


  

  ٥وعالتوسل املشروع واملمن

  التوسل
  املشروع واملمنوع

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على رسول اهللا خامت 
  .النبيني، وعلى آله وصحبه ومن وااله إىل يوم الدين

أهل السنة واجلماعـة علـى    فقد اتفق مجهور علماء: أما بعد
شرعية التوسل، واستدلوا علـى ذلـك باآليـات واألحاديـث     

ملسلمني أشكل عليهم فهم كيفية التوسل الصحيحة، إال أن بعض ا
الوارد يف الكتاب والسنة وعمل سلف هذه األمة، وفهمـوا منـه   

، واستدلوا مفاهيم خاطئة تتناىف مع مبادئ اإلسالم وهدي نبيه 
على ذلك بأحاديث ضعيفة وموضوعة ؛ بل ذهبوا إىل أبعـد مـن   

سـب مـع   ذلك حيث أوَّلوا اآليات الواردة يف التوسل تأويالً يتنا
  .فهمهم اخلاطئ

ومن املعلوم أننا إذا اختلفنا يف فهم نصوص الكتاب والسـنة  
فعلينا أن نرجع إىل فهم السلف الصاحل من الصـحابة والتـابعني ،   
ألهنم أقرب الناس عهًدا بنصوص الوحيني الشريفني ، وهـم أهـل   

خري الناس قرين، مث «: ؛ حيث قالالقرون املفضلة بشهادة النيب 
  ]البخاري[           .»يلوهنم، مث الذين يلوهنمالذين 

أن جيتنب  ومن هنا جيب على كل مسلم آمن باهللا ورسوله 
اهلوى؛ ألنه مضل عن سبيل اهللا ، وعليه أن يتبع ما كان عليه سلفنا 

ومن هذا املنطلق أردت أن أوضح هذه املسألة الدقيقة اليت . الصاحل
على ما نراه عند أهل البدع كثر فيها الكالم ، وزلت فيها األقدام 
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واألهواء ، فاستعنت باهللا تعاىل فجمعت ما أمكن من األدلة الواردة 
سـائلني اهللا تعـاىل   . يف الكتاب والسنة حول موضوع التوسـل 

  .اإلخالص يف النية والسداد يف الرأي إنه جواد كرمي
  :تعريف التوسل

السبب املوصـل إىل املقصـود، والتقـرب إىل    : التوسل لغة
ملطلوب، والتوصل إليه برغبة، وله معىن آخر هو املنزلة عند امللـك  ا

  .والدرجة والقربة
هي اختاذ سبب مشروع ُيقـرُِّب إىل اهللا  : والوسيلة اصطالًحا

تعاىل، وعبادة يراد هبا التوصل إىل رضوانه سبحانه، ومبا شرعُه على 
لقضاء  ، لنيل املنزلة العالية عنده سبحانه وتعاىل، أولسان رسوله 

احلاجات جبلب نفع أو دفع ضر، أو للحصول علـى مرغـوب يف   
  .الدنيا واآلخرة، والتوسل إىل اهللا ال يكون إال مبا شرعه تعاىل

  :الوسيلة مبناها ثالثة أمور
  .املتوسَّل إليه وهو اهللا سبحانه وتعاىل ذو الفضل والكرم -١
غب يف الواسل أو املتوسِّل وهو العبد الضعيف احملتاج الرا -٢

  .قضاء حاجة له
املتوسَّل به وهو العمل الصاحل املتقرَّب بـه إىل اهللا هـو    -٣
  .الوسيلة

ولكي تكون الوسيلة نافعة حيصل هبذا القرب إىل اهللا وتقضي هبـا  
  :احلاجة، البد من مراعاة هذه الشروط وتوفريها لدى املتوسل وهي
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، وأن يقصـد  أن يكون العبد املُتوسِّلُ إىل اهللا مؤمًنا صـاحلًا * 
  .بعمله وجه اهللا

أن يكون العمل املُتوسَّل به مما شرع اهللا لعباده أن يتقربوا به * 
  .إليه سبحانه

ال  أن يكون العمل مشروًعا وموافقًا لسـنة رسـول اهللا   * 
يزيد عليه وال ينقص منه، وال يفعله يف غري زمانه ومكانـه الـذي   

