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 االسم : محمد محمد زهران  
     الوظيفة:إمام وخطيب بوزارة األوقاف المصرية

 األوقات واألحوال التي فيها يستجاب الدعاء               
الحمد هلل الملك المعبود.. ذي العطاء والمن والجود.. واهب الحياة وخالق الوجود. الذي 

وأشهد أن ال  ، العلم على ذلك شهود اتصف بالصمدية وتفرد بالوحدانية والمالئكة وأولو
 إله إال هللا الحي الحميد...

وأشهد أن سيدنا محمًدا عبده ورسوله ذو الخلق  ذو العرش المجيد، الفعال لما يريد.
  الحميد..والرأي الرشيد، والقول السديد.

ت اللهم إنا نسألك كما أمرتنا أن تُصلي وتسلم وتبارك عليه وعلى آله.. كما صليت وسلم
 وباركت على إبراهيم وآله في العالمين إنك حميد مجيد..

 وبعد:
ر النفس من األدران، وهو ملجأ فإن  الدعاء الحارُّ النابع من األعماق، يغسل القلب ويطه ِّ

ه.  ِّ ِّ العاشق، والمحتاج الملهوف، والسعيد الظافر، والحزين السقيم، والمتأل ِّم المتأو  المحب 
عبير عن كل ِّ نشوة، ولهذا فإن هللا جلَّ وعال يكون قريبا فهو مخرج من كل ِّ ضيق، وت

 من عبده الَّذي يتضرع إليه في سائر األوقات والظروف واألحوال.
واإلنسان في حاجة دائمة إلى َمَدٍد علوي، وَعوٍن إلهي في كل ِّ أموره، لذلك فهو بالفطرة 

ة وضاقت به السبل، طالباً يبسط كفَّيه بالدُّعاء كلَّما داهمه خطب، أو ألمَّت به نازل
 المعونة والفرج من خالقه، مستزيداً من فضله.

ومن فضله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه أن جعل في بعض األوقات واألحوال واألماكن 
مزيداً من العناية باإلجابة والقربة ليتحراها العبد فيستجيب هللا تعالى له لكن على من 

ماكن أن يأتي بشروط وآداب الدعاء ويبتعد عن يتحرى هذه األوقات واألحوال واأل
 موانع استجابة الدعاء حتى يقبل منه وهذه بعض األوقات واألحوال : 

:                                                   الليل اآلخرالدعاء في الثلث األخير من الليل أو في جوف  -1
ُل َربُّنَا تَبَاَرَك َوتَعَالَى َعْن أَبِّي ُهَرْيَرةَ، أَنَّ َرُسوَل هللاِّ  َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: " يَْنزِّ

يبَ  ُر، فَيَقُوُل: َمْن يَْدُعونِّي فَأَْستَجِّ يَن يَْبقَى ثُلُُث اللَّْيلِّ اآْلخِّ ْنيَا، حِّ لَهُ،  ُكلَّ لَْيلٍَة إِّلَى السََّماءِّ الدُّ
يَهُ، َوَمْن يَسْ   1تَْغفُِّرنِّي فَأَْغفَِّر لَهُ "َوَمْن يَْسأَلُنِّي فَأُْعطِّ

                                                 
ْكِر فِي آِخِر اللَّ  1 ِ{. ومسلم في:بَاُب رواه البخاري في بابالتَّْرِغيِب فِي الدَُّعاِء َوالذ ِ لُوا َكالََم َّللاَّ ِ تَعَالَى: }يُِريدُوَن أَْن يُبَد ِ َجابَِة فِيِه. وباب قَْوِل َّللاَّ ْيِل، َواْْلِ

ِ اللَّْيِل أَ  َجابَِة فِيِه.وأبو داود في سننه: بَاُب أَي  ْكِر فِي آِخِر اللَّْيِل، َواْْلِ د ِ َعلَى اْلَجْهِميَِّة.. والترمذي. وابن ْفَضُل؟.وبَ التَّْرِغيِب فِي الدَُّعاِء َوالذ ِ اٌب فِي الرَّ

ِ َساَعاِت اللَّْيِل أَ  ِ َساَعاِت اللَّْيِل أَْفَضُل.والدارمي في سننه بَاُب َما َجاَء فِي أَي  ْفَضُل. وابن حبان في صحيحه في: ِذْكُر ماجة في بَاُب َما َجاَء فِي أَي 

ن الكبرى . وعمل اليوم والليلة. اْستِْحبَابَهُ الدَُّعاِء فِي اْلَوْقِت الَِّذي ذََكْرنَاهُ إِنََّما ُهَو فِي ُكل ِ لَْيلٍَة ِمْن ُسنَّتِِه. والنسائي في السن اْلبَيَاِن بِأَنَّ َرَجاَء اْلَمْرءِ 

 ورواه اْلمام أحمد في مسنده.
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ِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " َصاَلةُ اللَّْيلِّ َمثْنَى َمثْنَى،  و ْبنِّ َعبََسةَ، َعنِّ النَّبِّي  وَعْن َعْمرِّ
ُر أَْجَوبُهُ َدْعَوةً " قُْلُت: أَْوَجبُهُ؟ قَاَل: اَل بَْل أَْجَوبُهُ يَْعنِّ  َجابَةَ.َوَجْوُف اللَّْيلِّ اآْلخِّ ي بَِّذلَِّك اإْلِّ

2 
قال ابن رجب الحنبلي رحمه هللا تعالى: َوقَْد قِّيَل: إِّنَّ َجْوَف اللَّْيلِّ إَِّذا أُْطلَِّق، فَاْلُمَراُد بِّهِّ 

 َوَسُطهُ، 
ُس مِّ  ُر، فَاْلُمَراُد َوَسُط الن ِّْصفِّ الثَّانِّي،َوُهَو السُُّدُس اْلَخامِّ ْن َوإِّْن قِّيَل: َجْوُف اللَّْيلِّ اآْلخِّ

. يُّ لَهِّ ي َوَرَد فِّيهِّ النُُّزوُل اإْلِّ ، َوُهَو اْلَوْقُت الَّذِّ  3أَْسَداسِّ اللَّْيلِّ
الليل دائًما وقت لقاء المحبين، وزمن الغفلة إال من المتناجين، فهو وقت ال يعرفه إال من 

 ذاق لذته، واستمرأ طعمه.
 ديثِّ واألســرارِّ قُلُت لليلِّ هل فى جوفك سرٌّ      عامٌر بالح                
ََ فى حياتي حـديثًا       كحديث المحبين فى األسحارِّ                   قال لم أَلْق

فحديُث المحبين فى األسحار ال يوجد أفضل منه، وقد أثنـى هللا تبارك وتعالى على 
ين بِّاألْسَحارِّ طائفة من المؤمنين، وَعدَّ منهم المستغفرين باألسحار  ]آل {}َواْلُمْستَْغفِّرِّ

 [ 17عمران
قال ابن بطال رحمه هللا تعالى: هذا وقت شريف مرغب فيه خص ه هللا تعالى بالتنزل 

فيه، وتفض ل على عباده بإجابة من دعا فيه، وإعطاء من سأله، إذ هو وقت خلوة وغفلة 
واستغراق فى النوم واستلذاذ به، ومفارقة الدعة واللذة صعب على العباد، ال سيما ألهل 

هية فى زمن البرد، وألهل التعب والنصب فى زمن قصر الليل، فمن آثر القيام الرفا
لمناجاة ربه والتضرع إليه فى غفران ذنوبه، وفكاك رقبته من النار وسأله التوبة فى 

هذا الوقت الشاق على خلوة نفسه بلذتها ومفارقة دعتها وسكنها، فذلك دليل على 
فضمنت له اإلجابة التى هى مقرونة خلوص نيته وصحة رغبته فيما عند ربه، 

باإلخالص وصدق النية فى الدعاء، إذ ال يقبل هللا دعاًء من قلب غافل الٍه. فلذلك نب ه هللا 
عباده على الدعاء فى هذا الوقت الذى تخلو فيه النفس من خواطر الدنيا، وُعلقها 

من هللا بخلقهورحمةً  ليستشعر العبد الجد  واإلخالص لربه فتقع اإلجابة منه تعالى رفقًا
لهم فله الحمد دائًما والشكر كثيًرا على ما ألهم إليه عباده من مصالحهم، ودعاهم إليه 

 4من منافعهم ال إله إال هو الكريم الوهاب.
 قال الحكمي رحمه هللا في سلم الوصول:

                         َ  نَّهُ َعزَّ َوَجلَّ َوَعاَل َوقَْد َرَوى الث ِّقَاُت َعْن َخْيرِّ اْلَماَل ... بِّأ

                                                 
 سند الشاميين .وأبو نعيم في حلية األولياء.رواه اْلمام أحمد في المسند ومحمد بن نصر في قيام الليل. والطبراني في م 2
 (145 /2جامع العلوم والحكم ت األرنؤوط ) 3
 (89/90 /10البن بطال ) البخاريشرح صحيح  4
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ْن تَائٍِّب فَيُْقبِّلُ  ُل ... يَقُوُل َهْل مِّ يرِّ يَْنزِّ  فِّي ثُلُثِّ اللَّْيلِّ اأْلَخِّ
َرهْ  يًما قَابِّاًل لِّْلَمْعذِّ ْد َكرِّ ْلَمْغفَِّرْه ... يَجِّ يٍء َطالٍِّب لِّ ْن ُمسِّ  َهْل مِّ

ي السَّائِّلْ يَُمنُّ بِّاْلَخْيَراتِّ َواْلفََضائِّْل ... َويَْستُُر اْلعَيْ   َب َويُْعطِّ
 هذا مقامي بين يديك                             

عن عبد هللا المكي أبي محمد قال: كانت حبيبة العدوية إذا صلت العتمة قامت على 
سطح فشدت عليها درعها وخمارها. فقالت: إلهي غارت النجوم، ونامت العيون وغلقت 

 ل حبيب بحبيبه، وهذا مقامي بين يديك.الملوك أبوابها، وبابك مفتوح، وخال ك
فإذا كان السحر قالت: اللهم وهذا الليل قد أدبر، وهذا النهار قد أسفر، فليت شعري هل 

قبلت مني ليلتي فأهنى أم رددتها علي فأعزى، فوعزتك لهذا دأبي ودأبك أبداً ما 
دك أبقيتني، وعزتك لو انتهرتني ما برحت من بابك وال وقع في قلبي غير جو

 5وكرمك.
ِّ في منظومة األدب  ي   قال اْبُن َعْبدِّ اْلقَوِّ

لِّ يَْبتَدِّي                 يبًا بِّاْلفََواضِّ يبًا ُمجِّ عًا ... قَرِّ  َونَادِّ إَذا َما قُْمت فِّي اللَّْيلِّ َسامِّ
ًعا ... بِّقَْلٍب ُمنِّيٍب َواْدُع تُْعطَ                   ك َضارِّ  َوتَْسعَدْ  َوُمدَّ إلَْيهِّ َكفَّ فَْقرِّ

 عند النداء إلى الصالة. -2
اَلةَ، فُتَِّحْت أَْبَواُب »َعْن أَنٍَس، أَنَّ النَّبِّيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم قَاَل:    َي بِّالصَّ إِّذَا نُودِّ

يَب الدَُّعاءُ  ، َواْستُجِّ  6«السََّماءِّ
ن النداء للصالة قال الحليمي رحمه هللا تعالى: معناه أن هللا يستجيب للذين يسمعو

فيأتونها ويقيمونها كما أمروا به إذا دعوه ويسألون ليكون إجابته إياهم إلى ما سألوه 
 7با عاجال لمسارعتهم لما أمرهم بهثوا

 من غناء وفي زماننا استبدل الناس أوامر ربهم فترى كثيرا من الناس يسمع ما حرم هللا
ياطين تتالعب به فهل عقل من فعل والمؤذن يناديه لكن الش أو موسيقى أو غير ذلك

ذلك أنه مفرط في حق نفسه وأنه يعرض نفسه لجهنم والعياذ باهلل لكن على ما نراه من 
 تفريط وإفراط هللا المستعان.

 بين األذان واإلقامة.و الدعاء عند ختم اآلذان -3

                                                 
 (246 /2صفة الصفوة ) 5
بالصالة....الحديث" وأبو يعلى رواه أبو داود الطيالسي.وابن أبي شيبة بلفظ"إذا كان عند األذان....الحديث" واْلمام أحمد في مسنده بلفظ "إذا ثوب  6

الموصلي في مسنده. والطبراني في الدعاء وأبو نعيم في حلية األولياء. والحديث صححه األلباني في السلسلة الصحيحة . وصحيح الجامع . 

 وصحيح الترغيب والترهيب.
 (449 /1فيض القدير ) 7
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 ِّ ِّ ْبنِّ َعْمٍرو، أَنَّ َرُجاًل، قَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ نِّيَن يَْفُضلُونَنَا، فَقَاَل: َعْن َعْبدِّ َّللاَّ  إِّنَّ اْلُمَؤذ ِّ
ِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم:   8«قُْل َكَما يَقُولُوَن فَإَِّذا اْنتََهْيَت فََسْل تُْعَطهْ »َرُسوُل َّللاَّ

فالذي يقول مثل ما يقوله المؤذن وسأل هللا بعد فراغه من اإلجابة أعطاه هللا ماسأل 
 اإلقامةي هذا الحديث دليل على دوام استجابة الدعاء حتى واستجاب دعاءه وف

ِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم:  و اَل يَُردُّ »َعْن أَنَسِّ ْبنِّ َمالٍِّك رضي هللا عنه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ
قَاَمةِّ   9«الدَُّعاُء بَْيَن اأْلََذانِّ َواإْلِّ

هِّ محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه هللا:  قال يُث َدلِّيٌل َعلَى قَبُولِّ الدَُّعاءِّ فِّي َهذِّ َواْلَحدِّ
َجابَةُ، ثُمَّ ُهَو َعامٌّ لُِّكل ِّ ُدَعاٍء. د ِّ يَُراُد بِّهِّ اْلقَبُوُل َواإْلِّ ، إْذ َعَدُم الرَّ نِّ اْلَمَواطِّ

10 
بعض الناس عنده طبع طبعت عليه نفُسه، وهو أال يأتي إال مع اإلقامة، وبعضهم يترك 

رعوا في الصالة ثم يأتي من بيته وبعضهم يأتي في الركعة األولى أو الناس حتى يش
الثانيه وربما يأتي بعد انتهاء اإلمام من الصالة  فيكون بذلك قد فاته شئ من الصالة 

 وفاته وقت يستجاب فيه الدعاء فقد منع نفسه من خير كثير.

