{ :وقال ربكم ادعوين أستجب لكم إن الذين يستكبون عن عبادت سيدخلون
جهنم داخرين} [غافر.]60 :
فهل ندعو هللا سبحانه وتعاىل ونرجو ثوابه وفضله وامتنانه ،أم نكون من املستكبين
املعرضني عن االبتهال إليه؟!
فاآلايت والنصوص واضحة ،ونداءات الرمحن لإلنسان جلية ،ث القرار إىل العبد ،واجلزاء
على ما قرر العبد لنفسه.
وكأين بسائل هذا السؤال يريد أن ينتحل هو صفة اإلله وي تخذ دور اخلالق ،حبيث {ال
يسأل عما ي فعل وهم يسألون} [األنبياء ،]23 :ودعنا ننظر جدال :هل تليق هذه الصفة ابإلنسان
أبن ال يكون مسؤوال بل سائال يف كل شيء؟
إن هذه الصفة إمنا تليق مبن ملك الكمال يف كل شيء ،واإلنسان ال انفكاك له عن
النقص ،فأىن يكون لإلنسان مثل هذه الصفة؟!
عجبا هلذا املخلوق!! بدل أن يذعن ويسلم ملن له الكمال املطلق ،وينظر إىل ضعفه وعجزه
وقصوره ،يتكب ويتجب على ذي الكماالت وصاحب الفضل واهلبات.
فهل يصح من اإلنسان أن يتعامل مع ربه هبذه الطريقة الشرطية :إن كنت موجودا قواي
قادرا فأثبت ل وجودك بتحقيق رغبات ،وبتحقيق رغبات فحسب؟! دون أدىن نظر إىل
مصاحلي!!
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وينسى هذا املغرور كل اآلايت والباهني اليت سخرها هللا لتدل عليه سبحانه ،ومت كان
اإلله خادما مطيعا دوره اخلدمة فقط وتلبية الرغبات؟!! فإما أن خيدمنا ويليب لنا رغباتنا وإال مل
يقبل! أرأيت منطقا أقبح من هذا املنطق املادي؟!
هل يصح أن نقارن اإلله ابلبشر ،ونعامله ذات املعاملة اليت نعامل هبا البشر ،معاملة
سطحية أاننية جملرد مصاحل متبادلة؟!! مثله مثل البشر متاما بال فرق!
أم كيف يصح أن يتعامل مع هللا سبحانه كما يتعامل بعض الناس مع املسؤول ،يرفعون
إليه طلباهتم ،فإن استجاب هلم وإال تظاهروا ضده وانقلبوا عليه؟! هذا مع أن البشر أنفسهم
ال يرضون بذلك؟!
قل ل ابهلل عليك ،هل يليق مثل هذا لو فعل مبلك من ملوك األرض ،قوي له القوة
والسلطة واهليمنة؟! أال يعتبه استفزازا وهتكما مبلكه وقوته؟!!
وهنا ينبغي علينا أن نعيد النظر يف أفكاران ورؤاان ومفاهيمنا ،وأن نغري هذا املفهوم لإلله،
فإنه مفهوم صنعته األفكار اهلدامة يف عصران؛ من علمانية ووضعية قائمة على املادة واحملسوس
فحسب؛ مما جعلنا نقيس اإلله على ما نراه وال نؤمن بغري ذلك!!
إن هذه األفكار اهلدامة اليت يعيشها العامل اليوم ويراد هلا أن تروج جنت على كل شيء
حت على تصور اإلله ،فينبغي لنا أن حنذر من هذا ،فإن هللا سبحانه وتعاىل {ليس كمثله شيء
وهو السميع البصري} [الشورى ،]11 :وال يصح يف حقه تعاىل مثل هذا القياس ،فإن هللا ليس
مسؤوال بشراي أو حاكما دنيواي ،بل إنه سبحانه يعلم ما ال نعلم ،ويعرف مصاحلنا أكثر من
معرفتنا ،كيف ال وهو الذي خلقنا وأوجدان ويدبر شؤوننا ،وهو احلكيم الذي يضع األمور يف
مقاديرها ،فإن هللا سبحانه وتعاىل {قد أحاط بكل شيء علما} [الطالق ،]12 :أال يعلم ابألنفع
واألصلح لنا وحنن خلق من خلقه ،أم كيف تغيب عنه حاجاتنا{ ،وهللا ي علم ما يف السماوات
وما يف األرض وهللا بكل شيء عليم} [احلجرات]16 :؟!
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وأما طريق العلم به سبحانه فهو اخلب الصادق الذي يصل إلينا منه عن طريق أنبيائه ورسله،
أما احلس فليس هذا جماله؛ فإن هذا من الغيبيات اليت ال تدرك ابحلس( ،)1وأما القياس فال
يليق به سوى قياس األوىل دون غريه من األقيسة البشرية؛ ألنه ليس كمثله شيء حت يقاس
على خملوق من املخلوقات ،فلم يتبق لنا سوى قياس األوىل ،وهذا القياس حيتاج املرء فيه إىل
احلس والعقل معا ،فهو عقلي حسي يف آن.
فالعقل من أعظم السبل الدالة على هللا إذن ،ومن أهم السبل العقلية يف سبيل معرفة اإلله:
التفكر يف آايت هللا وآاثره الدالة عليه سبحانه؛ كاملشهور بدليل اإلبداع واالخرتاع ودليل
اإلتقان()2؛ ولكن طريق العقل طريق حمدود حبدود وليس هذا جمال حبثه(.)3