  .شرع وحدد له
ؤمنني ال يكون وسيلة وال قربة، ومن هنا نعلم بأن عمل غري امل

  .كما ال تكون البدعة قربةً إىل اهللا تعاىل
  :أنواع التوسل

  :قسم علماء السنة التوسل إىل قسمني
  .توسل مشروع، وتوسل ممنوع

  :التوسل املشروع وأنواعه
هو التقرب إىل اهللا مبا حيبه ويرضـاه مـن   : التوسل املشروع

كانـت أقـواالً أو أفعـاالً أو     العبادات الواجبة أو املستحبة سواء
  .اعتقادات
: التوسل إىل اهللا تعاىل بأمسائه احلسىن وصـفاته العليـا   -أوالً

التوسل إىل اهللا بأمسائه احلسىن، وصفاته العليا من خـري الوسـائل   
َوِللَِّه {: وأعظمها وأنفعها للعبد، ومن األدلة على ذلك قوله تعاىل

ادعـوا اهللا  : أي ]١٨٠: األعـراف [ }بَِها الْأَْسَماُء الُْحْسَنى فَاْدُعوُه
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متوسلني إىل بأمسائه احلسىن؛ فهذه تبني مشروعية التوسـل إىل اهللا  
باسم من أمسائه أو صفة من صفاته، وأن ذلك مما حيبه اهللا ويرضاه، 

، فكان من املشروع لنا أن ندعوه مبا ولذلك استعمله رسول اهللا 
  .والتابعون وتابعوهم ؛ وهكذا دعا الصحابةدعا به رسوله 

كـأن  : التوسل إىل اهللا تعاىل بعمل صاحل قام به الداعي :ثانًيا
 اللهم بإمباين بك، وحمبيت لك واتباعي لرسـولك  : يقول املسلم

ومنه أن يذكر الداعي عمالً صاحلًا له قام . وإمياين به أن تفرج عين
ه؛ كاإلميان باهللا به قاصًدا به اهللا ال يريد به إال وجه اهللا ويسأل اهللا ب

، والصالة ، والصيام ، واجلهاد ، وتـالوة القـرآن ، والـذكر ،    
، واالستغفار ، وفعل اخلريات مطلقًا ، وترك  والصالة على النيب 

الَِّذيَن َيقُولُونَ َربََّنا إِنََّنـا  {: ودليل مشروعيته قوله تعاىل. احملرمات
، ومـن  ]١٦: آل عمـران [ }ا َعذَاَب النَّارَِآَمنَّا فَاغِْفْر لََنا ذُُنوَبَنا َوِقَن

السنة ما تضمنته قصة أصحاب الغار اليت كانت فيمن كان قبلنـا؛  
ثالثة نفر دخلوا الغار وانطبقت عليهم الصخرة؛ فسـألوا بـأرجى   
أعماهلم وتوسلوا هبا إىل اهللا، ففرج اهللا عنـهم وكشـف كـرهبم    

  .]واحلديث متفق عليه[
كأن يقع املسلم يف ضيق : بدعاء الصاحلنيالتوسل إىل اهللا  :ثالثًا

شديد، ويعلم من نفسه التفريط يف جنب اهللا، فيحـب أن يأخـذ   
بسبب قوي إىل اهللا فيذهب إىل رجل صاحل يعتقد فيه التقوى والعلم 
بالكتاب والسنة؛ فيطلب منه أن يدعو له ربه ليفرج عنـه كربـه   

ـ  ه الشـريعة  ويزيل مهه؛ فهذا النوع من التوسل املشروع دلت علي
َربََّنا اغِْفْر لََنا َوِلإِْخَوانَِنا الَِّذيَن َسـَبقُوَنا  {: وأرشدت إليه؛ قال تعاىل



  

  ٩وعالتوسل املشروع واملمن

دعوة املـؤمن ألخيـه   «: ، وجاء قوله ]١٠: احلشر[ }بِالْإَِمياِن
من ذلك أيًضا مـا رواه  . ]رواه مسلم[» ...بظهر الغيب مستجابة

بالعباس بـن   أن عمر بن اخلطاب كان إذا قحطوا استسقى«أنس؛ 
فتسـقينا،   إليك بنبينا  اللهم إنا كنا نتوسل: عبد املطلب، فقال

، ومعىن ]البخاري[» فُيسقون: وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال
ونطلب منه أن يـدعو لنـا    أي إنا كنا نقصد نبينا : قول عمر

إىل الرفيق األعلى ومل  ونتقرب إىل اهللا بدعائه؛ واآلن وقد انتقل 
يعد من املمكن أن يدعو لنا، فإننا نتوجه إىل عـم نبينـا العبـاس    