 قال أبو الحسين البوشنجي رحمه هللا تعالى:
ُسوُل اْلُمْصَطفَى المخصوص بالتسليم ... والصلوات ُكلَّ أوانٍ قَا                 َل الرَّ

َ يَْوًما َدْعَوةً ... فَاْجعَْلهُ بَْيَن إقامٍة وأذاٍن.                      11َمْهَما َدَعْوَت َّللاَّ
 ودبر الصلوات المكتوبات: -4
ِّ: أَيُّ الدَُّعاءِّ أَْسَمُع؟ قَاَل:  َعْن أَبِّي أَُماَمةَ رضي هللا عنه قَاَل: قِّيَل يَا َرُسولَ   َجْوَف »َّللاَّ

 ، رِّ  اللَّْيلِّ اآلخِّ
لََواتِّ الَمْكتُوبَاتِّ   12«َوُدبَُر الصَّ

ْن  لََواتِّ اْلَمْكتُوبَاتِّ مِّ يٌح بِّأَنَّ َجْوَف اللَّْيلِّ َوُدبَُر الصَّ قال الشوكاني رحمه هللا: َوفِّيهِّ تَْصرِّ
َجابَةِّ  ه، وفقد العالئق إنما كان جو 13أَْوقَاتِّ اإْلِّ ف الليل أقرب لإلجابة لكمال التوجُّ

                                                 

نَ بَاُب َما يَقُوُل إِ رواه أبو داود في سننه واللفظ له في  8 التَّْرِغيُب . والنسائي في السنن الكبرى . وفي عمل اليوم والليلة كالهما في باب  ذَا َسِمَع اْلُمَؤذ ِ

نُ  ُن إِذَا َسِمعَهُ ِذْكُر َرَجاِء اْستَِجابَِة الدَُّعاِء ِلَمْن قَاَل ِمثَْل َما يَقُولُ . وابن حبان في صحيحه في فِي اْلَمْسأَلَِة إِذَا قَاَل ِمثَْل َما يَقُوُل اْلُمَؤذ ِ .والطبراني   اْلُمَؤذ ِ

 إِْسنَاده َصِحيحفي الدعاء . وفي المعجم الكبير . والبيهقي في السنن الكبرى  . ورواه اْلما أحمد في المسند . قال ابن القيم 
قَاَمِة. والترمذ 9  ي في بَاُب َما َجاَء فِي أَنَّ الدَُّعاَء اَل يَُردُّ بَْيَن األَذَاِن َواِْلقَاَمِة.وقال :رواه أبو داودفي سننه بَاُب َما َجاَء فِي الدَُّعاِء بَْيَن اأْلَذَاِن َواْْلِ

قَاَمِة إِِذ الدَُّعاُء بَْينَ«َحِديُث أَنٍَس َحِديٌث َحَسنٌ » ْكثَاِر ِمَن الدَُّعاِء بَْيَن اأْلَذَاِن َواْْلِ . وابن خزيمة في  يَُردُّ اَل ُهَما وابن حبان في صحيحه في ِذْكُر اْستِْحبَاِب اْْلِ

قَاَمِة َرَجاَء أَْن تَُكوَن الدَّْعَوةُ َغْيَر َمْردُودَةٍ  بَْينَُهَما.وعبدالرزاق في مصنفه. بَاُب الدَُّعاِء بَْيَن اأْلَذَاِن صحيحه في: بَاُب اْستِْحبَاِب الدَُّعاِء بَْيَن اأْلَذَاِن َواْْلِ

قَاَمِة.وأبو يعلى الموصلي.في م صنفه. وكذلك ابن أبي شيبة. وأبو داود الطيالسي . والبزار  في مسندهما.والطبراني في الدعاء. والمعجم َواْْلِ

في  األوسط. والبيهقي في الدعوات الكبير . والسنن الصغرى والكبرى. والنسائي في السنن الصغرى والكبرى أيضا وعمل اليوم والليلة. والبغوي

 والحديث صححه األلباني في صحيح أبو داود . وفي مشكاة المصابيح. َسٌن. قَاَل اْبُن َحَجٍر: َسنَدُهُ َصِحيحٌ َهذَا َحِديٌث حَ شرح السنة وقال 
 (195 /1سبل السالم ) 10
 (38المنظوم والمنثور من الحديث )ص:  11
في الدعوات الكبير قال ابن حجر في  رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن. والنسائي في السنن الكبرى. وعمل اليوم والليلة. ورواه البيهقي 12

 الدراية :رجاله ثقات والحديث حسنه األلباني في مشكاة المصابيح . وقال في صحيح الترغيب والترهيب : صحيح لغيره
 (358 /2نيل األوطار ) 13
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والعوائق، وكذلك إدبار الصلوات؛ ألن الصالة مناجاة العبد لربه، ومحل مسألته من 
فإن أكثر الناس ال يحس بهذا األمل ألنه ترك 14فضله، وبعد تمام العمل، يظهر األمل.

 ْبنِّ َجبٍَل، أَنَّ َرُسوَل َصلَّى َعلَْيهِّ وصية النبي صلى هللا عليه وسلم.وفرط فيها. فعَْن ُمعَاذِّ 
هِّ، َوقَاَل:  بُّكَ »َوَسلََّم أََخَذ بِّيَدِّ ِّ إِّن ِّي أَلُحِّ بَُّك، َوَّللاَّ ِّ إِّن ِّي أَلُحِّ يَك « يَا ُمعَاذُ، َوَّللاَّ ، فَقَاَل: " أُوصِّ

ن ِّي َك، َوُحْسنِّ  يَا ُمعَاذُ اَل تََدَعنَّ فِّي ُدبُرِّ ُكل ِّ َصاَلةٍ تَقُوُل: اللَُّهمَّ أَعِّ َك، َوُشْكرِّ ْكرِّ َعلَى ذِّ
بَاَدتَِّك "  15عِّ

فكم من أناس يود أنه ينتهي من الصالة دون أن يتمها فيفوت على نفسه الخير والفالح 
ألن في هذا مطلب الدنيا واآلخرة. وكأن هذه الصالة ثقيلة على قلبه ولو جلس أمام فيلم 

ال يكل وهو في هذا ال ينسى ما أو مباراة كرة فيجلس ساعة أو ساعتين فال يمل و
يشاهده وإذا سألته سيحكي لك بالتفصيل أما إذا سألته عن صالته تجده مضيع مستهتر. 

 فإن هلل وإنا إليه راجعون
 فائدة                                        

 اختلف أهل اعلم في أن الدعاء دبر الصالة هل هو قبل السالم أم بعده؟
ُد قُْلنَا قال ابن حجر ر  َها َوُهَو التََّشهُّ رِّ حمه هللا: فَإِّْن قِّيَل اْلُمَراُد بُِّدبُرِّ ُكل ِّ َصاَلةٍ قُْرَب آخِّ

ْكرِّ ُدبَُر ُكل ِّ َصاَلةٍ َواْلُمَراُد بِّهِّ بَْعَد السَّاَلمِّ إِّْجَماًعا فََكَذا َهَذا َحتَّى يَ  ثْبَُت قَْد َوَرَد اأْلَْمُر بِّالذ ِّ
 16َما يَُخالِّفُهُ.

ُح أَْن يَُكوَن قَْبَل قال ا ُل قَْبَل السَّاَلمِّ َوبَْعَدهُ، َوَكاَن َشْيُخنَا يَُرج ِّ اَلةِّ يَْحتَمِّ بن القيم: َوُدبُُر الصَّ
. ْنهُ، َكُدبُرِّ اْلَحيََوانِّ ، فَقَاَل: ُدبُُر ُكل ِّ َشْيٍء مِّ ، فََراَجْعتُهُ فِّيهِّ السَّاَلمِّ

17 
هللا حين قال: إن النصوص القرآنية بن عثيمين رحمه اوالضابط في المسألة ما ذكره 

والنبوية يفسر بعضها بعضا فإذا جاءت كلمة دبر الصالة نظرنا إن كان المقيد بدبر 
الصالة دعاء فالمراد بدبر الصالة آخرها قبل السالم وإن كان القيد بدبر الصالة ذكرا 

ه وعلى آله وسلم فالمراد به ما بعد السالم دليل ذلك أما األول فألن النبي صلى هللا علي
لما ذكر التشهد قال )ثم ليتخير من الدعاء ما شاء( فدل هذا على أن ما بعد التشهد وقبل 
السالم محل للدعاء فليغتنمه اإلنسان بأن يدعو هللا تعالى بما أحب فما جاء من الدعاء 

                                                 
 (821تطريز رياض الصالحين )ص:  14
ِ َجلَّ َوَعاَل َعلَى ِذْكِرِه َوُشْكِرِه  ه في:رواه أبو داود في سننه في: باب في االستغفار. وابن حبان في صحيح 15 ِذْكُر ااِلْستِْحبَاِب ِلْلَمْرِء أَْن يَْستَِعيَن بِاَّللَّ

لََواِت اْلَمْفُروَضاتِ  ِ َعزَّ َوَجلَّ فِي دُبُ  . وابن خزيمة أيضا في صحيحه في:َوُحْسِن ِعبَادَتِِه ُعقَْيَب الصَّ ب  لََواِت اْلَمعُونَةَ َعلَى بَاُب اأْلَْمِر بَِمْسأَلَِة الرَّ ِر الصَّ

.ورواه النسائي في السنن الكبرى .وعمل اليوم والليلة. والطبراني في المعجم الكبير.ومسند الشاميين. ِذْكِرِه َوُشْكِرِه َوُحْسِن ِعبَادَتِِه، َواْلَوِصيَِّة بِذَِلكَ 

ل اليوم والليلة. والحاكم في المستدرك وقال:هذا حديث صحيح على شرط والنسائي في السنن الكبرى .وعمل اليوم والليلة.وابن السني في عم

ن الشيخين ولم يخرجاه. ورواه اْلمام أحمد والبزار في مسندهما. وعبد ابن حميد في المنتخب من مسنده و البيهقي في الدعوات الكبير والسن

 يب. وصحيح الجامع.الصغير.واحديث صححه األلباني في صحيحأبو داود. وصحيح الترغيب والتره
 (133 /11فتح الباري البن حجر ) 16
 (295 /1زاد المعاد في هدي خير العباد ) 17
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ن مقيدا بدبر الصالة حملناه على ما كان في آخر الصالة فإن قال قائل هل دبر الشيء م
الشيء أو دبر الشيء ما جاء بعده قلنا حسب السياق قد يكون ما بعده وقد يكون ما قبله 
فدبر الصالة إذن يفسر بحسب ما تقتضيه األدلة فالدعاء إذا علق بدبر الصالة فالمراد 
آخرها قبل السالم ومن ذلك ما أمر به النبي صلى هللا عليه وسلم معاذاً حيث قال )إني 

ن تقول دبر كل صالة مكتوبة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن أحبك فال تدعن أ
عبادتك( فهذا الدعاء يكون قبل السالم أما إذا كان المقيد بدبر الصالة ذكرا فهو بعد 
َ قِّيَاماً َوقُعُوداً َوَعلَى  الصالة لقول هللا تبارك وتعالى )فَإَِّذا قََضْيتُْم الصَّالةَ فَاْذُكُروا َّللاَّ

( فهذا هو الضابط في هذه المسالة فقول الرسول عليه الصالة والسالم )من سبح ُجنُوبُِّكمْ 
هللا ثالثا وثالثين وحمد هللا ثالثا وثالثين وكبر هللا ثالثا وثالثين وقال تمام المائة ال إله 

 إال هللا وحده ال شريك له له الملك وله الحمد وهو 
خطاياه ولو كانت مثل زبد  على كل شيء قدير دبر كل صالة يعني مكتوبة غفرت

 18البحر( المراد بالدبر هنا ما بعد السالم ألنه هو محل الذكر.
 وعند نزول المطر -5
ِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم قَاَل:   ُ َعْنهُ َعنِّ النَّبِّي  َي َّللاَّ ثِّْنتَانِّ اَل » َعْن َسْهلِّ ْبنِّ َسْعٍد َرضِّ

، أَْو قَاَل: قَلَّ َما تُ  ْنَد الن َِّداءِّ َوتَْحَت اْلَمَطرِّ تَُردَّانِّ ، الدَُّعاُء عِّ  19«َردَّانِّ
قال النووي رحمه هللا: دعاء من هو تحت المطر ال يرد أو قلما يرد فإنه وقت نزول 

 20الرحمة.
ِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم َكاَن إَِّذا َرأَى الَمَطرَ  ، َعْن َعائَِّشةَ رضي هللا عنها: أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

 21«اللَُّهمَّ َصي ِّبًا نَافِّعًا»قَاَل: 
 22«اللَُّهمَّ اْجعَْلهُ َصي ِّبًا َهنِّيئًا»وفي رواية قَاَل: 

 -صلى هللا عليه وسلم  -وفي الحديث استحباب الدعاء عند نزول األمطار، كما كان 
 23يدعو، ألن الدعاء عندها مستجاب.

                                                 
 فتاوى نور على الدرب  البن لعثيمين  18
جم معرواه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح اْلسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. ورواه البيهقي في السنن الكبرى. والطبراني في ال 19

صابيح الكبير. وأبو داود ورواه أبو داود بلفظ:" ووقت المطر" بدل من " وتحت المطر. والحديث حسنه األلباني في صحيح الجامع . وفي مشكاة الم

 صححه.
نها:" وكان ( فذكر النووي رحمه هللا بأن المطر رحمه. إشارة إلى الحديث الذي رواه مسلم من حديث عائشة رضي هللا ع340 /3فيض القدير ) 20

 صلى هللا عيه وسلم يقول إذا رأى المطر رحمة" 
ِذْكُر َما يُْستََحبُّ ِلْلَمْرِء أَْن وابن حبان في صحييحه .في: اْلقَْوُل ِعْندَ اْلَمَطر. رواه البخاري. باب ما يقول إذا أمطرت. والنسائي في سننه . في  21

ِ َجلَّ َوَعاَل ِمْن َشر ِ ال ذَ بِاَّللَّ يَاحِ إِذَا َهبَّتْ يَتَعَوَّ  . ورواه اْلمام أحمد . وابن الجعد في مسندهما. وابن أبي شيبة في مصنفه.ر ِ
يحُ رواه أبو داود في سننه.في  22 ُجُل إِذَا َرأَى السََّحاَب َواْلَمَطرَ  . وابن ماجة في سننه في:بَاُب َما يَقُوُل إِذَا َهاَجِت الر ِ أحمد  . ورواهبَاُب َما يَدُْعو بِِه الرَّ

. وإسحاق بن راهويه. في مسندهما. وعبد ابن حميد في المنتخب من مسنده. والنسائي في السنن الكبرى. والطبراني في الدعاء. وفي المعجم 

األوسط. والبيهقي في الدعوات الكبير والسنن الكبرى.وابن السني في عمل اليوم والليلة. وابن األعرابي في معجمه. والخرائطي في مكارم 

 األخالق. وأبو نعيم في الحلية.
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 عند زحف الصفوف في سبيل هللا -6
ِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم: َعْن َسْهلِّ ْبنِّ   ، أَْو قَلََّما »َسْعٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ثِّْنتَانِّ اَل تَُردَّانِّ

ُم بَْعُضُهْم بَْعًضا يَن يُْلحِّ ْنَد اْلبَأْسِّ حِّ ، َوعِّ ْنَد الن َِّداءِّ  24«تَُردَّانِّ الدَُّعاُء عِّ
ِّ أَنَّهُ قَالَ  ي  دِّ ، َوقَلَّ َداعٍ تَُردُّ »: َعْن َسْهلِّ ْبنِّ َسْعٍد السَّاعِّ َما أَْبَواُب السََّماءِّ َساَعتَانِّ تُْفتَُح فِّيهِّ

 ِّ اَلةِّ، َوالصَّفُّ فِّي َسبِّيلِّ َّللاَّ  25«َعلَْيهِّ َدْعَوتُهُ بَِّحْضَرةِّ الن َِّداءِّ إِّلَى الصَّ
َي  َجابَة فِّي هَذْين اْلَوْقتَْينِّ هِّ ي  رحمه هللا : إِّْخبَار بِّأَن اإْلِّ اأْلَْكثَر َوإِّن رد الدَُّعاء قَاَل اْلبَاجِّ

 26فيهَما يْندر َواَل يَكاد يَقع
فعند التحام الصفوف تسيل الدماء وتتناثر األشالء فتدركك العناية اإللهية فيفيض عليك 
رب العالمين من الثبات ما يبلغك إما شهادة في سبيله سبحانه وتعالى وإما نصرا من 