إذن من اإلشكاالت اجلذرية يف قضيتنا واليت تلقى رواجا يف العامل املادي :النظر إىل جانب
الرمحة واإلحسان اإلهلي ،وإغفال جانب العدل واحلكمة وضرورة احلساب وجمازاة كل مبا
يستحق ،والتيارات الفكرية الالدينية تسعى إىل غرس هذه األفكار ،والفيلم الشهري (اباب نويل)
أكب شاهد على ما نقول ،فهو يصور اإلله على أنه اخلري الذي يليب رغبات الناس ومينحهم
السعادة يف هذه احلياة كما يتصوروْنا ،دون النظر إىل أمهية مراعاة األصلح لإلنسان واألنفع
له!!
وال شك أن للعقائد النصرانية أثرها يف ترسيخ هذه الفكرة يف نفوس املالحدة؛ فالعهد
اجلديد يغلب جانب احملبة والرمحة دون التفات إىل أمهية العدل واحلكمة( ،)4ويتضح هذا األثر
جليا إذا عرفنا أن كثريا من املالحدة الذين ينعقون مبثل هذه الشبهة كانوا من معتنقي النصرانية
سلفا.
( )1ينظر :مقال "ملاذا ال ندرك هللا حبواسنا؟" يف موقع مركز سلف للبحوث والدراسات.
( )2ينظر :مقاالت وجود هللا يف موقع مركز سلف للبحوث والدراسات مثل" :اإلتقان ووجود هللا"،
و"اإلبداع واالخرتاع ووجود هللا".
( )3ينظر :مقال (مفهوم الدليل العقلي وجماله عند السلف) ،ومقال (الدليل العقلي بني اإلفراط والتفريط)
يف موقع مركز سلف للبحوث والدراسات.
( )4ينظر الرابط/https://ar.aleteia.org/2014/04/04 :مفهوم العدالة./
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إذن علينا أن نؤمن أبن احلياة الدنيا ليست كلها أشياء مجيلة وانفعة وحسنة وخريا حمضا،
وأيضا ليست هي قبيحة وضارة وسيئة وشرا حمضا ،بل هي معب وطريق لآلخرة ،وهذا مكمن
خرييتها ،ولكنها يف نفس الوقت دار امتحان وابتالء.
وال بد من أن نتذكر أن هللا الذي أمر ابلدعاء ورغب فيه هو الذي يقدر البالء ،وهو
الذي قال{ :ادعوين أستجب لكم} [غافر ،]60 :وهو {الذي خلق الموت واحلياة لي ب لوكم
أيكم أحسن عمال} [امللك ،]2 :فهذه الدار اليت نعيش فيها ليست دار نعيم واستقرار ،وإمنا
هي دار ابتالء وامتحان ،هذا ما أخب به هللا تعاىل ،والفائز فيها هو الصابر الشكور ،ال
املتسخط اجلزع.
فالعبد كما أنه مأمور ابلدعاء وااللتجاء إىل هللا سبحانه وتعاىل واإلانبة إليه ،فإنه أيضا
مأمور ابلتسليم لقضاء هللا وقدره ،واإلميان بذلك ،وعدم االعرتاض على قضائه سبحانه ،بل
الصب والشكر ،فالذي قال{ :ادعوين أستجب لكم} [غافر ]60 :هو الذي قال{ :إان كل
شيء خلقناه بقدر} [القمر ،]49 :فالدعاء الذي يدعو به اإلنسان مقدر بقدر ،كما أن اإلجابة
إن حصلت فهي حتصل بقدر هللا تعاىل؛ فال بد من اجلمع بني آايت القدر وآايت الوعد
إبجابة الدعاء.
ث ال فضل لإلنسان على هللا حت يلزم ربه ابإلجابة ،بل هللا هو املتفضل على البشر
بذلك ،بل الدعاء نفسه نعمة من هللا تعاىل يستحق الشكر عليها.
وكما أن اإلنسان مأمور ابلدعاء فهو يف ذات الوقت مأمور حبسن الظن ابهلل ،وعدم اليأس
من روح هللا{ ،إنه ال ي يأس من روح هللا إال القوم الكافرون} [يوسف ،]87 :فال بد إذن من
اجلمع بني هذه املعاين .وغالب من أغواه الشيطان من أهل البدع إمنا أت من هذه السبيل:
اجتزاء النصوص وضرب بعضها ببعض.
إذن مقتضى اإلهلية أن يكون األمر كله هلل ،وليس إىل اخللق منه شيء ،وهذا ما نراه
جليا يف قصة دعاء النيب صلى هللا عليه وسلم على بعض قريش حيث كان إذا رفع رأسه من