  .ونطلب منه أن يدعو لنا
وهذه أنواع ثالثة للتوسل املشروع وما عداها من التوسـالت  
مل يرد فيه دليل تقوم به احلجة، وهذه األنواع خمتلفة احلكم، فمنها 

منها ما هو واجب كالتوسل باألمساء والصفات واإلميان والتوحيد، و
  .ما هو مستحب كالتوسل باألعمال الصاحلة أو دعاء الصاحلني

ولذا كان واجًبا على املسلم أن يتوسل عند الشـدائد إىل اهللا  
بالوسائل املشروعة، وأن يترك البدع واملعاصي خوفًا من اهللا وحياًء 

  .منه وطاعةً له
  :التوسل املمنوع وأنواعه

رضاه من األقوال واألفعال هو التقرب إىل اهللا مبا ال حيبه وال ي
  .واالعتقادات

وهذا النوع من التوسل قد أدى بكثري من املتوسلني إىل الغفلة 
عن التوسل الشرعي الذي ندب اهللا إليه ، فانصرفوا عنه ، وحرموا 

  .منه بسبب انشغاهلم باملمنوع، فخابوا يف سعيهم وخسروا
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ني واآلن نذكر بعض أنواع التوسل املمنوع نصـًحا للمسـلم  
  .وتبليًغا لرسالة اإلسالم وتعريفًا هبا

التوسل إىل اهللا تعاىل حبق األشخاص أو جـاههم أو   –أوالً 
من التوسل البدعي سؤال اهللا تعاىل جباه أحد من خلقـه  : منزلتهم

). اللهم إين أسألك جباه نبيك أو جباه عبدك فالن: (كقول أحدهم
وهذا النـوع مـن    أو سؤال اهللا حبق نبيه، أو حبق أحد من عباده،

فلم يرد يف كتاب اهللا الذي قال تعاىل . التوسل مل يعرفه دين اإلسالم
، وال يف سنة  ]٣٨: األنعام[ }َما فَرَّطَْنا ِفي الِْكَتابِ ِمْن َشْيٍء{: عنه

كل شـيء   نا رسول اهللا معلَّ«: اليت قال أبو هريرة فيها نبيه 
الذي أمر اإلسالم به وال يف فعل أصحابه، و. ]مسـلم [» حىت اخلراء

هو سؤال اهللا بأمسائه احلسنة وصفاته العليا، وهذا التوسل البدعي قد 
يؤدي بصاحبه إىل الشرك األكرب ، وذلك إن اعتقد أن اهللا حمتـاج  
لواسطة كاألمري واحلاكم؛ ألنه يشبِّه اخلالق باملخلوق، واهللا ال يقاس 

وسائط، وغضـبه  على خلقه؛ فإن رضاه عن عبد ال حيتاج فيه إىل ال
  . عليه ال تنفع فيه الوسائط

واعلم أن املخلوق مهما كانت منزلته سواء كان ملكًا أو نبًيا 
أو رسوالً فال جيوز لك أن تقيس اهللا عز وجل عليه؛ ألن املخلـوق  
حمتاج إىل اخلالق، واهللا اخلالق وحده وهو الغين الذي ال حيتـاج إىل  

ْن ُدوِن اللَِّه َما لَا َيْمِلُك لَُهْم رِْزقًـا  َوَيْعُبُدونَ ِم{: واسطة قال تعاىل
فَلَا َتْضرُِبوا ِللَِّه الْأَْمثَالَ * ِمَن السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َشْيئًا َولَا َيْسَتِطيُعونَ 

ولـذا فـإن   . ]٧٤، ٧٣: النحـل [ }إِنَّ اللََّه َيْعلَُم َوأَْنُتْم لَا َتْعلَُمونَ
بعد موته إل العباس ليدعو  ل الصحابة عدلوا عن التوسل بالرسو
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اللهم جباه نبيـك  : هلم، وليس معناه أهنم كانوا يقولون يف دعائهم
اللهم جباه العباس اسقنا؛ : اسقنا، مث أصبحوا يقولون بعد وفاته 

، وليس  ألن مثل هذا الدعاء البدعي مل يتعلمه الصحابة من النيب 
ان التوسل جباه أحد له أصل يف كتاب اهللا ولذلك مل يفعلوه، ولو ك