اً أن يسكن أو يرتاح أو يطمئن لغير هللا عز وجل عنده فال يمكن للقلب فى هذه الحالة أبد
 إلى ركن شديد .  يأويفإنه 

ُسولِّ إَِّذا َدَعاُكْم لَِّما يُْحيِّيُكْم َواْعلَمُ  ِّ َولِّلرَّ َّ يبُوا ّلِلِّ يَن آَمنُوا اْستَجِّ وا قال هللا تعالى : يَاأَيَُّها الَّذِّ
َ يَُحوُل بَْيَن اْلَمْرءِّ َوقَْلبِّهِّ َوأَنَّ   (24هُ إِّلَْيهِّ تُْحَشُروَن )األنفال/أَنَّ َّللاَّ

اُكْم بِّهَ  ، َوقَوَّ ُ تَعَالَى بَِّها بَْعَد الذُّل ِّ ُكُم َّللاَّ بَْيرِّ : أَْي لِّْلَحْربِّ الَّتِّي أََعزَّ ا بَْعَد قال  ُعْرَوةَ ْبنِّ الزُّ
ْنُهْم لَُكمْ  ُكْم بَْعَد اْلقَْهرِّ مِّ ِّ ْن َعُدو  ، َوَمنَعَُكْم مِّ  27الضَّْعفِّ

 أن يعيد للمسلمين مجدهم وعزهم وحياتهم الطيبة بمجاهدة الكافرين أعداء رب نسأل هللا
 العالمين

 ساعة من يوم الجمعة:  -7
مِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم:   ُ َعْنهُ، قَاَل: قَاَل أَبُو القَاسِّ َي َّللاَّ فِّي يَْومِّ »َعْن أَبِّي ُهَرْيَرةَ َرضِّ

َ َخْيًرا إِّالَّ أَْعَطاهُ الُجُمعَةِّ َساَعةٌ، الَ يَُوافِّ  هِّ، « قَُها ُمْسلٌِّم، َوُهَو قَائٌِّم يَُصل ِّي يَْسأَُل َّللاَّ َوقَاَل بِّيَدِّ
ُدَها  28قُْلنَا: يُقَل ِّلَُها، يَُزه ِّ

                                                                                                                                                  
 (289 /2منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري ) 23
بَاُب . ورواه أيضا في السنن الكبرى .  الدَُّعاِء َواْلقَْوِل ِعْندَ اأْلَذَانِ رواه أبو داود. باب الدعاء عند اللقاء . ورواه البيهقي في الدعوات الكبير . باب:  24

َجابَِة عِ  . ورواه الحاكم في المستدرك . والحديث صححه األلباني في صحيح أبي داود . وصحيح الجامع . ومشكاة المصابيح  ْندَ نُُزوِل اْلغَْيثِ َطلَِب اْْلِ

 . وتخريج الكلم الطيب .
لََواِت اْلَمفْ  في:رواه ابن حبان في صحيحه  25 بَاُب َما َجاَء فِي الن ِدَاِء رواه مالك في الموطأ   ُروَضاتِ ِذْكُر فَتْحِ أَْبَواِب السََّماِء ِعْندَ دُُخوِل أَْوقَاِت الصَّ

اَلةِ  قَاَمةِ  . وعبدالرزاق في مصنفه . السَّاَعةُ الَّتِي يُْستََجاُب فِيَها الدَُّعاءُ  . وابن أبي شيبة في مصنفه في : ِللصَّ . ورواه  بَاُب الدَُّعاِء بَْيَن اأْلَذَاِن َواْْلِ

 ى كذلك. ورواه الطبراني في المعجم الكبير . والحديث صححه األلباني في صحيح الجامع . وصحيح الترغيب والترهيب . البيهقي في السنن الكبر
ابقَة لَهُ نَْحو قل اِعل متلوا بِصفة ُمطَ قل ُهنَا للنَّْفي اْلَمْحض َكَما ُهَو أحد استعماالتها قَاَل بن َمالك فِي التسهيل َوَغيره ترد قل للنَّْفي اْلَمْحض فَترفع اْلفَ  26

ف . تنوير الحوالك شرح موطأ مالك )  (71 /1رجل يَقُول ذَِلك َوقل رجاَلِن يَقُواَلِن ذَِلك َوِهي من اأْلَْفعَال الَّتِي منعت التََّصرُّ
 (30 /4تفسير ابن كثير ط العلمية ) 27
بَاٌب فِي . والترمذي في سننه  الدَُّعاِء فِي السَّاَعِة الَّتِي فِي يَْوِم الُجُمعَةِ . وفي باب رِ بَاُب اِْلَشاَرةِ فِي الطَّالَِق َواألُُمورواه البخاري في صحيحه باب  28

ا في السنن الكبرى . . ورواه ايض ِذْكُر السَّاَعِة الَّتِي يُْستََجاُب فِيَها الدَُّعاُء َيْوَم اْلُجُمعَةِ . والنسائي في سننه في :  السَّاَعِة الَّتِي تُْرَجى فِي يَْوِم الُجُمعَةِ 

ِذْكُر اْلبَيَاِن بِأَنَّ . وابن حبان في صحيحه في :   بَاُب َما َجاَء ِفي السَّاَعِة الَّتِي تُْرَجى فِي اْلُجُمعَةِ وعمل اليوم والليلة . ورواه  وابن ماجه في سننه في 
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اختلف أهُل العلم في تعيين هذه الساعةِّ على أقواٍل عديدةٍ  إالَّ أنَّ أقواها وأقَربَها للدليل 
ه هللا في : "كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد" حيث قوالن ذكرهما ابن القيم رحم

َن  يُث الثَّابِّتَةُ، َوأََحُدُهَما أَْرَجُح مِّ نَتُْهَما اأْلََحادِّ : قَْواَلنِّ تََضمَّ هِّ اأْلَْقَوالِّ قال :  َوأَْرَجُح َهذِّ
.  اآْلَخرِّ

اَلةِّ  َمامِّ إِّلَى اْنقَِّضاءِّ الصَّ ْن ُجلُوسِّ اإْلِّ ُل: أَنََّها مِّ ةُ َهَذا اْلقَْولِّ َما َرَوى مسلم فِّي " اأْلَوَّ ، َوُحجَّ
يثِّ أَبِّي بُْرَدةَ ْبنِّ أَبِّي ُموَسى،  ْن َحدِّ هِّ " مِّ يحِّ ْعَت »َصحِّ أَنَّ عبد هللا بن عمر قَاَل لَهُ: أََسمِّ

ُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم فِّي َشأْنِّ َساَعةِّ اْلُجُمعَ  ِّ َصلَّى َّللاَّ ُث َعْن َرُسولِّ َّللاَّ ةِّ َشْيئًا؟ قَاَل: نَعَْم أَبَاَك يَُحد ِّ
َي َما بَْيَن أَْن يَْجلَِّس  ُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم يَقُوُل: " هِّ ِّ َصلَّى َّللاَّ ْعُت َرُسوَل َّللاَّ ْعتُهُ يَقُوُل: َسمِّ َسمِّ

اَلةُ  َماُم إِّلَى أَْن تُْقَضى الصَّ  29«اإْلِّ
، َوَهَذا أَْرَجُح  ِّ ْبنِّ َساَلٍم، َوأَبِّي َواْلقَْوُل الثَّانِّي: أَنََّها بَْعَد اْلعَْصرِّ اْلقَْولَْينِّ َوُهَو قَْوُل َعْبدِّ َّللاَّ

ةُ َهَذا اْلقَْولِّ َما  َمامِّ أَْحَمَد َوَخْلٍق. َوُحجَّ هِّ ُهَرْيَرةَ َواإْلِّ  "َرَواهُ أحمد فِّي " ُمْسنَدِّ
ُ َعلَْيهِّ َوسَ  يثِّ أبي سعيد َوأَبِّي ُهَرْيَرةَ أَنَّ النَّبِّيَّ َصلَّى َّللاَّ ْن َحدِّ  لََّم قَاَل: مِّ

َ فِّيَها َخْيًرا إِّالَّ أَْعَطاهُ إِّيَّاهُ َوهِّ " » َي إِّنَّ فِّي اْلُجُمعَةِّ َساَعةً اَل يَُوافِّقَُها َعْبٌد ُمْسلٌِّم يَْسأَُل َّللاَّ
 30«بَْعَد اْلعَْصرِّ 

ُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: "  ِّ َصلَّى َّللاَّ نَا َعَشَر َساَعةً، فِّيَها يَْوُم اْلُجُمعَةِّ اثْ »وَعْن جابر َعنِّ النَّبِّي 
َر َساَعٍة بَْعَد اْلعَْصرِّ  ُسوَها آخِّ َ فِّيَها َشْيئًا إِّالَّ أَْعَطاهُ، فَاْلتَمِّ  31«َساَعةٌ اَل يُوَجُد ُمْسلٌِّم يَْسأَُل َّللاَّ

اَلهُ  َجابَةُ أَْيًضا، فَكِّ اَلةِّ َساَعةٌ تُْرَجى فِّيَها اإْلِّ ي أَنَّ َساَعةَ الصَّ ْندِّ َما َساَعةُ وقال أيضا : َوعِّ
َي َساَعةٌ ُمعَيَّنَةٌ  ، فَهِّ َر َساَعٍة بَْعَد اْلعَْصرِّ َي آخِّ إَِّجابٍَة، َوإِّْن َكانَتِّ السَّاَعةُ اْلَمْخُصوَصةُ هِّ

اَلةِّ، تَقَدََّمْت أَْو تَأَخَّ  اَلةِّ فَتَابِّعَةٌ لِّلصَّ ا َساَعةُ الصَّ ُر، َوأَمَّ َن اْليَْومِّ اَل تَتَقَدَُّم َواَل تَتَأَخَّ َنَّ مِّ َرْت؛ ألِّ
َجابَةِّ  ِّ تَعَالَى تَأْثِّيًرا فِّي اإْلِّ ْم إِّلَى َّللاَّ ْم َواْبتَِّهالِّهِّ هِّ عِّ ْم َوتََضرُّ يَن َوَصاَلتِّهِّ ْجتَِّماعِّ اْلُمْسلِّمِّ ، الِّ
يُث ُكلَُّها، َويَكُ  َّفُِّق اأْلََحادِّ َجابَةُ، َوَعلَى َهَذا تَت ْم َساَعةٌ تُْرَجى فِّيَها اإْلِّ هِّ وُن فََساَعةُ اْجتَِّماعِّ
ِّ تَعَالَى فِّي ْبتَِّهالِّ إِّلَى َّللاَّ تَهُ َعلَى الدَُّعاءِّ َواالِّ ُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم قَْد َحضَّ أُمَّ َهاتَْينِّ  النَّبِّيُّ َصلَّى َّللاَّ

. السَّاَعتَْينِّ
32 

َجابَة يَْومِّ اْلُجُمعَةَ                            ْكَمةُ فِّي إْخفَاءِّ َساَعةِّ اإْلِّ  اْلحِّ
                                                                                                                                                  

الدعوات الكبير. وفي شعب اْليمان و األسماء والصفات . والطبراني في الدعاء .  . ورواه البيهقي في فِي اْلُجُمعَِة َساَعةً يُْستََجاُب فيها دعاء كل داع

 فه والمعجم الكبير . ومسند الشاميين . ورواه اْلمام أحمد وأبو داود الطيالسي و إسحاق بن راهويه في مسندهما . ورواه عبد الرزاق في مصن
َجابَةِ رواه مسلم . وأبو داود في سننه في  29 في بَاُب ِذْكِر َوْقِت تِْلَك السَّاَعِة الَّتِي . وابن خزيمة في صحيحه    أَيَّةُ َساَعٍة ِهَي فِي يَْوِم اْلُجُمعَةِ بَاُب اْْلِ

 اني في مسنده .. ورواه البيهقي في السنن الصغير . وشعب اْليمان . ورواه أبو عوانة في مستخرجه . والروي يُْستََجاُب فِيَها الدَُّعاُء ِمْن يَْوِم اْلُجُمعَةِ 
 رواه اْلمام أحمد في مسنده وعبد الرزاق في مصنفه قال العراقي رحمه هللا : صحيح  30
َجابَِة أَيَّةُ َساَعٍة ِهَي فِي يَْوِم اْلُجُمعَةِ  رواه أبو داود في سننه في : 31 راني . ورواه الطب َوْقُت اْلُجُمعَةِ . والنسائي في سننه  والسنن الكبرى في :  بَاُب اْْلِ

. وقال النووي إسناده  َهذَا َحِديٌث َصِحيٌح َعلَى َشْرِط ُمْسِلمٍ . ورواه الحاكم في المستدرك . وقال :  بَاُب َمْن قَاَل: ِهَي بَْعدَ اْلعَْصرِ في الدعاء في : 

 صحيح . وقال ابن حجر :  إسناده حسن . وقال ابن رجب: إسناده كلهم ثقات . 
 ( 382 /1لعباد )زاد المعاد في هدي خير ا 32
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كْ  بُوهُ بِّالدَُّعاءِّ َولَْو اْلحِّ َد النَّاُس فِّيهِّ َويَْستَْوعِّ هِّ السَّاَعةِّ فِّي َهَذا اْليَْومِّ أَْن يَْجتَهِّ َمةُ فِّي إْخفَاءِّ َهذِّ
َواَها َوَهَذا َكَما أَنَّهُ تَعَالَى أَْخفَى اْسَمهُ اأْلَْعَظَم فِّي  فَْت لََخصُّوَها بِّالدَُّعاءِّ َوأَْهَملُوا َما سِّ ُعرِّ

يرِّ أَْو فِّي أَْسَمائِّ  يعِّ أَْسَمائِّهِّ َوأَْخفَى لَْيلَةَ اْلقَْدرِّ فِّي أَْوتَارِّ اْلعَْشرِّ اأْلَخِّ هِّ اْلُحْسنَى لِّيُْسأََل بَِّجمِّ
هِّ  َد النَّاُس فِّي َهذِّ اَلفِّ فِّي َذلَِّك لِّيَْجتَهِّ يعِّ السَّنَةِّ َعلَى اْلخِّ يعِّ َشْهرِّ َرَمَضاَن أَْو فِّي َجمِّ َجمِّ

ًدا بِّعَْينِّهِّ اأْلَْوقَاتِّ ُكل َِّها  ْكَرامِّ َواحِّ نِّيَن َحتَّى اَل يَُخصُّ بِّاإْلِّ َوأَْخفَى أَْولِّيَاَءهُ فِّي ُجْملَةِّ اْلُمْؤمِّ
ي يًرا َعظِّ ُدوا فِّي َسائِّرِّ اْليَْومِّ َوإِّنَّ َمْن َكاَن َمْطلَبُهُ َخطِّ ًما َولَعَلَّ َذلَِّك يَُكوُن َخْيًرا لِّأْلََمةِّ لِّيَْجتَهِّ

يٌر أَْن َكُسَؤالِّ اْلَمْغفِّرَ  ِّ تَعَالَى َعْنهُ لََجدِّ َضى َّللاَّ ْن النَّارِّ َوُدُخولِّ اْلَجنَّةِّ َورِّ ةِّ َوالنََّجاةِّ مِّ
ثْلِّ َذلَِّك ُسَؤاُل يَْوٍم  هِّ بِّالطَّلَبِّ َوالسَُّؤالِّ فََكْيَف اَل يَْسُهُل َعلَى َطالِّبِّ مِّ يَع ُعْمرِّ َب َجمِّ يَْستَْوعِّ