الركوع من الركعة اآلخرة من الفجر يقول« :اللهم العن فلان وفلان وفلان» بعدما يقول:
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«مسع هللا ملن محده ،ربنا ولك احلمد» ،فأنزل هللا{ :ليس لك من األمر شيء} إىل قوله:

{فإْنم ظالمون} [آل عمران.)1(]128 :

فهذا نبينا حممد مع أنه خري البشر وأفضل اخللق مل تستجب له بعض دعواته ،واحلال نفسه
مع غريه من األنبياء ،ففي بعض األحيان تظهر إحاطة هللا بكل شيء علما ،وتنجلي حكمته
مبا مل حييطوا به ،فال يستجيب دعاءهم ،ومن ذلك :أن هللا مل يستجب لنوح -عليه السالم-
يف ابنه ،ومل يستجب دعاء إبراهيم -عليه السالم -ألبيه ،ومل يستجب أليوب -عليه السالم-
إال بعد سنوات طوال ،وكذلك احلال مع نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم حيث قال« :سألت
ريب ثلاث ،فأعطاين ثنتني ومنعين واحدة ،سألت ريب :أن ال يهلك أميت ابلسنة فأعطانيها،
وسألته أن ال يهلك أميت ابلغرق فأعطانيها ،وسألته أن ال جيعل أبسهم بينهم فمنعنيها»(.)2

