
 دعیةاأل
 لفصحى�ا و�ین دعائهة دعاء هللا تعالى �العامیِّ المفاضلة بین 

 

أو أن أدعو �اللغة  ،ة�اللهجة العامیَّ  -جل وعال-هللا : ما األفضل في الدعاء أن أدعَو السؤال

 العر�یة؟ 

ج عند جاء في الحدیث المخرَّ و  ،الدعاء عبادة من العبادات بل من أفضل العبادات :جوابال

، وجاء في خبر ]٢٩٦٩ الترمذي:/ و  ١٤٧٩[أبو داود:  »الدعاء هو العبادة«الترمذي وغیره: 

 َأْسَتِجبْ  {اْدُعوِني :-جل وعال-وجاء في قوله  ،]٣٣٧١ [الترمذي: »الدعاء مخ العبادة«  آخر:

الذي ال  -جل وعال-فعلى المسلم أن �غتنم هذا الفضل وهذا الكرم من هللا ]، ٦٠غافر: [ َلُكْم}

إذا دعاه المسلم �غیر إثم وال قطیعة  -جل وعال-فاهلل  ،وال ُیهِدُر دعاء من دعاه ،ب َمن رجاهخیِّ �ُ 

مع المانع،  عارض السببُ فإذا وجد المانع تَ  ،سیما إذا لم �كن َثمَّ مانع رحم فإنه �ستجیب له ال

 ید�ه �مد أغبر، أشعث ،السفر �طیل الرجل ذ�ر«حینما  -علیه الصالة والسالم-كما في قوله 

 ىفأنَّ  �الحرام، َوُغِذيَ  حرام، وملبسه حرام، ومشر�ه حرام، ومطعمه رب، �ا رب، �ا السماء، إلى

 ،ومن أعظم الموانع أكل الحرام ،لوجود المانع وهو أكل الحرام، ]١٠١٥ [مسلم: »لذلك؟ �ستجاب

أن �كون  -علیه الصالة والسالم-ا سأل النبي لـمَّ  -رضي هللا عنه– وقد جاء في حدیث سعد

 :للطبراني المعجم األوسط[ »أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة«مستجاب الدعوة فقال: 

 -جل وعال-إذا تحققت شروطه وانتفت موانعه فإن هللا ف ،وللدعاء آداب وله شروط، ]٦٤٩٥

لكن هذا  ،ستجاب بنفس ما دعا �هن أن �ُ ولكن ال یلزم مِ ، َلُكْم} َأْسَتِجْب  {اْدُعوِني �جیب �ما وعد

أو ُیدفع عنه من  ،ستجاب له بنفس ما طلبفإما أن �ُ  ،-جل وعال-الدعاء ال �ضیع عند هللا 

فعلى المسلم أن �غتنم  ،خر له یوم القیامة أعظم مما طلبدَّ أو یُ  ،الشر ما هو أعظم مما طلب

�سأله ما  ،ل ما �حتاج حتى شراك نعلهفیسأله � -جل وعال-هذه الفرصة وهذا الكرم من الكر�م 

 .-جل وعال-یتجه �قلبه وقالبه إلى هللا ف ،في الجلب والدفع ،وما جلَّ  دقَّ 

 حسن اللغة العر�یة الفصحى فال شك أن هذا أكمل وأولى؛ ألنَّ فإن �ان ممن �ُ و�ذا دعا 

وما یتعلق �العلم  �العبادةالمسلم علیه أن یلتزم العر�یة إذا �ان ممن �حسنها ال سیما فیما یتعلق 

فله أن یدعو �ما �ستطیعه، فإن استطاع  لكن إذا �ان ال �حسن الفصحى ،صلفإن هذا هو األ

أن یدعو �اللهجة العامیة التي �فهمها العرب فیما بینهم فال مانع؛ ألن هللا ال �كلف نفًسا إال 



و�ذا �ان  ،)أهل العلم ثم ادع �ه فتعلم هذا الدعاء من دعاءً  إذا أردتَ (ال �قال لعامي: ف ،وسعها

لكن األفضل أن یدعو �اللغة العر�یة  ،ال �حسن العر�یة فله أن یدعو بلغته ولو �انت غیر العر�یة

 مع القدرة على ذلك. 

وسنة نبیه  -جل وعال-ال شك أن ما جاء من األدعیة في �تاب هللا فالمأثورة األدعیة  وأما

وال  ،جاءت بها النصوص ،ل؛ ألنها مضمونة من التعديأولى وأكم -علیه الصالة والسالم-

  یدعو �إثم وال قطیعة رحم.أالَّ  :ممانع أن یدعو اإلنسان �ما �حتاج إلیه �الشرط المتقدِّ 

علیه -نوى بذلك اقتفاء أثره و  -صلى هللا علیه وسلم–دعا �األدعیة الواردة عن الرسول  �ذاو 

 ،و�حصل له أجر االتباع ،ما طلب -إن شاء هللا-�حصل له فإنه �ما دعا �ه  -الصالة والسالم

یحصل له إضافة إلى ذلك أجر قراءة القرآن إذا قصد بذلك التالوة فو�ن دعا �ما جاء في القرآن 

َنا :�ما لو دعا ،والدعاء مًعا ْنَیا ِفي آِتَنا {َر�َّ  النَّاِر} َعَذابَ  َوِقَنا َحَسَنةً  اآلِخَرةِ  َوِفي َحَسَنةً  الدُّ

مع  ،عشر حسنات إذا قصد بذلك التالوة وأنها من القرآن حصل له �كل حرفٍ  ،]٢٠١البقرة: [

 .آنًفاحصل له ما طلب �الشرط الذي أشرنا إلیه أنه �َ 

 

 .٩/٣/١٤٣٢برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثالثون، المصدر: 

 