ِّ ْبنُ  ٍد َكَما قَاَل َعْبُد َّللاَّ ْستِّيعَابِّ َواحِّ ْغ الِّ يٌر َوَمْن لَْم يَتَفَرَّ  ُعَمَر إْن َطلََب َحاَجٍة فِّي يَْوٍم يَسِّ
ْنَساُن ُجُمعَةً  يقُهُ َكَما قَاَل َكْعُب اأْلَْحبَارِّ لَْو قَسََّم اإْلِّ  اْليَْومِّ بِّالدَُّعاءِّ َوأََراَد ُحُصوَل َذلَِّك فََطرِّ

ٍد فِّي ُجَمعٍ أَتَى َعلَى تِّْلَك السَّاَعةِّ قَا ةٌ فِّي َوْقٍت َواحِّ ي قَالَهُ بِّنَاًء َعلَى أَنََّها ُمْستَقِّرَّ َل َوَهَذا الَّذِّ
يُح اْلَمْشُهور َُوَّللَاَّ أَْعلَُم  ْن اْليَْومِّ اَل تَْنتَقُِّل َوُهَو الصَّحِّ  33مِّ

 الدعاء عقب الوضوء إذا دعا بالمأثور. -8
ٍر رضي هللا عنه، قَاَل: َكا  بِّلِّ فََجاَءْت نَْوبَتِّي َعْن ُعْقبَةَ ْبنِّ َعامِّ َعايَةُ اإْلِّ نَْت َعلَْينَا رِّ

ُث النَّاَس فَأَْدَرْكُت  ٍ فَأَْدَرْكُت َرُسوَل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم قَائًِّما يَُحد ِّ ي  ْحتَُها بِّعَشِّ ْن فََروَّ مِّ
 : ُن ُوُضوَءهُ، ثُمَّ يَ »قَْولِّهِّ أُ فَيُْحسِّ ْن ُمْسلٍِّم يَتََوضَّ َما بِّقَْلبِّهِّ َما مِّ ، ُمْقبٌِّل َعلَْيهِّ قُوُم فَيَُصل ِّي َرْكعَتَْينِّ

، إِّالَّ َوَجبَْت لَهُ اْلَجنَّةُ  هِّ هِّ فَإَِّذا قَائٌِّل بَْيَن يََديَّ يَقُوُل: الَّتِّي « َوَوْجهِّ قَاَل فَقُْلُت: َما أَْجَوَد َهذِّ
 َرأَْيتُكَ قَْبلََها أَْجَوُد فَنََظْرُت فَإَِّذا ُعَمُر قَاَل: إِّن ِّي قَْد 

أُ فَيُْبلُِّغ   ْن أََحٍد يَتََوضَّ ْنُكْم مِّ ئَْت آنِّفًا، قَاَل: " َما مِّ اْلَوُضوَء ثُمَّ يَقُوُل: أَْشَهُد  -أَْو فَيُْسبُِّغ  -جِّ
ًدا َعْبُد هللاِّ َوَرُسولُهُ إِّالَّ فُتَِّحْت لَهُ أَْبَواُب اْلَجنَّةِّ ال ْن أَْن اَل إِّلَهَ إِّالَّ هللاُ َوأَنَّ ُمَحمَّ ثََّمانِّيَةُ يَْدُخُل مِّ

أَي َِّها َشاَء "
34   

أَ فَأَْحَسَن  ُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم: " َمْن تََوضَّ ِّ َصلَّى َّللاَّ و َعْن ُعَمَر ْبنِّ الَخطَّابِّ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ
يَك لَ  ُ َوْحَدهُ اَل َشرِّ ًدا َعْبُدهُ الُوُضوَء ثُمَّ قَاَل: أَْشَهُد أَْن اَل إِّلَهَ إِّالَّ َّللاَّ هُ، َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ

يَن، فُتَِّحْت لَهُ ثََمانِّيَةُ أَْبَوا رِّ َن الُمتََطه ِّ ابِّيَن، َواْجعَْلنِّي مِّ َن التَّوَّ بِّ َوَرُسولُهُ، اللَُّهمَّ اْجعَْلنِّي مِّ
ْن أَي َِّها َشاَء " الَجنَّةِّ يَْدُخُل مِّ

35 

                                                 
 ( بتصرف هذا كالم أحمد بن عبد الرحيم العراقي ووالده رحمهما هللا تعالى .214 /3طرح التثريب في شرح التقريب ) 33
َ رواه مسلم في صحيحه . وأبو  داود في سننه في :  34 أ ُجُل إِذَا تََوضَّ دُُخوِل اْلَجنَِّة ِلَمْن ِذْكُر إِيَجاِب . وابن حبان في صحيحه في :  بَاُب َما يَقُوُل الرَّ

َسالَِة بعد فراغه من وضوئه ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بِالر ِ ِ بِاْلَوْحدَانِيَِّة َوِلنَِبي ِِه َصلَّى َّللاَّ ِ  . وابن خزيمة في صحيحه في : َشِهدَ َّلِلَّ بَاُب فَْضِل التَّْهِليِل َوالشََّهادَةِ ِللنَّبِي 

َسالَِة َواْلعُبُوِديَِّة َوأَْن اَل يُْطَرى َكَما أَْطَرِت النََّصاَرى ِعيَسى اْبَن َمْريََم، إِذَا َشِهدَ لَهُ بِاْلعُ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم بِ  َسالَِة ِعْندَ الر ِ بُوِديَِّة َمَع الشََّهادَةِ لَهُ بِالر ِ

 وشعب اْليمان . ورواه اْلمام أحمد في مسنده . وأبو عوانة في مستخرجه .. ورواه البيهقي في السنن الكبرى والبعث والنشور  اْلفََراغِ ِمَن اْلُوُضوءِ 
. والطبراني في المعجم األوسط . ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة . كالهما عن  بَاُب َما يُقَاُل َبْعدَ الُوُضوءِ رواه الترمذي في سننه في :  35

 وصححه األلباني في صحيح الجامع . لم من االضطراب.قال أحمد شاكر: الحديث صحيح اْلسناد ساثوبان   
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ْستِّْغفَاُر. قال ابن تيمية رحمه هللا : َوَخاتَِّمةُ اْلُوضُ  يُد َواالِّ يُد َوالتَّْوحِّ : فِّيَها التَّْسبِّيُح َوالتَّْحمِّ وءِّ
ْن  ْستِّْغفَاُر مِّ ِّ فَإِّنَّهُ اَل يَأْتِّي بِّاْلَحَسنَاتِّ إالَّ ُهَو. َواالِّ َّ يُد ّلِلِّ يُد َوالتَّْوحِّ ذُنُوبِّ فَالتَّْسبِّيُح َوالتَّْحمِّ

ْنَها تَأْتِّي السَّي ِّئَاُت.  36النَّْفسِّ الَّتِّي مِّ
. َجابَةِّ هِّ الدَّْعَوةِّ، َواْلُمبَاَدَرةِّ إِّلَْيَها، َواْلُمَساَرَعةِّ فِّي اإْلِّ  فَهَذا َحثٌّ َعلَى إَِّجابَةِّ َهذِّ

 ساعة من كل ليلة : -9
ْعُت النَّبِّيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم، يَقُوُل:  إِّنَّ فِّي اللَّْيلِّ »فعَْن َجابِّر رضي هللا عنه قَاَل : َسمِّ

َرةِّ، إِّالَّ أَْعَطاهُ إِّيَّاهُ،لََسا ْنيَا َواآْلخِّ ْن أَْمرِّ الدُّ  َعةً اَل يَُوافِّقَُها َرُجٌل ُمْسلٌِّم، يَْسأَُل هللاَ َخْيًرا مِّ
 37«َوَذلَِّك ُكلَّ لَْيلَةٍ 

 
ُن اْلَحثَّ َعلَ  َجابَةِّ فِّي ُكل ِّ لَْيلٍَة َويَتََضمَّ ى الدَُّعاءِّ قال النووي رحمه هللا فِّيهِّ إِّثْبَاُت َساَعةِّ اإْلِّ

يعِّ َساَعاتِّ اللَّْيلِّ َرَجاَء ُمَصاَدفَتَِّها. فِّي َجمِّ
38 

قال ابن عثيمين رحمه هللا : وهذه الساعة غير معلومة بعينها، يعني: هللا أعلم. لكن 
 الرسول صلى هللا عليه وسلم أخبرنا بهذا من أجل أن نجتهد، وأن نتحرى قدر هللا عز

عة مبهمة، وإن كانت ساعة يوم الجمعة أرجى ما وجل وهذه الساعة كساعة يوم الجم
 يكون إذا حضر اإلمام يعني الخطيب إلى أن تقضى الصالة. وهللا الموفق

من شأن هذه الساعة أن يترقب لها ويغتنم الفرصة إلدراكها؛ ألنها من نفحات رب 
رؤوف رحيم، وهي كالبرق الخاطف، فمن وافقها أي تعرض لها واستغرق أوقاته 

 ً  للمعاتها فوافقها نال مطلوبه. مترقبا
 عند اجتماع المسلمين في مجالس الذكر: - 10
يُدوَن َوْجَههُ َوال   ِّ يُرِّ ي  يَن يَْدُعوَن َربَُّهْم بِّاْلغَداةِّ و َاْلعَشِّ قال هللا تعالى: َواْصبِّْر نَْفَسَك َمَع الَّذِّ

ينَةَ اْلَحياةِّ الدُّْنيا وَ  يُد زِّ نا َواتَّبَعَ تَْعُد َعْيناَك َعْنُهْم تُرِّ ْكرِّ ْع َمْن أَْغفَْلنا قَْلبَهُ َعْن ذِّ َهواهُ  ال تُطِّ
 (28/َوكاَن أَْمُرهُ فُُرطاً)الكهف

قال الشوكاني رحمه هللا : َوأََمَرهُ ُسْبَحانَهُ "أي النبي صلى هللا عليه وسلم" َهاُهنَا بِّأَْن 
ْستِّْمَرارِّ يَْحبَِّس نَْفَسهُ َمعَُهْم، فََصْبُر النَّْفسِّ ُهَو َحْبُسَها نَايَةٌ َعنِّ االِّ ِّ كِّ ي  ْكُر اْلغََداةِّ َواْلعَشِّ ، َوذِّ

، َوقِّيَل: اْلُمَراُد َصاَلةُ اْلعَْصرِّ  . َوقِّيَل: فِّي َطَرفَيِّ النََّهارِّ يعِّ اأْلَْوقَاتِّ َعلَى الدَُّعاءِّ فِّي َجمِّ
يُدوَن بُِّدَعائِّهِّ  يُدوَن َوْجَههُ أَنَُّهْم يُرِّ . َوَمْعنَى يُرِّ ِّ ُسْبَحانَهُ َواْلفَْجرِّ َضا َّللاَّ ْم رِّ

39 
                                                 

 (420 /14مجموع الفتاوى ) 36
ْكثَاِر ِمْن َصاَلةِ اللَّْيِل َرَجاًء ِلُمَصادَفَِة السَّاَعِة الَّتِي يُْستََجاُب فِيَها دَُعاُء رواه مسلم في صحيحه . وابن حبان في صحيحه في   37 ِذْكُر اْستِْحبَاِب اْْلِ

. وأحمد في مسنده . والبزار في مسنده أيضا .  وأبو يعلى الموصلي كذلك . والطبراني في المعجم الصغير . والمروزي في قيام   ي ُكل ِ لَْيلَةٍ اْلَمْرِء فِ 

 الليل . وأبو عوانة في مستخرجه . 
 (36 /6شرح النووي على مسلم ) 38
 (333 /3فتح القدير للشوكاني ) 39
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إن مجالس الذكر مجالس المالئكة، فليس من مجالس الدنيا لهم مجلس إال مجلس يذكر 
 هللا تعالى فيه

ِّ تَبَاَرَك َوتَعَالَى َماَلئِّكَ  َّ ِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: " إِّنَّ ّلِلِّ ةً َعْن أَبِّي ُهَرْيَرةَ، َعنِّ النَّبِّي 
ْكٌر قَعَُدوا َمعَُهْم، َوَحفَّ َسيَّارَ  ، فَإَِّذا َوَجُدوا َمْجلًِّسا فِّيهِّ ذِّ ْكرِّ ةً، فُُضاًل يَتَتَبَّعُوَن َمَجالَِّس الذ ِّ

قُوا َعرَ  ْنيَا، فَإَِّذا تَفَرَّ ْم، َحتَّى يَْملَئُوا َما بَْينَُهْم َوبَْيَن السََّماءِّ الدُّ ُجوا بَْعُضُهْم بَْعًضا بِّأَْجنَِّحتِّهِّ
ُدوا ئْتُْم؟  َوَصعِّ ْن أَْيَن جِّ ْم: مِّ ، َوُهَو أَْعلَُم بِّهِّ ، قَاَل: فَيَْسأَلُُهُم هللاُ َعزَّ َوَجلَّ إِّلَى السََّماءِّ

، يَُسب ُِّحونََك َويَُكب ُِّرونََك َويَُهل ِّلُونََك َويَْحَمُدونَكَ  بَاٍد لََك فِّي اأْلَْرضِّ ْندِّ عِّ ْن عِّ ئْنَا مِّ  فَيَقُولُوَن: جِّ
 : َوَماَذا يَْسأَلُونِّي؟ قَالُوا: يَْسأَلُونََك َجنَّتََك، قَاَل: َوَهْل َرأَْوا َجنَّتِّي؟ قَالُوا: اَل،َويَْسأَلُونََك، قَالَ 

يُرونَنِّي؟ قَالُوا:  مَّ يَْستَجِّ يُرونََك، قَاَل: َومِّ ِّ قَاَل: فََكْيَف لَْو َرأَْوا َجنَّتِّي؟ قَالُوا: َويَْستَجِّ أَْي َرب 
ِّ، قَالَ  َك يَا َرب  ْن نَارِّ ي؟ قَالُوا: مِّ ي؟ قَالُوا: اَل، قَاَل: فََكْيَف لَْو َرأَْوا نَارِّ : َوَهْل َرأَْوا نَارِّ

ا اْستََجاُروا،  َويَْستَْغفُِّرونََك، قَاَل: فَيَقُوُل: قَْد َغفَْرُت لَُهْم فَأَْعَطْيتُُهْم َما مَّ َسأَلُوا، َوأََجْرتُُهْم مِّ
ْم فاَُلٌن  ِّ فِّيهِّ َعْبٌد َخطَّاٌء، إِّنََّما َمرَّ فََجلََس َمعَُهْم، قَاَل: فَيَقُوُل: َولَهُ َغفَْرُت قَاَل: فَيَقُولُوَن: َرب 

ْم َجلِّيُسُهْم " ُهُم اْلقَْوُم اَل يَْشقَى بِّهِّ
40 

فهذا من بركتهم على نفوسهم وعلى جليسهم، فلهم نصيب من قوله }وجعلني مباركا أين 
 وم أين حل.ما كنت{ فهكذا المؤمن مبارك أين حل، والفاجر مشؤ

فمجالس الذكر مجالس المالئكة، ومجالس الغفلة مجالس الشياطين، وكل مضاف إلى 
 41شكله وأشباهه،وكل امرئ يصير إلى ما يناسبه.