وأما دعوى أن وجود البالء مناف للرمحة فال معىن هلا؛ ألن صفة الرمحة ال بد أن توضع
يف مكاْنا ويف موضعها الصحيح ،ويعطاها من يستحقها ،أما بغري ذلك فال تسمى رمحة ،بل
ينقلب احلال إىل خور أو ظلم.
وتوضيح ذلك أن اإلنسان حتمل األمانة وأكرمه هللا هبا ،وهداه السبيل إىل الكفر واإلميان،
وعلى حسب اختياره جيازى وحياسب ،وهذا هو كمال العدل اإلهلي ،ف {إن هللا ال يظلم مث قال
ذرة} [النساء ،]40 :وال سبيل حينئذ لنسبة الظلم إىل هللا تعاىل(.)3
وكون اإلنسان يعبد هللا عز وجل طوعا ابختياره هو غاية خلقه وإجياده( ،)4فبينما تؤوب
اخلالئق وختضع الكائنات هلل جبلة ،حيث ال متلك سوى ذلك ،وال متلك حرية االختيار
واإلرادة يف تصرفاهتا؛ يتفرد اإلنسان ويتميز بتأليه ربه وخضوعه االختياري ملواله وخالقه.

( )1رواه البخاري (.)4069
( )2رواه مسلم (.)2890
( )3ينظر :ورقة علمية بعنوان" :هل خلق هللا الكفار ليعذهبم؟" والصادرة من مركز سلف للبحوث
والدراسات.
( )4ينظر :مقال" :اإلرادة الغائية ووجود هللا" الصادر من مركز سلف للبحوث والدراسات.
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فواعجبا من كمال قدرته سبحانه وتعاىل؛ الذي أعطى عباده القدرة واالختيار؛ ليختاروا
هم عبادته سبحانه ،وينالوا عظيم فضله وكرمه عز وجل ،ومل جيعلهم جمبورين على عبادته؛ فإن
"أمر هللا أعظم من أن جيب ويقهر ،ولكن يقضي ويقدر ،وخيلق وجيبل عبده على ما أحب"(.)1
وإذا كانت الغاية من وجودان هي العبادة واخلضوع وااللتجاء إىل هللا ،فال بد أن نتذكر أن
الدعاء عبادة من العبادات ،وليست جمرد طلب ،فاإلنسان مأجور على دعائه وإن مل يستجب
له ،وهللا تعاىل يضع األمور يف مواضعها ،وينظر األصلح حلال اإلنسان.
فعالقتنا ابهلل إذن ليست لقضاء مصاحل بينية كما يتصور البعض ،فإن هللا ال تنفعه طاعة
الطائعني ،وال يضره عصيان العاصني ،ولكنها عالقة أتليه بني املخلوق وخالقه.
وكان األوىل ابإلنسان أن يتفقد قصوره يف حق مواله ،ويتطلب خطاايه اليت حالت دون
حصول مبتغاه ،وينظر يف ذنوبه اليت ارتكبها يف جناب خالقه ،ال أن يعرتض على تقدير ربه
الذي مل يقدره إال جزاء مبا كسبت يداه ،أو يتذمر من عواقب أفعاله ونواايه{ ،وما أصابكم
من مصيبة فبما كسبت أيديكم} [الشورى.]30 :
فواعجبا حلال هذا الذي يعرتض على خالقه ومواله!! هللا سبحانه وتعاىل خلقه ورزقه وامنت
عليه ابملنن والنعم اليت ال تعد وال حتصى ،بل إجياده يف هذه احلياة بعقله وقوته وكل عضو منه
هي أكب منة من هللا تعاىل{ ،وإن ت عدوا نعمة هللا ال حتصوها} [النحل ،]18 :ث حني يؤخر هللا
عنه حاجة من حاجاته يظنها هو مصلحة له؛ ينسى كل تلك الفضائل واملنن ،ويرتك كل تلك
العطااي خلف ظهره ،ويتبجح مبا خيجل العاقل من إبدائه ،فضال عن اجلهر والصراخ به ،فهال
تساءل :كم هي تلك األعطيات اليت أعطاه هللا واستحيا قليال قبل أن ينسب الظلم إىل ربه؟!
فاهلل سبحانه وتعاىل هو اإلله ،وهو الذي أيمر وينهى ،وقضاؤه ال راد له ،وإنعامه ال ممسك
له ،وله الكماالت كلها سبحانه وتعاىل{ ،ال يسأل عما ي فعل وهم يسألون} [األنبياء،]23 :
يقضي ويقدر ،وميتحن وال ميتحن ،فمنزلته سبحانه فوق كل منزلة ،يعلو وال يعلى عليه ،فهو
األعلى واألكب واألكمل .والتعال على هللا تعاىل تكب وجتب ،وهللا ال حيب املتكبين.
( )1مقولة لإلمام الزبيدي رواها اإلمام الاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة (.)775 /4
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مث اإلنسان يدرك كم هو حمدود املدركات ،علمه حمدد حبدود وسائل املعرفة لديه ،وبقدر
استخدامه ملصادر املعرفة اليت لديه ،وابلتال فال شك أن أمانيه وطلباته ورغباته حمدودة ،بل قد
تصب فيما ال ينفعه وال يصلح له ،وكثريا ما يتمىن اإلنسان شيئا ويطلبه ويبذل يف سبيله كل
اجلهود ،مث يظهر له فيما بعد كم لطف هللا تعاىل به حني مل يقدر له ذلك الذي متناه ،وكم
ادخر هللا له من الكنوز بتأخري طلبه ذاك الذي ابتغاه ،كيف ال وهللا سبحانه يعلم ما ال نعلم؟!
كيف ال وهو العليم احلكيم؟! كيف ال وهو الذي وسع كل شيء رمحة وعلما؟! كيف ال وهو
أرحم الرامحني ،بل أرحم بنا من رمحة األم بولدها؟!
فالواجب على املؤمن أن يتبصر يف حاله ،ويتفكر يف أفعاله ،ويتطلب احلكمة يف تقدير
مواله ،دون أن يتذمر من أتخري مبتغاه.
هذا مع أن النيب صلى هللا عليه وسلم أخب أنه سيكون يف أمته أمثال هؤالء فال عجب،