: جائًزا لكان التوسل به أوىل، وهذا نوع من التوسـل  بعد موته 
َما َنْعُبُدُهْم إِلَّا {: كشرك املشركني يف العهد املكي، قال تعاىل عنهم

  .]٣: الزمر[ }ِلُيقَرُِّبوَنا إِلَى اللَِّه ُزلْفَى
أنه إذا وقع التوسل مبخلوق أو جباه مهمـا  : واعلم رمحك اهللا

كانت منزلته مع اعتقاد أن له شيئًا من األمر من جلب نفع أو دفع 
  .ضر؛ فهذا شرك أكرب خمرج من ملة اإلسالم والعياذ باهللا

إن : الدعاء والنذر واالستغاثة باألولياء والصـاحلني  –انًيا ث
ليس من «والنذر هلم وهم أموات  دعاء الصاحلني والتوسل جباههم

دين اهللا يف شيء بل هو من الشرك األكرب ومناف للتوحيد، كقول 
.. خذ بيدي وكن يل كذا.. يا سيدي فالن وموالي فالن: أحدهم

وادع اهللا يل بكذا، أو أنا يف محاك وأنا بك وباهللا، فكل ذلك مـن  
  .األقوال الشركية

: عة، كقول أحدهمكذلك النذر لألموات ليس بوسيلة مشرو 
يا سيدي فالن إن رزقين اهللا كذا أجعل لك كذا، ويا سيدي فالن 
أجعل لك كذا، أو إن حتصلت على كذا أجعل لك كذا أو أقـدم  

وكل هذا النذر يعترب لغري اهللا، وعبادة قد صرفت لغريه .. لك كذا
أَ ِمـَن  َوَجَعلُوا ِللَِّه ِممَّا ذََر{: تعاىل، واإلسالم بريء منه، قال تعاىل
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الَْحْرِث َوالْأَْنَعامِ َنِصيًبا فَقَالُوا َهذَا ِللَِّه بَِزْعِمهِْم َوَهذَا ِلُشَركَاِئَنا فََمـا  
كَانَ ِلُشَركَاِئهِْم فَلَا َيِصلُ إِلَى اللَِّه َوَما كَانَ ِللَِّه فَُهـَو َيِصـلُ إِلَـى    

من هـدي   ؛ إذ ليس]١٣٦: األنعام[ }ُشَركَاِئهِْم َساَء َما َيْحكُُمونَ
وأصحابه والتابعني هلم اإلقبال على غري اهللا ودعـاؤهم أو   النيب 

وغريها مـن  .. بناء قباب عليهم أو بإيقاد الشموع على أضرحتهم
األعمال اليت يقوم هبا بعض اجلهال؛ ألهنم يعتقدون بأن الدعاء جيب 

نِّي َوإِذَا َسأَلََك ِعَباِدي َعنِّـي فَـإِ  {: أن يصرف هللا، كما قال تعاىل
قَرِيٌب أُجِيُب َدْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا َدَعاِن فَلَْيْسَتجِيُبوا ِلي َولُْيْؤِمُنـوا بِـي   

: بأن ، وعلمهم إمام املوحدين ]١٨٦: البقرة[ }لََعلَُّهْم َيْرُشُدونَ
، فكيف تصرف الدعاء لغري اهللا ]رواه الترمذي[» الدعاء هو العبادة«

  .وهو من خصائص اإلهلية
هذه األعمال كلها تتناىف مع كلمة التوحيد الـيت   أن: واعلم

ُبعث هبا األنبياء واملرسلون؛ وهو نفي العبادة عن كل أحد وإثباهتا 
هللا تعاىل وحده ال شريك له، وبينوا بأن اهللا ال يتقبل من العمل إال 
ما كان صاحلًا وموافقًا لشرعه، واهللا يغفر كل شيء إال الشرك قال 

َه لَا َيْغِفُر أَنْ ُيْشَرَك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمْن َيَشاُء إِنَّ اللَّ{: تعاىل
  .]٤٨: النساء[ }َوَمْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فَقَِد افَْتَرى إِثًْما َعِظيًما

: الذبح على أرواح األولياء والعكوف حول قبورهم -ثالثًا
من الـذبح   إن ما يفعله بعض اجلهلة من املسلمني وما تعارفوا عليه