ْن قَْوٍم هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم قَاَل:َعْن َرُسولِّ هللاِّ َصلَّى رضي هللا عنه  َعْن أَنَسِّ ْبنِّ َمالِّكٍ  " َما مِّ
يُدوَن بَِّذلَِّك إِّالَّ َوْجَههُ، إِّالَّ نَااْجتََمعُوا يَْذكُ  َن السََّماءِّ ُروَن هللاَ، اَل يُرِّ أَْن قُوُموا  َداُهْم ُمنَاٍد مِّ

لَْت َسي ِّئَاتُُكْم َحَسنَاٍت "  42َمْغفُوًرا لَُكْم، قَْد بُد ِّ
لُ  ْكرِّ أَنََّها الَّتِّي تَْشتَمِّ ِّ بِّأَْنَواعِّ  قال ابن حجر رحمه هللا : اْلُمَراُد بَِّمَجالِّسِّ الذ ِّ ْكرِّ َّللاَّ َعلَى ذِّ

ِّ ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى َوعَ  تَابِّ َّللاَّ َما َوَعلَى تِّاَلَوةِّ كِّ هِّ ْن تَْسبِّيحٍ َوتَْكبِّيٍر َوَغْيرِّ َدةِّ مِّ ْكرِّ اْلَوارِّ لَى الذ ِّ
َرةِّ . ْنيَا َواآْلخِّ الدَُّعاءِّ بَِّخْيَريِّ الدُّ

43 
 موعظة                                    

                                                 
ِ َعزَّ َوَجلَّ . . ورواه ابن حبان في صحيحه في ِذْكُر اْلبَيَاِن  رواه مسلم واللفظ له . ورواه 40 البخاري في صحيحه بلفظ مقارب في بَاُب فَْضِل ِذْكِر َّللاَّ

ُ بُِمَجالََستِِه إِيَّاُهْم . وأحمد في مسنده . وأبو داود الطيالس َ يُْسِعدُهُ َّللاَّ ده .والحاكم في المستدرك. و البيهقي في ي في مسنبِأَنَّ َمْن َجالََس الذَّاِكِريَن َّللاَّ

 الدعوات الكبير كالهما بلفظ مقارب . ورواه أيضا في شعب اْليمان 
 (73الوابل الصيب من الكلم الطيب )ص:  41
 إسناد رجاله ثقاتقال البوصيري  رواه أحمد في مسند . وأبو يعلى الموصلي كذلك .  42
 (212 /11فتح الباري البن حجر ) 43
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ه السَّاَعة يُْرَجى الغفران ويتوقع االحسان َويْطلب من َصاحب األمر األمان فِّ  ي مثل َهذِّ
ْحَمة تنزل فِّي َهَذا اْلَوْقت كاألمطار  لَو كشف َعن األبصار حوابك االنتشار لعاينتهم الرَّ

الغزار كم هلل فِّي مَجالِّس الذ كر من عين ُمحرَمة على النَّار كم قد وضع فِّيَها َعن 
رين من الظُّ  ْحَمة ويتوفر فِّيَها على اْلَحاضِّ ُهور من ثقل االوزار وتنفجر فِّيَها ينابيع الرَّ

ي اْلجاَلل واإلكرام  الن ِّْعَمة َويُْعطى كل َسائل َما َسأَلَهُ ومبلغ كل أمل َما أمله من كرم ذِّ
ي اَل يتعاظم َذْنب غفره لجانيه َواَل فضل َواَل هبة  ومواهب من لَهُ اْلفضل واإلنعام الَّذِّ

ه السَّاَعة قُلُوبُكْم واغسلوا بمياه التَّْوبَة ذنوبكم َواْستَْغفُروا ربُكم  لسائله فاحضروا فِّي َهذِّ
فانه يْغفر ذنُوب المستغفرين َواْعتَذَُروا إليه من تقصيركم فانه يقبل عذر المعتذرين 

َكاَن ُمقَي د  واستنصروه على من بغى َعلَْيُكم فََما أسرع نصرته إلى المنتصرين من
ح َعن محارم هللا فَُهَو َرأس اْلَخائِّفِّيَن َومن َكاَن اَل يسكن بِّقَْلبِّه إلى َشْيء سوى هللا  اْلَجَوارِّ

فَُهَو ُسْلَطان العارفين فارغبوا فِّي اْلقرب من هللا  هلل در أقوام عكفوا بقلوبهم َعلَْيهِّ 
ُروَن باإلنفاق فِّي وتقربوا بِّذبح نُفُوسهم إليه اَل يسعون فِّي محبته عذ ل العاذلين َواَل يَْعتَذِّ

ْنُهم دانيا َوَخرُجوا من كل َشْيء  َسبيله بنحل النحالين ابغضوا كل من سواهُ ليَُكون مِّ
ليدخلوا إليه وظعنوا َعن كل َشْيء ليقدموا َعلَْيهِّ وهجروا كل حبيب فِّي طلب وصاله 

ُهم من معبودكم لقالوا هللا َولَو سئلوا واعرضوا َعن كل قريب َطَمعا فِّي اقباله فَلَو قيل لَ 
ي اَل  ي يعبدونه ومقصودهم الَّذِّ َما مقصودكم لقالوا هللا فَاهلل ُسْبَحانَهُ ُهَو معبودهم الَّذِّ

يستقرون دونه لَربي عباد َوحده يعبدونه يرومونه اَل يستقرون دونه ُهَو السَّنَد األقوى 
ي يقصدونه اذا اْعتمد اْلُمْضَطر فِّي اْلخطب َغيره استندوا بِّهِّ ُهَو اْلقَْصد األقصى الَّذِّ 

فَلَْيَس لَُهم إال ُهَو يعتمدونه إذا حسد النَّاس اْلُملُوك بملكهم فَلَْيَس لَُهم فِّي النَّاس من 
ي يقتدونه  ْنده يجدونه محبته اْلقُوت الَّذِّ يحسدونه ألنهم حلوا ضماير َمالك فمهما أرادوا عِّ

ي  وتوحيد اْلوْرد الَّذِّي يردونه َمتى فاتهم من َوصله قدر ذرة فبالروح َزاَل اْلقدر الَّذِّ
بَاَدةِّ دون من سواُهم فهم طوال المدى يعبدونه توالهم دون  ْلعِّ يفتدونه لَهَذا اصطفاهم لِّ

 44الورى فوالؤه طراز على ثوب التقى يرتدونه
 حال السجود :  -11
أَْقَرُب َما »َل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: َعْن أَبِّي ُهَرْيَرةَ رضي هللا عنه أَنَّ َرُسو 

ٌد، فَأَْكثُِّروا الدَُّعاءَ  ، َوُهَو َساجِّ ْن َرب ِّهِّ  45«يَُكوُن اْلعَْبُد مِّ

                                                 
 (27/28رة في الوعظ )ص: التذك 44
ُكوعِ َوالسُُّجودِ رواه مسلم في صحيحه . وابو داود في مسنده في  45 ِ َعزَّ . والنسائي في سننه في  بَاٌب فِي الدَُّعاِء فِي الرُّ أَْقَرُب َما يَُكوُن اْلعَْبدُ ِمَن َّللاَّ

ْغبَِة فِي الدَُّعاِء َوالسُُّجوِد ِلقُْرِب اْلعَْبِد ِمْن َمْواَلهُ فِي ذَِلَك اْلَوْقتِ  ِذْكرُ . ورواه أيضا في السنن الكبرى . وابن حبان في صحيحه في  َوَجلَّ  . ورواه  الرَّ

 اْلمام أحمد في مسنده . وأبو يعلى الموصلي في مسنده وفي معجمه . وأبو عوانة في مستخرجه . والطبراني في الدعاء . والبيهقي في السنن

 الكبرى .
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تَاَرةَ و َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس رضي هللا عنه قَاَل: َكَشَف َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم الس ِّ
ةِّ إِّالَّ »فُوٌف َخْلَف أَبِّي بَْكٍر، فَقَاَل: َوالنَّاُس صُ  َراتِّ النُّبُوَّ ْن ُمبَش ِّ أَيَُّها النَّاُس، إِّنَّهُ لَْم يَْبَق مِّ

الَِّحةُ، يََراَها اْلُمْسلُِّم، أَْو تَُرى لَهُ، ْؤيَا الصَّ  الرُّ
ًدا، فَأَمَّ   عًا أَْو َساجِّ يُت أَْن أَْقَرأَ اْلقُْرآَن َراكِّ بَّ َعزَّ أاََل َوإِّن ِّي نُهِّ ُموا فِّيهِّ الرَّ ُكوُع فَعَظ ِّ ا الرُّ

،  َوَجلَّ
ٌن أَْن يُْستََجاَب لَُكمْ  ، فَقَمِّ ُدوا فِّي الدَُّعاءِّ ا السُُّجوُد فَاْجتَهِّ  46«َوأَمَّ

َنَّ َحالَةَ السُُّجودِّ تَُدلُّ َعلَى َغايَةِّ تََذلٍُّل، َواْعتَِّرافٍ   قَاَل اْبُن اْلَملَكِّ رحمه هللا: َوَهَذا؛ ألِّ
َجابَةِّ فَأََمَرُهْم بِّإِّْكثَارِّ الدَُّعاءِّ فِّي السُّجُ  نَّةَ اإْلِّ ، فََكاَن َمظِّ هِّ َوُربُوبِّيَّةِّ َرب ِّهِّ يَّةِّ نَْفسِّ .بِّعُبُودِّ  47ودِّ

فإن السيد يحب عبده الذي  يطيعه ويتواضع له ويذل له وهيئة السجود تدل على ذل 
ا يعيش العبد لذة قوله تعالى " العبد وتواضعه لربه تعالى وقرب الرب من العبد فحينه

 فإني قريب" 
يم بن َمْسعُود األلبيري َرْحَمة هللا َعلَْيهِّ  د ابو إِّْسَحاق إِّْبَراهِّ اهِّ  قَاَل اْلفَقِّيه الزَّ

 وناد إِّذا سجدت لَهُ اعترافا ... بَِّما ناداه ذُو النُّون بن َمتى                    
 عا عساه ... سيفتح بَابه لَك إِّن قرعتاوالزم بَابه قر                      

 َوأْكثر ذكره فِّي األَْرض دأبا ... لتذكر فِّي السََّماء إِّذا ذكرتا                 
  عند شرب ماء زمزم مع النية الصادقة. -12
ِّ َصلَّى هللاُ َعلَيْ   ُ َعْنُهَما، قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َي َّللاَّ َماُء »هِّ َوَسلََّم: َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس، َرضِّ

 ُ يذًا َعاَذَك َّللاَّ ْبتَهُ ُمْستَعِّ ُ، َوإِّْن َشرِّ ْبتَهُ تَْستَْشفِّي بِّهِّ َشفَاَك َّللاَّ َب لَهُ، فَإِّْن َشرِّ ، َزْمَزَم لَِّما ُشرِّ
ْبتَهُ لِّيَْقَطَع َظَمأََك قََطعَهُ  َب َماَء َزْمَزَم قَ « َوإِّْن َشرِّ اللَُّهمَّ »اَل: قَاَل: َوَكاَن اْبُن َعبَّاٍس إَِّذا َشرِّ

ْن ُكل ِّ َداءٍ  فَاًء مِّ عًا، َوشِّ ْزقًا َواسِّ ْلًما نَافِّعًا، َورِّ  48«أَْسأَلَُك عِّ

                                                 
ُكوعِ َوالسُُّجود . وابن حبان في صحيحه في ِذْكُر يحه . وابن خزيمة في صحيحه في رواه مسلم في صح 46 بَاُب النَّْهيِ َعْن قَِراَءةِ اْلقُْرآِن فِي الرُّ

ُكوعِ َوالسُُّجوِد ِلْلُمَصل ِي فِي َصاَلتِِه .  ْجِر َعِن اْلِقَراَءةِ فِي الرُّ ُكوعِ َوالسُُّجودِ  بَاٌب فِي الدَُّعاءِ وأبو داود في سننه في  الزَّ  في سننه في والدرامي.   فِي الرُّ

ُكوعِ َوالسُُّجودِ  .  ورواه أحمد في مسنده .وأبو يعلى في مسنده  وابن أبي شيبة في مصنفه . والطبراني في الدعاء  بَاُب النَّْهيِ َعِن اْلِقَراَءةِ فِي الرُّ

 والبيهقي في السنن الكبرى .
 (722 /2المصابيح ) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 47
رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس . وابن ماجه في سننه في : باب الشرب من زمزم . وابن أبي شيبة في مصنفه . وأحمد في مسنده .  48

شربته تستشفي.....الخ"  والطبراني في المعجم األوسط . والبيهقي في السنن الكبرى كلهم عن جابر رضي هللا عنه دون الزيادة التي عند الحاكم: فإن

َجاهُ "قال ابن الملقن قد سلم منه فَإِن اْلخَ قال الحاكم  ِ، َولَْم يَُخر ِ ْسنَاِد إِْن َسِلَم ِمَن اْلَجاُروِدي  . قال  ِطيب قَاَل فِيِه َكاَن َصدُوقًاَهذَا َحِديٌث َصِحيُح اْْلِ

 انتهي . المتأخرين الدمياطي في جزء جمعه فيه، والمنذري صححه من المتقدمين ابن عيينة، ومنالسخاوي في المقاصد الحسنة 

 صححه المنقري .  الدرر المنتثرة في األحاديث المشتهرةفي  قال السيوطي وقال الزركشي  إسناده جيد .و وصححه ابن عيينة . 

 . قَاَل اْبن اْلقيم: إِْسنَاد الحاكم حسن، َوإْسنَاد اْبن ماجة جيد و
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بَهُ  ِّ أَْمٍر َشرِّ َي  َب ألِّ قال الشوكاني رحمه هللا : فِّيهِّ َدلِّيٌل َعلَى أَنَّ َماَء َزْمَزَم يَْنفَُع الشَّارِّ
ْنيَا أَ  ْن أُُمورِّ الدُّ َْجلِّهِّ َسَواٌء َكاَن مِّ يَغِّ ألِّ ْن صِّ َب لَهُ مِّ : لَِّما ُشرِّ َنَّ َما فِّي قَْولِّهِّ َرةِّ؛ ألِّ ْو اآْلخِّ

.  49اْلعُُمومِّ
ُ َعلَْيهِّ َوَسلَّمَ َصلَّ  أَْخبََر النَّبِّيُّ  قال ابن العربي رحمه هللا : بِّأَنَّ َهَذا َمْوُجوٌد فِّيهِّ إلَى  ى َّللاَّ

هِّ َذلِّكَ   ، يَْومِّ
بًا َواَل َوَكَذلَِّك يَُكوُن إلَى يَْومِّ اْلقِّ   يَّتُهُ، َولَْم يَُكْن بِّهِّ ُمَكذ ِّ ْت نِّيَّتُهُ، َوَسلَِّمْت َطوِّ يَاَمةِّ لَِّمْن َصحَّ

بِّيَن. َولَقَْد ُكْنت بَِّمكَّةَ ُمقِّيمً  لِّيَن، َوُهَو يَْفَضُح اْلُمَجر ِّ َ َمَع اْلُمتََوك ِّ بًا؛ فَإِّنَّ َّللاَّ بَهُ ُمَجر ِّ ا فِّي َشرِّ
ةِّ َسنَةَ تِّْسعٍ وَ  جَّ ي اْلحِّ ْبته ذِّ ائٍَة، َوُكْنت أَْشَرُب َماَء َزْمَزَم َكثِّيًرا، َوُكلََّما َشرِّ مِّ ثََمانِّيَن َوأَْربَعِّ

لْ  ْن اْلعِّ ي يَسََّرهُ لِّي مِّ ْقَدارِّ الَّذِّ ُ لِّي بََرَكتَهُ فِّي اْلمِّ يَماَن َحتَّى فَتََح َّللاَّ ْلَم َواإْلِّ ، نََوْيت بِّهِّ اْلعِّ مِّ
يت أَْن أَْشَربَهُ لِّْلعََملِّ  َما، َولَْم يُقَدَّْر؛ َونَسِّ ُ َعلَيَّ فِّيهِّ ْبته لَُهَما، َحتَّى يَْفتََح َّللاَّ ؛ َويَا لَْيتَنِّي َشرِّ