حيث ورد يف الصحيحني أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال« :ال يزال يستجاب للعبد ما مل
يدع إبمث أو قطيعة رحم؛ ما مل يستعجل» ،قيل :اي رسول هللا ،ما االستعجال؟ قال« :يقول:
قد دعوت ،وقد دعوت ،فلم أر يستجاب يل! فيستحسر عند ذلك ،ويرتك الدعاء»(.)1
وأتمل جتد كيف أن النيب صلى هللا عليه وسلم بني دركات هذه الشبهة والضاللة ومراحل
االنزالق فيها ،فكثري ممن يعرتض هبذا االعرتاض غالبا ما يبدأ ابليأس وعدم رؤية اإلجابة ،ث
االعرتاض واالستحسار ،حت يصل إىل ترك الدعاء واإلعراض عن هللا ودينه ،وهللا املستعان.
إن حال من يتضجر ويتمعر من أتخري إجابة الدعاء حلكمة يعلمها هللا سبحانه وخلري
يريده عز وجل كحال أم منعت ابنتها من أكل احللوى كيال تضر هبا وتتسوس أسناْنا ،ولكن
البنت تصر على موقفها ،وترى أن لو كان يف قلب أمها مثقال ذرة من رمحة ألشبعت هلا
ْنمتها ولقضت هلا حاجتها ،ولكن أمها قليلة الرمحة ،بل خالية من كل شفقة ،بل إن عدمها
خري من وجودها ،أفكان وجود األم يف هذه الصورة خريا من عدمها؟! وهل نزعت األم يف