على أضرحة األولياء وعلى املشاهد وحول القبـاب يف املواسـم   
وغريها من األوقات، ونقل املرضى إليها والعكوف حوهلا واملبيـت  
هناك واالستشفاع بأصحاب تلك األضرحة والقبـور ونـداؤهم   
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وطلب الدعاء منهم واالستغاثة هبم، كل هذا يعترب من البدع الضالة 
إمنا هو من عمل اجلاهلية األوىل والشرك بـاهللا  فلم يشرعها اهللا ، و

َواْعُبُدوا اللََّه {: وقد هنى اهللا عن هذا الشرك فقال. تعاىل يف عبادته
فَلَا َتْجَعلُوا ِللَِّه {: ، وقال أيًضا]٣٦: النساء[ }َولَا ُتْشرِكُوا بِِه َشْيئًا
على هـذا الباطـل   وإن املصّر  ]٢٢: البقرة[ }أَْنَداًدا َوأَْنُتْم َتْعلَُمونَ

  .واملقّر عليه كالمها سواء يف احلكم، وهو الشرك باهللا 
وإنك لتعجب حني ترى كثًريا مـن اجلهلـة املنتسـبني إىل     

اإلسالم يتمسكون هبذه التوسالت البدعية ، وُيعرضون عن أنـواع  
التوسالت املشروعة فال يستعملون شيئًا منها مع ثبوهتا يف الكتاب 

مة، وتراهم بدالً من ذلك يعمـدون إىل أدعيـة   والسنة وإمجاع األ
اخترعوها، وتوسالت ابتدعوها مل يشرعها اهللا عـز وجـل، ومل   

  .ومل تنقل عن سلف هذه األمة يستعملها الرسول 
حنن مل نتفرد بإنكار تلك التوسالت املبتدعة؛ : إخوة اإلسالم

 بل هذا هو األصل يف الدين وما طرأ عليه من البدع هي املمنوعة؛
  .بل هذا هو مذهب الصحابة والتابعني واألئمة األربعة ومن تبعهم

  سبب احنراف املسلمني يف هذا األمر
واألهم يف احنراف كثري مـن املسـلمني يف    :السبب األول* 

الرجوع إىل قول : مسألة التوسل املمنوع هو التقليد، والتقليد معناه
هو الذي يقلد عاملًا ال حجة لقائله عليه، وهذا ممنوع شرًعا، واملقلد 

بعينه، وال خيرج عن أقواله ولو ثبت له عكـس ذلـك باألدلـة    
  . الشرعية



  
وعالتوسل املشروع واملمن ١٤  

: ولقد ذمه اهللا تعاىل وهنى عنه يف كثري من اآليات قال تعـاىل 
َوإِذَا ِقيلَ لَُهُم اتَّبُِعوا َما أَْنَزلَ اللَُّه قَالُوا َبلْ َنتَّبُِع َما أَلْفَْيَنا َعلَْيِه َآَباَءَنا {
، ]١٧٠: البقـرة [ }َولَْو كَانَ َآَباُؤُهْم لَا َيْعِقلُونَ َشْيئًا َولَا َيْهَتـُدونَ أَ

وعلماء السلف واألئمة اجملتهدون هنوا عن التقليد أيًضا؛ ألن التقليد 
أحد أسباب التنازع والضعف يف صف املسـلمني، والوحـدة يف   

لذلك ؛ و االتباع والرجوع يف اخلالف إىل أمر اهللا وأمر رسوله 
ال نرى الصحابة يقلدون منهم أحًدا بعينه يف مجيع املسائل، وكذلك 
األئمة األربعة رمحهم اهللا مل يتعصبوا آلرائهم، وكـانوا يتركـون   

، وكانوا ينهون غريهم عن تقليـدهم  آراءهم حلديث رسول اهللا 
اتَّبُِعوا َما {: دون معرفة أدلتهم، وهم كانوا يفقهون معىن قوله تعاىل

 }لَ إِلَْيكُْم ِمْن َربِّكُْم َولَا َتتَّبُِعوا ِمْن ُدونِِه أَْوِلَياَء قَِليلًا َما َتـذَكَُّرونَ أُْنزِ
  .]٣: األعراف[

األخذ بـبعض اآليـات واألحاديـث دون     :السبب الثاين* 
البعض، ومع ذلك فال تدل على مرادهم ، وال ُتؤيُِّد رأيهم بـل مل  

تأويالً بعيًدا عن احلقيقـة،   يدركوا تفسريها الصحيح، أو يؤولونه
َيا أَيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َواْبَتُغوا {: ومن هذه اآليات قوله تعاىل