. ْفَظ َوالتَّْوفِّيَق بَِّرْحَمتِّهِّ َ اْلحِّ ، َونَْسأَُل َّللاَّ ْنهُ إلَى اْلعََملِّ ْلمِّ أَْكثََر مِّ ي إلَى اْلعِّ  50فََكاَن َصْغوِّ
يل على أنه فهم أن من شرب من ماء زمزم ثم إن دعاء ابن عباس رضي هللا عنهما دل

 ثم دعا استجاب هللا دعاءه . 
فكم من الناس شربوا من ماء زمزم لحاجات يريدونها وقد قضى هللا حوائجهم وهذا 

 خبر من أخبارهم 
قال ابن عساكر رحمه هللا سمعت أبا عبد هللا الحسين بن محمد البلخي يحكي عن بعض 

يرون أن أبا بكر الخطيب كان يذكر أنه لما حج شرب شيوخه وأظنه أبا الفضل بن خ
من ماء زمزم ثالث شربات وسأل هللا عز وجل ثالث حاجات آخذا بقول رسول هللا 

 )صلى هللا عليه وسلم( ماء زمزم لما شرب له
فالحاجة األولى أن يحدث بتاريخ بغداد ببغداد والثانية أن يملي الحديث بجامع المنصور 

إذا مات عند قبر بشر الحافي فلما عاد إلى بغداد حدث بالتاريخ بها  والثالثة أن يدفن
ووقع إليه جزء فيها سماع الخليفة القائم بأمر هللا فحمل الجزء ومضى إلى باب حجرة 

الخليفة وسأل أن يؤذن له في قراءة الجزء فقال الخليفة هذا رجل كبير في الحديث 
ة أراد أن يتوصل إليها بذلك فسلوه ما وليس له إلى السماع مني حاجة ولعل له حاج

حاجته فسئل فقال حاجتي أن يؤذن لي أن أملي بجامع المنصور فتقدم الخليفة إلى نقيب 
النقباء بأن يؤذن له في ذلك فحضر النقيب وأملى الخطيب في جامع المنصور ولما 

عيل بن مات أرادوا دفنه عند قبر بشر فجري في ذلك ما ذكر شيخنا أبو البركات إسما
أبي سعد الصوفي المعروف بشيخ الشيوخ قال لما توفي أبو بكر الخطيب الحافظ 

                                                 
 (510 /5نيل األوطار ) 49
 (98 /3أحكام القرآن البن العربي ط العلمية ) 50
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أوصى أن يدفن إلى جانب بشر بن الحارث رحمه هللا وكان الموضع الذي بجنب بشر 
قد حفر فيه أبو بكر أحمد بن علي الطريثيثي  قبرا لنفسه وكان يمضي إلى ذلك 

لى ذلك عدة سنين فلما مات الخطيب سألوه الموضع ويختم فيه القرآن ويدعو فمضى ع
أن يدفنوه فامتنع وقال هذا قبري قد حفرته وختمت فيه عدة ختمات ال أمكن أحدا من 

الدفن فيه وهذا مما ال يتصور فانتهى الخبر إلى والدي رحمه هللا فقال له يا شيخ لو كان 
ا كان يقعد إلى بشر بن الحارث الحافي في األحياء ودخلت أنت والخطيب عليه أيكم

جانبه أنت أو الخطيب قال ال بل الخطيب فقال كذا ينبغي أن يكون في حالة الممات فإنه 
 51أحق به منك  فطاب قلبه ورضي بأن يدفن الخطيب في ذلك الموضع فدفن فيه

 وبذلك قضى َّللاَّ الحاجات الثالث للخطيب رحمه هللا تعالى.
 عند صياح الديكة  -13

ُ َعْنهُ، أَنَّ النَّبِّيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: َعْن أَبِّي ُهَريْ  َي َّللاَّ يَاَح »َرةَ َرضِّ ْعتُْم صِّ إَِّذا َسمِّ
ذُوا  َمارِّ فَتَعَوَّ يَق الحِّ ْعتُْم نَهِّ ، فَإِّنََّها َرأَْت َملًَكا، َوإَِّذا َسمِّ ْن فَْضلِّهِّ َ مِّ يََكةِّ فَاْسأَلُوا َّللاَّ َن الد ِّ ِّ مِّ بِّاّلِلَّ

، فَإِّنَّهُ َرأَى َشْيَطانًاالشَّ   52«ْيَطانِّ
ْند صياحها لتؤمن اْلَماَلئَِّكة على َذلِّك َوتَْستَْغفِّر لَهُ َوتشهد لَهُ بالتضرع  أَمر بِّالدَُّعاءِّ عِّ

َجابَة ْخاَلص فيوافق الدَّْعَوات فَتَقَع اإْلِّ َواإْلِّ
53 

  طاهرا : إذا نام على طهارة ثم استيقظ من الليل ودعا. أو بات على ذكر هلل -14
ِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم:  ْن َعْبٍد »فعَْن ُمعَاذِّ ْبنِّ َجبٍَل رضي هللا عنه قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َما مِّ

رَ  ْن أَْمرِّ اآْلخِّ ْنيَا، أَْو مِّ ْن أَْمرِّ الدُّ َ َشْيئًا مِّ َن اللَّْيلِّ فََسأََل َّللاَّ ، إِّالَّ ةِّ بَاَت َعلَى ُطُهوٍر، ثُمَّ تَعَارَّ مِّ
 54«أَْعَطاهُ 

ِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل:  ًرا، »وعنه أيضا َعنِّ النَّبِّي  ْكٍر َطاهِّ ْن ُمْسلٍِّم يَبِّيُت َعلَى ذِّ َما مِّ
َرةِّ إِّالَّ أَْعَطاهُ إِّيَّاهُ  ْنيَا َواآْلخِّ َن الدُّ َ َخْيًرا مِّ َن اللَّْيلِّ فَيَْسأَُل َّللاَّ  55«فَيَتَعَار مِّ

ُ ثم استغفر ودعا :إذا ت -15  عار من الليل فقال الَ إِّلَهَ إِّالَّ َّللاَّ

                                                 
 (34/35 /5تاريخ دمشق البن عساكر ) 51
بَاُب َما َجاَء فِي . ومسلم في صحيحه . وأبو داود في سننه في :  بَاٌب: َخْيُر َماِل الُمْسِلِم َغنٌَم يَتْبَُع ِبَها َشعََف الِجبَالِ رواه البخاري في صحيحه في  52

يِك َوالْ  ِ . ورواه ابن حبان في صحيحه بلفظ مقارب في  بَاب َما يَقُوُل إِذَا َسِمَع نَِهيَق الِحَمارِ . والترمذي في سننه في  بََهائِمِ الد ِ ِذْكُر اأْلَْمِر بِااِلْسِتعَاذَةِ بِاَّللَّ

 وعمل اليوم والليلة . وأحمد في مسنده .  . ورواه النسائي في السنن الكبرى . َجلَّ َوَعاَل ِمَن الشَّْيَطاِن ِعْندَ نَِهيِق اْلَحِميرِ 
 (192 /15عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) 53
. ورواه البزار في مسنده بلفظ مقارب . والحديث صححه األلباني في صحيح  بَاُب َما يَدُْعو بِِه إِذَا اْنتَبَهَ ِمَن اللَّْيلِ رواه ابن ماجه في سننه في  54

 الترغيب والترهيب. 
ثََواب من أََوى َطاِهرا إِلَى فَراشه بو داود في سننه في باب في النوم على طهارة . والنسائي في السنن الكبرى. وعمل اليوم والليلة . في رواه أ 55

مقارب . والحديث  . والبيهقي في الدعوات الكبير . ورواه اْلمام أحمد في المسند . ورواه البزار في مسنده بلفظيذكر هللا تَعَالَى حتَّى تغلبه َعيناهُ 

 صححه األلباني في صحيح الجامع . ومشكاة المصابيح
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ِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " َمْن تَعَارَّ  تِّ رضي هللا عنه َعنِّ النَّبِّي  امِّ عن ُعبَاَدةُ ْبُن الصَّ
يَك لَهُ، لَهُ  ُ َوْحَدهُ الَ َشرِّ ، فَقَاَل: الَ إِّلَهَ إِّالَّ َّللاَّ َن اللَّْيلِّ الُمْلُك َولَهُ الَحْمُد، َوُهَو َعلَى ُكل ِّ  مِّ

ُ أَْكبَُر، َوالَ َحْوَل َوالَ قُ  ُ، َوَّللاَّ ِّ، َوالَ إِّلَهَ إِّالَّ َّللاَّ ِّ، َوُسْبَحاَن َّللاَّ َّ يٌر، الَحْمُد ّلِلِّ ةَ إِّالَّ َشْيٍء قَدِّ وَّ
يَب لَ  ِّ، ثُمَّ قَاَل: اللَُّهمَّ اْغفِّْر لِّي، أَْو َدَعا، اْستُجِّ أَ َوَصلَّى قُبِّلَْت َصالَتُهُ "بِّاّلِلَّ هُ، فَإِّْن تََوضَّ

56 
ًجا لَِّسانُهُ  هِّ لَهِّ ْن نَْومِّ ُ َعلَى لَِّسانِّ نَبِّي ِّهِّ أَنَّ َمنِّ اْستَْيقََظ مِّ قَاَل ابن بَطَّاٍل رحمه هللا : َوَعَد َّللاَّ

ْعتَِّرافِّ بِّنِّعََمهِّ  ْذَعانِّ لَهُ بِّاْلُمْلكِّ َواالِّ يدِّ َرب ِّهِّ َواإْلِّ ا اَل يَلِّيُق بِّهِّ  بِّتَْوحِّ ُههُ َعمَّ يَْحَمُدهُ َعلَْيَها َويُنَز ِّ
هِّ َواْلُخُضوعِّ لَهُ بِّالتَّْكبِّيرِّ َوالتَّْسلِّيمِّ لَهُ بِّاْلعَْجزِّ َعنِّ اْلقُْدَرةِّ إِّالَّ بِّعَْونِّهِّ أَنَّهُ إِّذَ  ا َدَعاهُ بتَْسبِّيحِّ

ي لَِّمنْ  يُث أَْن يَْغتَنَِّم اْلعََمَل بِّهِّ َويُْخلَِّص أََجابَهُ َوإَِّذا َصلَّى قُبِّلَْت َصاَلتُهُ فَيَْنبَغِّ  بَلَغَهُ َهَذا اْلَحدِّ
نِّيَّتَهُ لَِّرب ِّهِّ ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى.

57 
 الدعاء في شهر رمضان : -16

َي هللاُ َعْنهُ، أَنَّ َرُسوَل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل:   إَِّذا َجاءَ »َعْن أَبِّي ُهَرْيَرةَ َرضِّ
ينُ  ، َوُصف َِّدتِّ الشَّيَاطِّ ، َوُغل ِّقَْت أَْبَواُب النَّارِّ  58«َرَمَضاُن فُت َِّحْت أَْبَواُب اْلَجنَّةِّ

ُل  ُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم: " إَِّذا َكاَن أَوَّ ِّ َصلَّى َّللاَّ َعْن أَبِّي ُهَرْيَرةَ رضي هللا عنه قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ
ْن َشْهرِّ َرَمَضاَن صُ  ، فَلَْم يُْفتَْح لَْيلٍَة مِّ ، َوُغل ِّقَْت أَْبَواُب النَّارِّ ن ِّ يُن، َوَمَرَدةُ الجِّ ف َِّدتِّ الشَّيَاطِّ

َي الَخْيرِّ أَْقبِّ  ي ُمنَاٍد: يَا بَاغِّ ْنَها بَاٌب، َويُنَادِّ ، فَلَْم يُْغلَْق مِّ ْنَها بَاٌب، َوفُت َِّحْت أَْبَواُب الَجنَّةِّ ْل، مِّ
ْر، وَ  َي الشَّر ِّ أَْقصِّ ، َوَذلَك ُكلُّ لَْيلٍَة "َويَا بَاغِّ َن النَّارِّ ِّ ُعتَقَاُء مِّ َّ ّلِلِّ

59 
من كرامة الشهر الكريم أن تكرم هللا علينا فيه بإجابة الدعاء ولكرامة الدعاء نفسه فقد 
قرنه هللا بذلك الشهر فقال في أثناء الحديث عن الصيام وحكمه وأحكامه َوإِّذا َسأَلََك 

يبٌ  ي َعن ِّي فَإِّن ِّي قَرِّ بادِّ نُوا بِّي لَعَلَُّهْم  عِّ يبُوا لِّي َوْليُْؤمِّ يُب َدْعَوةَ الدَّاعِّ إِّذا َدعانِّ فَْليَْستَجِّ أُجِّ
( فاستجابة الدعاء تكريم فوق تكريم في الشهر الكريم فأنت في 186يَْرُشُدوَن )البقرة/

شهر الكرم تتعبد بأكرم عبادة لرب موصوف بالكرم وكلما مرت أيام رمضان استكثر 
                                                 

ُجُل إِذَا تَعَارَّ ِمَن اللَّْيلِ . وأبو داود في سننه في  بَاُب فَْضِل َمْن تَعَارَّ ِمَن اللَّْيِل فََصلَّىرواه البخاري في صحيحه في  56 . والتروذي  بَاُب َما يَقُوُل الرَّ

بَاُب: َما . والدارمي في سننه في  بَاُب َما يَدُْعو بِِه إِذَا اْنتَبَهَ ِمَن اللَّْيلِ . وابن ماجة في سننه في  اَء فِي الدَُّعاِء إِذَا اْنتَبَهَ ِمَن اللَّْيلِ بَاب َما جَ في سننه في 

. والنسائي  لَهُ اْلَمْرُء ِعْندَ ااِلْنتِبَاِه ِمْن َرْقدَتِِه قُبِلَْت َصاَلةُ لَْيِلِه إِذَا أَْعقَبَهُ بَِهاِذْكُر الشَّْيِء الَِّذي إِذَا قَا. وابن حبان في صحيحه في  يَقُوُل إِذَا اْنتَبَهَ ِمْن نَْوِمهِ 

 في السنن الكبرى وعمل اليوم والليل ة. ورواه أحمد في مسنده . 
 (41 /3فتح الباري البن حجر ) 57
بَاُب ِذْكِر . ورواه مسلم . والنسائي في سننه في   أَْو َشْهُر َرَمَضاَن، َوَمْن َرأَى ُكلَّهُ َواِسعًا: َهْل يُقَاُل َرَمَضانُ رواه البخاري في صحيحه في باب  58

ِ فِيهِ  ْهِري  نَْسأَُل  -ِجنَاِن بَاُب ِذْكِر فَتْحِ أَْبَواِب الْ . وابن خزيمة في صحيحه في  بَاٌب فِي فَْضِل َشْهِر َرَمَضانَ  . والدارمي في سننه في ااِلْختاَِلِف َعلَى الزُّ

َ دُُخولََها  ِهْم فِي َشْهِر َرَمَضاَن بِِذْكِر لَْفظٍ »َوإِْغاَلِق أَْبَواِب النَّاِر  -َّللاَّ ذُ ِمْن َشر ِ ِ نَتَعَوَّ ُ ِمْنَها َوتَْصفيِِد الشَّيَاِطيِن بِاَّللَّ  َعام ٍ ُمَرادُهُ َخاصٌّ فِي تَْصِفيِد بَاَعدَنَا َّللاَّ

. وأحمد في المسند . وأبو عوانة في  بَاُب َما ُرِوَي فِي َكَراِهَيِة قَْوِل اْلقَائِِل َجاَء َرَمَضاُن َوذََهَب َرَمَضانُ بيهقي في السنن الكبرى في  والالشَّيَاِطيِن . 