( )1رواه مسلم (.)2735
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تصرفها ذلك رداء الرمحة؟! كال ،ولكنه قصور الفهم وضعف اإلدراك من تلك البنت ،ليس
إال.
وليس يف استجابة هللا ألدعية البشر دون بعض ظلم ألحد كما يزعم بعضهم ،فإن هللا
يستجيب ملن يشاء حلكمة ال يعلمها إال هو ،واستجابته هلؤالء ال يستلزم منه أن يستجيب
لكل البشر.
ومن مل يستجب له أو أتخر إمتام مراده فليس احلل أن يتسخط ،ويكفر ابهلل سبحانه
جملرد مصيبة حصلت له أو مضرة مل تدفع عنه ،فإن هذا لن حيقق له مراده ،ولن يقدم أو يؤخر
من األمر شيئا ،ولكننا نقول له :لك يف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أسوة ،فقد حزن النيب
صلى هللا عليه وسلم حني أتخر الوحي عليه وفرت ،فأنزل هللا عليه سورة الضحى ،وفيها أرشده
هللا إىل أن اآلخرة أوىل ابلسعي يف سبيله ،ث ذكره بكرم ربه وعطاايه ومننه ،ث أوصاه بتذكر
النعم األخرى اليت أنعم هللا هبا عليه والتحدث عنها ،فقال{ :فأما اليتيم فال ت قهر ( )9وأما
السائل فال ت ن هر ( )10وأما بنعمة ربك فحدث} [الضحى ،]11-9 :ويف السورة اليت بعدها
ذكره ببعض تلك النعم ،ث أمره أبن ينشغل بشكر هللا على تلك النعم ابلعبادة والعمل ،فقال:
{فإذا ف رغت فانصب ( )7وإىل ربك فارغب} [الشرح.]8 ،7 :
وحت لو مل يستجب للعبد فإن املؤمن يكفيه أن الدعاء ابلنسبة له خري كله ،أجيبت دعوته
أم مل جتب ،فإنه من خري إىل خري ،إما أن جتاب دعوته ،أو أن يصرف عنه هبا سوء ،أو ييسر
له أمر خري مما طلب ،أو تدخر له يف اآلخرة ،كما ورد عند الرتمذي عن عبادة بن الصامت

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال« :ما على األرض مسلم يدعو هللا بدعوة إال آاته هللا
إايها ،أو صرف عنه من السوء مثلها ،ما مل يدع إبمث أو قطيعة رحم» ،فقال رجل من القوم:
إذا نكثر ،قال« :هللا أكثر»(.)1
وإن العبد أيت يوم القيامة فيتمىن من شدة ما يرى من العطاء واحلسنات أن لو مل يستجب
له يف الدنيا ملا يرى من حسن ثوابه.
( )1سنن الرتمذي ( ،)3573وقال" :حسن صحيح غريب من هذا الوجه".

22

ويروى أن إبراهيم بن أدهم -رمحه هللا -سئل عن قول هللا تعاىل{ :ادعوين أستجب لكم}
[غافر ،]60 :فما ابلنا ندعو فال يستجاب لنا؟! فأجاب :من أجل مخسة أشياء ،قيل :وما هي؟
قال :عرفتم هللا فلم تؤدوا حقه ،وقرأمت القرآن فلم تعملوا مبا فيه ،وقلتم :حنب الرسول صلى هللا
عليه وسلم وتركتم سنته ،وقلتم :نلعن إبليس وأطعتموه ،واخلامسة :تركتم عيوبكم وأخذمت يف
عيوب الناس(.)1
وإن سلمنا على سبيل التنزل أبن اإلله جيب أن يليب مجيع رغبات عبيده وطلباهتم ،ويقضي
حاجاهتم ،فمن سيكون اإلله املدبر الذي بيده اخللق واألمر حينئذ؟ أهو اإلله أم اإلنسان؟!
فمن ينادي أبن اإلله ال بد أن يستجيب لكل طلباته ورغباته ينازع هللا تعاىل يف ربوبيته يف
احلقيقة ،وهللا عز وجل أحد فرد صمد ،ال ند له وال نظري.
ث كيف سيكون حال العامل إذا كان تدبري العامل على حسب أهواء البشر ،لن يستقر حال
الكون حلظة واحدة{ ،ولو ات بع احلق أهواءهم لفسدت السماوات واألرض ومن فيهن} [املؤمنون:
.]71
وأما قضية وجود هللا سبحانه وتعاىل فهي قضية حقيقية يقينية برهانية ،تضافرت الدالئل
والوسائل على يقينيتها ،وال تؤثر عليها مسألة كهذه ،وإمنا تؤثر غالبا على نفسيات من ال يفهم
حقيقة هذه الدنيا ،وال يوقن بكمال هللا تعاىل يف كل الصفات من الرمحة والعدل واحلكمة وغري
ذلك.
واي سبحان هللا!! قضية أجهدت عقول املفكرين والفالسفة والعباقرة ،وأتت شبهة نفسية
مثل هذه تزحزح هذه القضية الكبرية القائمة!!
ومن أكرب اإلشكاليات يف هذه املسألة :أن املالحدة يفرتضون أن كل من يدعو هللا هو