، واملراد بالوسيلة هنا التقـرب إىل اهللا  ]٣٥: املائدة[ }إِلَْيِه الَْوِسيلَةَ
تعاىل بالطاعة والعمل مبا يرضيه، وهذا ال خالف فيه بني املفسرين، 

ما االستدالل يف هذه اآليات على إباحة االستغاثة بغري اهللا؛ فهـو  أ
حتريف كالم اهللا عن موضوعه؛ إذًا الوسيلة اليت أمر اهللا هبـا هـي   
طلب القربة إليه بالعمل الصاحل ومبا يرضيه، وهذا التفسري ال خالف 

  . فيه بني املفسرين
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ومن األحاديث اليت التبس معناها الصحيح علـيهم حـديث   
سل عمر بالعباس الذي سبق بيانه، وقالوا كان توسالً بالـذات  تو

وما شأن يزيد بن األسود اجلرشـي  : فنقول لقرابته من الرسول 
الذي توسل به معاوية واملسلمون إلنزال املطر فدعا اجلرشي اهللا هلم 
فاستجاب اهللا الدعاء وأنزل الغيث؟ وكذلك حديث األعمى الذي 

إن شـئت  «: فقـال  . أن يعـافيين  ادع اهللا: (قال للرسول 
 فادعه فأمره النيب : قال» وإن شئت صربت وهو خري.. دعوت

اللهم إين أتوجه إليك : أن يتوضأ وحيسن وضوءه ويدعو هبذا الدعاء
بنبيك حممد نيب الرمحة يا حممد إين أتوجه بك إىل ريب يف حـاجيت  

اضح بأنه ومعىن احلديث و) فعاد وقد أبصر. لتقضي اللهم شفعه يفَّ
أن يدعو له، وأيًضا هو دعا اهللا أن يتقبـل مـن    طلب من النيب 

  .اللهم شفعه يفَّ: الدعاء، بقوله رسوله 
؛ العمل باألحاديث الضعيفة واملوضوعة اليت السبب الثالث * 

ونذكر جمموعـة  . ال أصل هلا بل تكون أحياًنا خمالفةً ألصل الدين
  :منها على سبيل املثال ال احلصر

ملا اقترف آدم ( –) توسلوا جباهي فإن جاهي عند اهللا عظيم( -
يا آدم : يا رب أسألك حبق حممد ملا غفرت يل، فقال: اخلطيئة قال

يا رب ملا خلقـتين بيـدك   : وكيف عرفت حممًدا ومل أخلقه؟ قال
ونفخت يفّ من روحك رفعت رأسي فرأيت على قـوائم العـرش   

هللا، فعلمت أنك مل تضـف إىل  ال إله إال اهللا حممد رسول ا: مكتوًبا
غفرت لك ولوال حممـد مـا   : امسك إال أحب اخللق إليك، فقال

 –خرب باطل وموضـوع  : »امليزان«قال اإلمام الذهيب يف ) خلقتك
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اللـهم إين أسـألك حبـق    : من خرج من بيته إىل الصالة، فقال(
ضعيف، ضعفه شيخ ..) السائلني عليك، وأسألك حبق ممشاي هذا

  .هيباإلسالم والذ
فإن من الواجب على العبد املوحد أن يتجنب أنـواع  : وأخًريا

التوسل املمنوع ملا يف العمل به من الوقوع إما يف الشرك األكرب أو 
األصغر أو البدعة احملرمة، وألن ذلك من التعدي يف الدعاء وهـو  

كما . كفيل بعدم اإلجابة؛ ألن اهللا تعاىل ال يقبل إال ما وافق شرعه
وحد أن حيرص على األدعية القرآنية والنبوية؛ ألهنا أقرب ينبغي للم

  .لإلجابة وملا يف الدعاء هبا من األجر والثواب
اللهم إنا نسألك ونتقرب إليك بأمسائك احلسـىن  ... الرجاء* 

وصفاتك العلى، وإمياننا بك ، وحبنا لنبيك نيب الرمحـة ، واتباًعـا   
 -ا إال وجهك الكـرمي وبأعمالنا الصاحلة اليت ما أردت هب لسنته 

أن جتعلنا من عبادك املوحدين العاملني يف سبيلك داعني بدعوتك، 
، وأن تثبتنا على احلق، وتنصرنا على أعدائنا؛ وعلى هدي نبيك 

إنك مسيع جميب الدعوات، وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آلـه  
  .وصحبه ومن وااله إىل يوم الدين

  

* * *  