 مستخرجه . ومالك في موطأه 
َ َجلَّ َوَعاَل إِنَّمَ رواه ابن حبان في صحيحه في   59 . والترمذي في سننه في  ا يَُصف ِدُ الشَّيَاِطيَن فِي َشْهِر َرَمَضاَن َمَردَتَُهْم دُوَن َغْيِرِهمْ ِذْكُر اْلبَيَاِن بِأَنَّ َّللاَّ

لبغوي في شرح بَاُب َما َجاَء فِي فَْضِل َشْهِر َرَمَضاَن . والبيهقي في شعب اْليمان . في فضائل شهر رمضان . واألصبهاني في حلية األولياء . وا

يَاقَِة  . في المستدرك دون قوله "وذلك كل ليلة" وقال الحاكم  السنة . وواه الحاكم َجاهُ بَِهِذِه الس ِ َهذَا َحِديٌث َصِحيٌح َعلَى َشْرِط الشَّْيَخْيِن، َولَْم يَُخر ِ

 والحديث صححه األلباني في المشكاة .وحسنه في صحيح الجامع 
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الدعاء فاستكثروا من الخير فيكون شهر رمضان شهرا للدعاء كما أنه  المحبون من
 60شهر للقرآن وشهر للصبر وشهر للصيام واإلطعام واإلكرام

ثَةَ َعلَى الدَُّعاءِّ متخللة بين  هِّ اآْليَةَ اْلبَاعِّ هِّ تَعَالَى َهذِّ ْكرِّ قال ابن كثير رحمه هللا : َوفِّي ذِّ
ْنَد ُكل ِّ فِّْطرٍ  أحكام الصيام، إرشاد إلى اجتهاد فِّي دَّةِّ، بَْل َوعِّ ْنَد إِّْكَمالِّ اْلعِّ الدَُّعاءِّ عِّ

61 
 الدعاء في ليلة القدر : – 17 

ِّ أََرأَْيَت إِّْن َعلِّْمُت أَيُّ لَْيلٍَة لَْيلَةُ القَْدرِّ  عْن َعائَِّشةَ رضي هللا عنها قَالَْت: قُْلُت: يَا َرُسوَل َّللاَّ
بُّ اْلعَْفَو فَاْعُف َعن ِّي "َما أَقُوُل فِّيَها؟ قَاَل: " قُولِّي : اللَُّهمَّ إِّنََّك ُعفُوٌّ تُحِّ

62 
وفي رواية " أََرأَْيَت لَْو أَن ِّي َعلِّْمُت لَْيلَةَ  63وفي رواية" إْن َوافَْقُت لَْيلَةَ اْلقَْدرِّ َما أَْدُعو؟ "

، أَْو: َما ُكْنُت أَسْ  ، َما ُكْنُت أَْدُعو بِّهِّ َرب ِّي َعزَّ َوَجلَّ  64أَلُهُ؟اْلقَْدرِّ
لما عرف العارفون بجالله خضعوا ولما سمع المذنبون بعفوه طمعوا ما ثم إال عفو هللا 

أو النار لوال طمع المذنبين في العفو الحترقت قلوبهم باليأس من الرحمة ولكن إذا 
ذكرت عفو هللا استروحت إلى برد عفوه وإنما أمر بسؤال العفو في ليلة القدر بعد 

مال فيها وفي ليالي العشر ألن العارفين يجتهدون في األعمال ثم ال اإلجتهاد في األع
يرون ألنفسهم عمال صالحا وال حاال وال مقاال فيرجعون إلى سؤال العفو كحال المذنب 

 65المقصر
 وقفة مع ليلة القدر                               

شغال، وأن تقبل بكليتك أيها المؤمن أما يحق أن تجرد قلبك في هذه الليلة من جميع األ
إلى طاعة ذي العظمة والجالل، وأن تعترف بذنوبك وفاقتك وافتقارك، وأن تتوسل إليه 

مخلصا في خضوعك وانكسارك؟ تقول: يا رب قد عظمت مني الذنوب، يا رب قد 
تكاثرت علي الخطايا والعيوب، يا رب أنا الفقير المعدم المضطر إليك، يا رب ال ملجأ 

إليك، إن رددتني من يقبلني؟ وإن خيبتنى من يصلني؟ وإن حرمتني من لي منك إال 
يعطيني؟ وإن أبعدتني فمن الذي يقربني ويدنيني؟ ال رب لي غيرك، وال إله لي 

سواك،وال أستعين بغيرك، وال أعبد إال إياك. أنت الذي خلقتني ورزقتني، وأنت الذي 
النهار، ونعمك ليس لها حد وال منتهى واليت علي النعم وعافيتني. آالؤك تتوالى الليل و

                                                 
 (114/115روح الصيام ومعانيه ) 60
 (374 /1ة )تفسير ابن كثير ط العلمي 61
رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح . والنسائي في السنن الكبرى وعمل اليوم والليلة . وأحمد في مسنده . وأبو يعلى الموصلي في  62

 َعلَى َشْرِط َهذَا َحِديٌث َصِحيحٌ معجمه . وأبو عوانة في مستخرجه . وإسحاق بن راهويه في مسنده بلفظ : ماذا أقول . والحاكم في مستدركه وقال 

َجاهُ "  الشَّْيَخْيِن، َولَْم يَُخر ِ
 رواه ابن ماجه والشهاب في مسنده وزاد ما أدعو فيها ؟ 63
 رواه ْلمام أحمد في مسنده 64
 (206 \ 205لطائف المعارف البن رجب )ص:  65
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وال انحصار. أرجوك في هذه الليلة الكريمة أن تغفر ذنوبي، وأن تصلح فاسدي 
 66وناقصي وعيوبي، وأن تسعفني يا موالي بمطلوبي.

 الدعاء يوم عرفة: -18
  ُ هِّ، أَنَّ النَّبِّيَّ َصلَّى َّللاَّ ، َعْن َجد ِّ و ْبنِّ ُشعَْيٍب، َعْن أَبِّيهِّ  َعلَْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " َخْيُر َعْن َعْمرِّ

ُ َوْحَدهُ  ْن قَْبلِّي: اَل إِّلَهَ إِّالَّ َّللاَّ  اَل الدَُّعاءِّ ُدَعاُء يَْومِّ َعَرفَةَ، َوَخْيُر َما قُْلُت أَنَا َوالنَّبِّيُّوَن مِّ
يٌر " يَك لَهُ، لَهُ الُمْلُك َولَهُ الَحْمُد َوُهَو َعلَى ُكل ِّ َشْيٍء قَدِّ َشرِّ

67 
ي َوأَْقَرُب إلَى قال ا ُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم أَنَّهُ أَْكثَُر ثََوابًا لِّلدَّاعِّ يُد َصلَّى َّللاَّ لباجي رحمه هللا : يُرِّ

. َجابَةِّ ي إنََّما ُهَو فِّي َكثَْرةِّ الثََّوابِّ َوَكثَْرةِّ اإْلِّ َجابَةِّ فَإِّنَّ اْلفَْضَل لِّلدَّاعِّ اإْلِّ
68 

 69ُل أيام السنة للدعاءوقال النووي رحمه هللا : فهذا اليوم أفض
كثاُر من الذكر والدعاء، ويَجتهُد في ذلك، فهذا اليوم أفضُل أيام السنة  فيُستحب  اإلِّ

نساُن ُوسعَه  ل عليه، فينبغي أن يستفرَغ اإلِّ للدعاء، وهو ُمعظم الحج ، ومقصوُده والمعو 
بأنواع األذكار، في الذكر والدعاء، وفي قراءة القرآن، وأن يدعَو بأنواع األدعية، ويأتي 

وليحذْر كلَّ الحذرِّ من التقصير في ذلك كله، فإن هذا اليوم ال يمكن تداركه، بخالف 
 70غيره.

 أسوأ هذا الجمع حاالً                                       
يَّةَ َعَرفَةَ َوُهَو جَ  ئُْت إلَى ُسْفيَاَن َعشِّ ، قَاَل: " جِّ ِّ ْبُن اْلُمبَاَركِّ اٍث َعلَى ُرْكبَتَْيهِّ عن َعْبُد َّللاَّ

اَلنِّ فَبََكْيُت فَاْلتَفََت إِّلَيَّ فَقَاَل: َما َشأْنَُك؟  َوَعْينَاهُ تَْهمِّ
ُ َعزَّ َوَجلَّ اَل يُْغفََر لَُهْم " ي يَُظنُّ أَنَّ َّللاَّ  71فَقُْلُت: َمْن أَْسَوأُ َهَذا اْلَجْمعِّ َحااًل؟قَاَل: الَّذِّ

عرفات ويدعو غير هللا تعالى أن يفعل له شئ  لألسف بعض عباد القبور يقف على جبل
وهذا سببه أن هؤالء عندهم خلل في توحيدهم لربهم سبحانه وتعالى ثم أنه كان السبب 
األكبر في ذلك أن الحكام عملوا على تشويه صورة العلماء الثقات حتى أصبح هؤالء 

تعالى وإنا هلل  العلماء عند الناس متطرفين ولذلك وصل حال الناس أن يدعو غير هللا
 وإنا إليه راجعون 

 الدعاء عقب تالوة القرآن وختمه : -19

                                                 
 (171 \ 170الفواكه الشهية في الخطب المنبرية والخطب المنبرية على المناسبات )ص:  66
ح اه الترمذي رواه مالك في الموطأ  بلفظ " أفضل الدعاء.......الخ" وكذلك عبد الرزاق في مصنفه والفاكهي في أخبار مكة . والبغوي في شررو 67

في  السنة والبيهقي في الدعوات الكبير والسنن الصغير والكبرى وشعب اْليمان من حديث طلحة بن عبيد هللا بن كريز . والحديث صححه األلباني

 مشكاة المصابيح وحسنه في صحيح الجامع 
 (79 /3المنتقى شرح الموطإ ) 68
 (342األذكار للنووي ط ابن حزم )ص:  69
 بتصرف( /198األذكار للنووي ت األرنؤوط  )ص:   70
 (92حسن الظن باهلل البن أبي الدنيا )ص:  71
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ٍئ يَْقَرأُ، ثُمَّ َسأََل فَاْستَْرَجَع، ثُمَّ  ْمَراَن ْبنِّ ُحَصْيٍن، رضي هللا عنه أَنَّهُ َمرَّ َعلَى قَارِّ َعْن عِّ
ُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم يَقُو ِّ َصلَّى َّللاَّ ْعُت َرُسوَل َّللاَّ ، فَإِّنَّهُ »ُل: قَاَل: َسمِّ َ بِّهِّ َمْن قََرأَ القُْرآَن فَْليَْسأَلِّ َّللاَّ
يُء أَْقَواٌم يَْقَرُءوَن القُْرآَن يَْسأَلُوَن بِّهِّ النَّاسَ   72«َسيَجِّ

ُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم يَقُوُل:  َع َرُسوَل هللاِّ َصلَّى َّللاَّ ِّ رضي هللا عنه أَنَّهُ َسمِّ ي  يٍد اْلُخْدرِّ و َعْن أَبِّي َسعِّ
ْنيَا، فَإِّنَّ اْلقُْرآنَ " تَ  يَتَعَلَُّمهُ  عَلَُّموا اْلقُْرآَن َوَسلُوا بِّهِّ اْلَجنَّةَ قَْبَل أَْن يَتَعَلََّم قَْوٌم يَْسأَلُوَن بِّهِّ الدُّ

ِّ َعزَّ َوَجلَّ " َّ ، َوَرُجٌل يَْقَرأُ ّلِلِّ ، َوَرُجٌل يستأكل بِّهِّ ثاََلثَةٌ: َرُجٌل يُبَاهِّي بِّهِّ
73 

َكاَن أَنٌَس إَِّذا َختََم اْلقُْرآَن، َجَمَع َولََدهُ َوأَْهَل بَْيتِّهِّ فََدَعا » عنه قَاَل: عن ثَابٌِّت رضي هللاو
 74«لَُهمْ 
ا و َف، فَلَمَّ ُضوَن اْلَمَصاحِّ ٌد، َوَعْبَدةُ ْبُن أَبِّي لُبَابَةَ، َونَاٌس يَْعرِّ َعنِّ اْلَحَكمِّ قَاَل: َكاَن ُمَجاهِّ

ي أََراُدوا أَ  ْن يَْختُِّموا أَْرَسلُوا إِّلَيَّ َوإِّلَى َسلََمةَ ْبنِّ ُكَهْيٍل فَقَالُوا: " إِّنَّا ُكنَّا َكاَن اْليَْوُم الَّذِّ
َف فَأََرْدنَا أَْن نَْختَِّم اْليَْوَم فَأَْحبَْبنَا أَْن تَْشَهُدونَا، إِّنَّهُ َكاَن يُقَاُل: إَِّذا ُختِّمَ  ُض اْلَمَصاحِّ  نَْعرِّ

ْندَ  ْحَمةُ عِّ ْنَد َخاتَِّمتِّهِّ " اْلقُْرآُن نََزلَتِّ الرَّ ْحَمةُ عِّ  75َخاتَِّمتِّهِّ أَْو َحَضَرتِّ الرَّ
َرةِّ  ْنيَا َواآْلخِّ ْن أُُمورِّ الدُّ ِّ تَعَالَى بِّاْلقُْرآنِّ َما َشاَء مِّ َن َّللاَّ قال الهروي رحمه هللا : فَْليَْطلُْب مِّ

، أَوِّ اْلُمَراُد أَنَّهُ إَِّذا َمرَّ بِّآيَةِّ َرْحَمٍة فَْليَ  َن النَّاسِّ ِّ تَعَالَى أَْو بِّآيَةِّ ُعقُوبٍَة اَل مِّ َن َّللاَّ ْسأَْلَها مِّ
يَةِّ اْلَمأْثُوَرةِّ، وَ  َ َعقِّيَب اْلقَِّراَءةِّ بِّاأْلَْدعِّ ا بِّأَْن يَْدُعَو َّللاَّ ْنَها، َوإِّمَّ ذُ إِّلَْيهِّ بَِّها مِّ ي أَْن فَيَتَعَوَّ يَْنبَغِّ

َرةِّ َوإِّْصاَلحِّ اْلُمسْ  مْ يَُكوَن الدَُّعاُء فِّي أَْمرِّ اآْلخِّ هِّ ْم َوَمعَادِّ هِّ يَن فِّي َمعَاشِّ لِّمِّ
76   

بعض الناس اليوم يقرءون قراءات التطريب والتنغيم، ثم يبسطون أرديتهم ليضع الناس 
فيها أمواالً، فهؤالء القراء يتكسبون بتالوة القرآن ويأكلون به وإذا سألته عن العمل 

عد خلق هللا عن كالم هللا بأحكام القرآن يقول القرأة شئ والعمل شئ أخر ووهللا لهو أب
تعالى فال تكن هذا الذي ذمه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأخبر بأنه كائن في أمته 

 في آخر هذا الزمن.
الدعاء بعد الثناء على هللا والصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم في التشهد  -20

 األخير.
ِّ رضي هللا عنه قَاَل: ُكنَّا ِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم فِّي الصَّالَةِّ،  َعْن َعْبدِّ َّللاَّ إَِّذا ُكنَّا َمَع النَّبِّي 

هِّ، السَّالَُم َعلَى فاُلٍَن َوفاُلٍَن، فَقَاَل النَّبِّيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ  بَادِّ ْن عِّ ِّ مِّ  قُْلنَا: السَّالَُم َعلَى َّللاَّ

