
 األدعیة
 دعاء المرأة �كلمة "أمة" بدل �لمة "عبد" الواردة في السنة

 

ها �اعتبار أنَّ  "أمة" في األدعیة الواردة في السنة �كلمة "عبد"هل للمرأة أن تستبدل �لمة  السؤال:

  امرأة؟

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن «حدیث: ال�ما في  ،على ذلك جمع من أهل العلم نصَّ  :الجواب

ال مانع من ذلك؛  )ابنة أمتكو إني أمتك ابنة عبدك  اللهم(لو قالت:  ،]٣٧١٢ [المسند: »أمتك

علیه الصالة -ة ما ثبت عنه یَّ فِ د �حرْ ن یرى التقیُّ ومن أهل العلم مَ  ،مطابق للواقعال هو ألنه

و�ذا أخل  ،�حروفهب على هذا الذ�ر إال إذا قاله تِّ رُ  یتم ما وال ،بتِّ ب علیه ما رُ تِّ الذي رُ  -والسالم

و�ن �ان األكثر یرون أن اإلنسان یتصرف في الضمائر وفي  ،�ه فإنه ال �ستحق ما رتب علیه

اللهم (ة قالت: أ و�ن �انت امر  )اللهم إني عبدك(قال:  فإن �ان رجًال  ،األحوال على مقتضى الحال

إذا �انوا ف ،الفرد حقِّ  في -علیه الصالة والسالم-المحفوظ عنه ف ،، ومثله دعاء الجنازة)إني أمتك

 ،ر الضمیرذ�ِّ و�ذا �ان ذ�ًرا فإنه یُ  ،و�ذا �انوا جمًعا فإنه �جمع الضمیر ،ي الضمیرثنِّ اثنین فإنه یُ 

 كر.خل �الذِّ وال �ُ  ،وهكذا ..ث الضمیرؤنِّ و�ذا �ان أنثى فإنه یُ 

وقد جاء  ،نفسه فردن علیه ال �جوز لإلمام أن �ُ ؤمَّ الدعاء الذي یُ فإن �النسبة لإلمام  وأما

ه ال ؤمَّن علیه فإنَّ فإن �ان مما یُ  ،خص نفسه بدعوة دون المأمومینالوعید على اإلمام الذي �َ 

فال �مكن أن �قول: "اللهم اهدني فیمن  ،�جوز له حینئٍذ أن �خص نفسه بدعوة دون المأمومین

الحدیث على وشیخ اإلسالم �حمل  ،هذا جاء النهي عنه !آمین :هدیت" والمأمومون �قولون 

وغیره �السخاوي �قول: هو محمول على الدعاء  ي یؤمَّن علیه �دعاء القنوت مثًال الدعاء الذ

اللهم �اعد بیني و�ین ( :فإذا قال اإلمام في دعاء االستفتاح ،شترك فیه اإلمام والمأمومالذي ال �َ 

رب (و�ین السجدتین �قول اإلمام:  ،و�شترك فیه اإلمام والمأموم ،ن علیهؤمَّ فهذا ال یُ  )خطا�اي

ا الدعاء الذي ال أمَّ  ،)رب اغفر لي وارحمني(؛ ألن المأموم سوف �قول: )اغفر لي وارحمني

هذا اختیار جمع من أهل  ،موم مع اإلمام فإنه یلزم اإلمام أن �جمع له ولمن خلفهأ�شترك فیه الم

أظهر وأوضح؛ ألن هذا  -رحمه هللا-م �أن قول شیخ اإلساللكن  ،اه السخاوي وغیرهوتبنَّ  ،العلم

و�قول المأموم:  ،في دعاء االستفتاح )اللهم �اعد بیني بین خطا�اي(ال ینضبط، فقد �قول اإلمام: 

لع على ما سیقوله طَّ مثل هذه األمور ال تنضبط؛ ألن المأموم ال �َ ف ،)سبحانك اللهم و�حمدك(



فرد ن علیه ال �جوز أن �ُ الدعاء الذي یؤمَّ  ه:وأن ،فقول شیخ اإلسالم أسهل في التطبیق ،اإلمام

لإلمام أن �خص نفسه بدعوة  فإنَّ  ،ن علیه وال �علم �ه المأموموأما الدعاء الذي ال یؤمَّ  ،نفسه

ال سیما إذا �ان �ثیر منهم قد ال �حتاج  ،شرك فیها الناسوقد تكون له حاجة معینة فال �ُ  ،دونهم

 إلیها.
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