مؤمن كامل صاحل ،مستوف شروط الدعاء ،منتفية عنه مجيع املوانع ،ويستحق اإلجابة!! ث
يقول بكل ثقة :لكن أين هللا ليجيب؟!

( )1ينظر :جامع بيان العلم وفضله ،البن عبد الب ( ،)691 /1إحياء علوم الدين ،للغزال (.)38 /3
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فهال تفكر يف حال ذلك اإلنسان الذي يفرتض كماله ونظر يف حاله؟! وهال تبصر يف أن
الدعاء ذاته عبادة من العبادات لوال توفيق هللا تعاىل مل يوفق له وال سعى إليه؟!
وليعلم كل إنسان أننا نعبد هللا سبحانه وتعاىل؛ ألنه أمران بذلك أوال وقبل كل شيء ،دون
أن نتعنت يف البحث عن احلكم والغاايت ،أو نشرتط على هللا أن يليب مطالبنا؛ فإن التعبد
واخلضوع ألمر هللا سبحانه وتعاىل هو غاية الغاايت من خلق اإلنسان.
هذا كله إذا غضضنا الطرف عن كل املنافع الدنيوية واألخروية اليت يناهلا العبد من الدعاء،
حت ولو مل حتصل اإلجابة ومل حيصل غرض العبد من الدعاء ،فإن الدعاء انفع يف الدنيا ألن
فيه إراحة للنفس البشرية من اهلم والغم؛ ذلك أن اإلنسان ضعيف مفتقر ابلطبع ،ويريد أن
حيس بغريه وحيس به غريه ،ويسمع لغريه ويسمع منه غريه ،ويشكو حاله إىل غريه ويرى من
يعطف عليه وحين عليه ،هذه طبيعة اإلنسان ،وكثري من الناس حني تضيق به احلال وتضيق به
الدنيا يفزع إىل من يشتكي إليه من البشر ،وهو من األساليب العالجية للناس؛ ألنه خيفف
من الكبت النفسي والضيق واألمل الداخلي يف اإلنسان ،ولكن األفضل أن يرفع املرء شكواه
ويبثها إىل مواله القوي القادر الغين ،الذي بيده مفاتيح الفرج ،فإنه سبحانه وتعاىل يفرح مبناجاة
العبد له ،ويباهي مالئكته بذل اإلنسان وخضوعه له؛ إذ هو الغاية من خلق اإلنس واجلن كما
قال تعاىل{ :وما خلقت اجلن واإلنس إال لي عبدون} [الذارايت ،]56 :ث إن املرء لو اشتكى
حاله للبشر ال أيمن منهم أن يشمتوا به ،أو يفشوا أسراره ،أو ينتقموا منه بعد حني ويسخروا
منه ،كما قال الشاعر:
ال تشكون إىل حي فتشمته

شكوى اجلريح إىل الغرابن والرخم

وعكس ذلك لو شكا حاله إىل هللا سبحانه ،فإنه سبحانه يفرح بدعاء عبده له ،وإقبال
عبده عليه كما ذكران ،كيف ال وهو القائل{ :وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة
الداع إذا دعان ف ليستجيبوا ل ولي ؤمنوا ب لعلهم ي رشدون} [البقرة ،]186 :وهو الذي ينادي
عباده بقوله{ :ادعوين أستجب لكم} [غافر ،]60 :ويف هذا يقول الشاعر:
وبين آدم حني يسأل يغضب

الرب يغضب إن تركت سؤاله
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وماذا يضري املوىل لو ترك اإلنسان الدعاء وابتعد عن ربه إن هو مل يستجب له؟! بل ما
الذي سيجنيه اإلنسان لو ترك الدعاء وابتعد عن ربه إن هو مل يستجب له؟! فهو إضافة إىل
خسرانه مطلوبه وعدم وصوله ملرغوبه فإنه يف نفس الوقت خيسر الدعاء وما فيه من املنافع
الدنيوية واألخروية والقرب من هللا سبحانه واألنس به تعاىل.
ودونك املتضرعني والداعني واملنيبني إىل رهبم ،اسأهلم كيف هي قلوهبم ونفوسهم بعد
الدعاء ،حت لو مل تستجب دعواهتم ،وانظر إىل ما هم فيه من النعيم والطمأنينة ،والسكون
والراحة النفسية ،وهو ما عب عنه أهل الدعاء والرجاء واإلانبة حني قالوا" :لو علم امللوك وأبناء
امللوك ما حنن فيه من النعيم والسرور جلالدوان ابلسيوف أايم احلياة على ما حنن فيه من لذيذ
العيش وقلة التعب"(.)1

ولكن امللحد أغلقت عليه الدنيا أبواهبا ،فال ميلك يف قلبه أمال وال غاية من حياته وال ذرة
من رمحة أو شفقة ابخللق؛ إذ إن هذا هو مقتضى إحلاده وإنكاره لإلله والدار اآلخرة ،ث هو
يريد أن ينقل هذا الضيق إىل غريه بقطع طرق األمل على اآلخرين من املؤمنني ابهلل واملتوسلني
إليه الداعني له ،وهذا مصداق لقوله تعاىل{ :ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا}
[طه.]124 :
وليس معىن الرتغيب يف الدعاء والتأكيد على أن هللا يستجيب لعباده أن جيتهد اإلنسان
يف الدعاء دون أن يبذل األسباب ،فيقول :أان أدعو هللا وهللا يستجيب ل فريزقين ويغدق علي
نعمه! بل العبد مأمور ببذل األسباب إىل جانب االعتماد على هللا والتوكل عليه واالبتهال إليه،
فهو القائل{ :هو الذي جعل لكم األرض ذلوال فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه} [امللك:
 ،]15وقال{ :فإذا قضيت الصالة فان تشروا يف األرض واب ت غوا من فضل هللا} [اجلمعة.]10 :
والعكس أيضا غري صحيح ،فال يعتمد اإلنسان على نفسه وقدراته وإمكاانته ويرتك دعاء
هللا واالستعانة به واالعتماد عليه ،بل ال حميد عن التوازن واجلمع بني األمرين :التوكل والعمل

( )1تروى هذه املقولة عن إبراهيم بن أدهم ،وقد طارت هبا الركبان ،ينظر :اتريخ دمشق ،البن عساكر
(.)303 /6
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ابألسباب ،بل إن الدعاء من السعي والعمل ابألسباب أيضا ،إىل جانب أنه نوع من أنواع
التوكل واالعتماد على هللا سبحانه وتعاىل ،وهذا وجه من أوجه فضل الدعاء ومتيزه.
اخلامتة:
ختاما :أيها اإلنسان ،الدعاء عبادة من العبادات اليت فرضها هللا ،والتعبد هلل تعاىل مقتضى
من مقتضيات الكمال اإلهلي أوال ،فضال عن كونه مقتضى من مقتضيات خلقه وإجياده لك،
وهللا سبحانه وتعاىل تكفل إبجابة الدعاء فقال{ :ادعوين أستجب لكم} [غافر ،]60 :وتوعد
املعرضني عن دعائه فقال{ :إن الذين يستكبون عن عبادت سيدخلون جهنم داخرين} [غافر:
 ،]60فما لك منصرف عن صفوف الداعني وجمالس املنيبني وهللا يدعوك{ :وإذا سألك عبادي
عين فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ف ليستجيبوا ل ولي ؤمنوا ب لعلهم ي رشدون} [البقرة:
]186؟!
وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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