                                                 
يضا . وابن أبي شيبة في مصنفه . واطبراني في المعجم الكبير . رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن . واْلمام أحمد في مسنده  والبزار أ 72

 والبيهقي في شعب اْليمان . والحديث حسنه األلباني في السلسلة الصحيحة وصحيح الجامع .
 يحة هذا حديث جيد رواه البيهقي في الشعب . ومحمد بن نصر في قيام الليل . ورواه أبو عبيد في فضائل القرآن  قال األلباني في السلسلة الصح 73
 رواه الدارمي في سننه واللفظ له في باب في ختم القرآن . ورواه سعيد بن منصور في سننه والطبراني في المعجم الكبير والمروزي في قيام 74
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 ِّ ِّ َوَسلََّم: " الَ تَقُولُوا السَّالَُم َعلَى َّللاَّ َّ يَّاُت ّلِلِّ ْن قُولُوا: التَّحِّ َ ُهَو السَّالَُم، َولَكِّ ، فَإِّنَّ َّللاَّ
ِّ َوبََرَكاتُهُ، السَّالَُم َعلَْينَ لََواُت َوالطَّي ِّبَاُت، السَّالَُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِّيُّ َوَرْحَمةُ َّللاَّ ا َوَعلَى َوالصَّ

يَن، فَإِّنَُّكْم إِّذَ  الِّحِّ ِّ الصَّ بَادِّ َّللاَّ ، عِّ ا قُْلتُْم أََصاَب ُكلَّ َعْبٍد فِّي السََّماءِّ أَْو بَْيَن السََّماءِّ َواألَْرضِّ
َن الدَُّعاءِّ  ًدا َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ، ثُمَّ يَتََخيَُّر مِّ ُ، َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ ، أَْشَهُد أَْن الَ إِّلَهَ إِّالَّ َّللاَّ أَْعَجبَهُ إِّلَْيهِّ

 77فَيَْدُعو "
ْن فِّيهِّ اْستِّْحبَ  اَلةِّ قَْبَل السَّاَلمِّ َوفِّيهِّ أَنَّهُ يَُجوُز الدَُّعاُء بَِّما َشاَء مِّ رِّ الصَّ اُب الدَُّعاءِّ فِّي آخِّ

ْنيَا َما لَْم يَُكْن إِّثًْما َرةِّ َوالدُّ  أُُمورِّ اآْلخِّ
ُ َعلَْيهِّ وَ  َسلََّم، َوأَبُو بَْكٍر، وَعْن َعْبدِّ هللا رضي هللا عنه قَاَل: ُكْنُت أَُصل ِّي َوالنَّبِّيُّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَيْ  ِّ َصلَّى َّللاَّ ا َجلَْسُت بََدأُْت بِّالثَّنَاءِّ َعلَى هللاِّ، ثُمَّ الصَّالَةِّ َعلَى النَّبِّي  هِّ َوُعَمُر َمعَهُ، فَلَمَّ
ُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم: َسْل تُْعَطهْ  ي، فَقَاَل النَّبِّيُّ َصلَّى َّللاَّ  78، َسْل تُْعَطهْ َوَسلََّم، ثُمَّ َدَعْوُت لِّنَْفسِّ

 
 

 (الدعاء عند نزول الكرب بـ )دعوة ذي النون عليه السالم  -21
ْنَد َرُسولِّ هللاِّ  عن هِّ، قَاَل : ُكنَّا ُجلُوًسا عِّ ، َعْن َجد ِّ دِّ ْبنِّ َسْعٍد، َعْن أَبِّيهِّ يُم ْبُن ُمَحمَّ إِّْبَراهِّ

ْنُكْم َكْرٌب أَْو أاََل أُْخبُِّرُكْم، أَ »َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم قَاَل:  ثُُكْم، بَِّشْيٍء إَِّذا نََزَل بَِّرُجٍل مِّ ْو أَُحد ِّ
َج َعْنهُ؟ ْنيَا َدَعا بِّهِّ فُر ِّ َن باََلءِّ الدُّ : اَل إِّلَهَ إِّالَّ « باََلٌء مِّ ي النُّونِّ فَقِّيَل لَهُ: بَلَى، قَاَل: " ُدَعاُء ذِّ
يَن " َن الظَّالِّمِّ  79أَْنَت ُسْبَحانََك إِّن ِّي ُكْنُت مِّ

ا َرآهُ َعلَْيهِّ من السوء واعترف  إن العَْبد إِّذا َوحد هللا تعالى َونفى َعنهُ الش رك ثمَّ نزهه َعمَّ
بِّأَنَّهُ من الظَّالِّمين تكرم َعلَْيهِّ ربه وتفضل على العَْبد فَلم يخيبه فِّيَما أمل َوَرجا َوَكَذلَِّك 

يم فَقَاَل َوَذا النُّونِّ  يله اْلَكرِّ َر َعلَْيهِّ فَنادى وعد هللا فِّي تَْنزِّ باً فََظنَّ أَْن لَْن نَْقدِّ إِّْذ َذَهَب ُمغاضِّ
نَ  ْيناهُ مِّ يَن فَاْستََجْبنا لَهُ َونَجَّ َن الظَّالِّمِّ  فِّي الظُّلُماتِّ أَْن ال إِّلهَ إِّالَّ أَْنَت ُسْبحانََك إِّن ِّي ُكْنُت مِّ

نِّيَن )األنبياء/ ي اْلُمْؤمِّ كما نجينا يونس من تلك المحنة  أي 80( 88/  87اْلغَم ِّ َوَكذلَِّك نُْنجِّ
ننجي المؤمنين من الشدائد واألهوال إذا استغاثوا بنا وإنما كان هذا الدعاء منجيا من 

                                                 
ِد َولَْيَس بَِواِجبٍ يُتََخيَُّر ِمنَ بَاُب َما رواه البخاري في صحيحه في  77 . ورواه أبو   اْلَمْسأَلَِة َما َشاءَ يَتََخيَُّر ِمنَ ثمَّ . ورواه مسلم بلفظ "   الدَُّعاِء بَْعدَ التََّشهُّ

ْكعَتَْيِن َوفِي اْلِجْلَسِة اأْلَِخيَرةِ  داود في سننه في باب التشهد . وابن خزيمة في صحيحه في ِد فِي الرَّ . وأحمد في مسنده . ورواه ابن حبان في  بَاُب التََّشهُّ

 صحيحه.  و النسائي في سننه و في السنن الكبرى والطبراني في المعجم الكبير وأبو داود الطيالسي في مسنده بلفظ مقارب  
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَْبَل الدَُّعاءِ بَاُب َما رواه الترمذي في سننه في  78 ِ َصلَّى َّللاَّ اَلةِ َعلَى النَّبِي  ِ، َوالصَّ ِ ْبِن َمْسعُوٍد  وقال ذُِكَر فِي الثَّنَاِء َعلَى َّللاَّ َحِديُث َعْبِد َّللاَّ

 في مشكاة المصابيح . . وأبو يعلى الموصلي في مسنده والحديث حسنه األلباني في السلسلة الصحيحة و َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ 
رواه النسائي في السنن الكبرى وعمل اليوم والليلة في ذكر دعوة ذي النون والحاكم في المستدرك في كتاب الدعاء والتكبير والبيهقي في  79

 السلسلة الصحيحة  . والحديث صححه الحاكم في صحيح الجامع وفي بَاُب الدَُّعاِء ِعْنِد نُُزوِل َكِرٍب أَْو ُغم ٍ الدعوات الكبير في 
 بتصرف(24 /2نوادر األصول في أحاديث الرسول ) 80
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الكرب والبالء إلقرار اإلنسان فيه على نفسه بالظلم وتنزيهه الرب سبحانه وتعالى 
 واالعتراف له باأللوهية 

يد مفزع أعدائه وأوليائه فَأَما أعداؤه فينجيهم من كرب  قال ابن القيم رحمه هللا : التَّْوحِّ
اُهْم إِّلَى اْلبَ  ا نَجَّ يَن فَلَمَّ يَن لَهُ الد ِّ َ ُمْخلِّصِّ بُوا فِّي اْلفُْلكِّ َدَعُوا َّللاَّ ْنيَا وشدائدها }فَإَِّذا َركِّ ر ِّ إَِّذا الدُّ

َرة وشدائدها َولَذلِّك فزع هم يشرُكوَن{ َوأما أولياؤه فينجيه ْنيَا َواآْلخِّ م بِّهِّ من كربات الدُّ
ا عذب بِّهِّ  مَّ ُسل فنجوا بِّهِّ مِّ اه هللا من تِّْلَك الظُّلَُمات وفزع إِّلَْيهِّ أَتبَاع الرُّ إِّلَْيهِّ يُونُس فنج 

َرة َولما فزع إِّلَْيهِّ فِّْرَعْون ْنيَا َوَما أعد لَُهم فِّي اآْلخِّ ْند ُمعَاينَة اْلَهاَلك  اْلُمْشرُكوَن فِّي الدُّ عِّ
ه سنة هللا فِّي عباده فََما  ْند المعاينة اَل يقبل َهذِّ يَمان عِّ َن اإْلِّ َوإِّْدَراك اْلغَرق لَهُ لم يَْنفَعهُ ألِّ

ي النُّون الَّتِّي  يدِّ ودعوة ذِّ يد َولَذلِّك َكاَن ُدَعاء الكرب بِّالتَّْوحِّ ْنيَا بِّمثل التَّْوحِّ دفعت َشَدائِّد الدُّ
َظام إِّالَّ الش رك َما َدعَ  يدِّ فاََل يلقى فِّي الكرب اْلعِّ ج هللا كربه بِّالتَّْوحِّ ا بَها مكروب إِّالَّ فر 

ِّ التَّْوفِّيق يد فَُهَو مفزع الخليقة وملجؤها وحصنها وغياثها َوبِّاّلِلَّ ْنَها إِّالَّ التَّْوحِّ َواَل يُنجي مِّ
81 

 قال الشاعر :
لٍَة يَضِّ                    ْنَها اْلَمْخَرجُ َولَُربَّ نَازِّ ِّ مِّ ْنَد َّللاَّ  يُق بَِّها اْلفَتَى ... َذْرًعا َوعِّ

َجْت َوَكاَن يَُظنَُّها اَل تفرج                 ا اْستَْحَكَمْت َحْلقَاتَُها ... فُرِّ  َكُملَْت فَلَمَّ
 عجبت ممن يبتلى بأربع كيف يغفل عن أربع                     

من يبتلى بأربع كيف يغفل عن أربع عجبت لمن يبتلى عن جعفر بن محمد قال عجبت م
يَن الن هللا تعالى يقول  َن الظَّالِّمِّ بالهم كيف ال يقول ال إِّلهَ إِّالَّ أَْنَت ُسْبحانََك إِّن ِّي ُكْنُت مِّ

نِّيَن وعجبت لمن يخاف شيأ من ال ي اْلُمْؤمِّ َن اْلغَم ِّ َوَكذلَِّك نُْنجِّ ْيناهُ مِّ سوء فَاْستََجْبنا لَهُ َونَجَّ
ِّ َوفَْضٍل لَْم  َن َّللاَّ كيف ال يقول حسبي هللا ونعم الوكيل الن هللا تعالى يقول فَاْنقَلَبُوا بِّنِّْعَمٍة مِّ
ِّ إِّنَّ  ي إِّلَى َّللاَّ ُض أَْمرِّ ِّ يَْمَسْسُهْم ُسوٌء وعجبت لمن يخاف مكر الناس كيف ال يقول َوأُفَو 

بادِّ الن هللا تعالى يقول فَ  يٌر بِّاْلعِّ َ بَصِّ ُ َسي ِّئاتِّ ما َمَكُروا وعجبت لمن يرغب فى َّللاَّ َوقاهُ َّللاَّ
ِّ( الن هللا تعالى يقول فَعَسى َرب ِّي أَْن يُْؤتِّيَنِّ  ةَ إِّالَّ بِّاّلِلَّ ُ ال قُوَّ الجنة كيف ال يقول ما شاَء َّللاَّ

ْن َجنَّتِّكَ   82َخْيراً مِّ
 الدعاء حالة إقبال القلب على هللا واشتداد اإلخالص: -22
ِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: " بَْينََما ثاَلَثَةُ َعنِّ اْبنِّ   ُ َعْنُهَما، أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َي َّللاَّ  ُعَمَر َرضِّ

ْم، فَقَاَل  ْن َكاَن قَْبلَُكْم يَْمُشوَن، إِّْذ أََصابَُهْم َمَطٌر، فَأََوْوا إِّلَى َغاٍر فَاْنَطبََق َعلَْيهِّ مَّ نَفٍَر مِّ
ْنُكْم بَِّما يَْعلَُم بَْعُضُهْم لِّبَ  ْدُق، فَليَْدُع ُكلُّ َرُجٍل مِّ يُكْم إِّالَّ الص ِّ ، الَ يُْنجِّ ِّ يَا َهُؤالَءِّ ْعٍض: إِّنَّهُ َوَّللاَّ

َل لِّي َعلَ  يٌر َعمِّ ْنُهْم: اللَُّهمَّ إِّْن ُكْنَت تَْعلَُم أَنَّهُ َكاَن لِّي أَجِّ ٌد مِّ ، فَقَاَل َواحِّ ى أَنَّهُ قَْد َصَدَق فِّيهِّ

                                                 
 (53الفوائد البن القيم )ص:  81
 (518 /5روح البيان )و  (548تنبيه الغافلين بأحاديث سيد األنبياء والمرسلين للسمرقندي )ص:  82
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هِّ أَن ِّي فََرٍق مِّ  ْن أَْمرِّ ، فََذَهَب َوتََرَكهُ، َوأَن ِّي َعَمْدُت إِّلَى َذلَِّك الفََرقِّ فََزَرْعتُهُ، فََصاَر مِّ ْن أَُرز ٍ
ْد إِّلَى تِّْلَك البَقَرِّ فَُسْقَها، فَقَ  ْنهُ بَقًَرا، َوأَنَّهُ أَتَانِّي يَْطلُُب أَْجَرهُ، فَقُْلُت لَهُ: اْعمِّ اَل اْشتََرْيُت مِّ

ْن َذلَِّك الفََرقِّ لِّي: إِّنَّ  ، فَإِّنََّها مِّ ْد إِّلَى تِّْلَك البَقَرِّ ، فَقُْلُت لَهُ: اْعمِّ ْن أَُرز ٍ ْنَدَك فََرٌق مِّ َما لِّي عِّ
ْخَرةُ  ْج َعنَّا، فَاْنَساَحْت َعْنُهُم الصَّ ْن َخْشيَتَِّك فَفَر ِّ ، فََساقََها، فَإِّْن ُكْنَت تَْعلَُم أَن ِّي فَعَْلُت َذلَِّك مِّ

َما ُكلَّ لَْيلٍَة فَقَاَل اآلخَ  ، فَُكْنُت آتِّيهِّ ُر: اللَُّهمَّ إِّْن ُكْنَت تَْعلَُم أَنَّهُ َكاَن لِّي أَبََوانِّ َشْيَخانِّ َكبِّيَرانِّ
َن  يَالِّي يَتََضاَغْوَن مِّ ئُْت َوقَْد َرقََدا َوأَْهلِّي َوعِّ َما لَْيلَةً، فَجِّ بِّلَبَنِّ َغنٍَم لِّي، فَأَْبَطأُْت َعلَْيهِّ

ْهُت أَْن أََدَعُهَما، الُجوعِّ، فَُكنْ  ْهُت أَْن أُوقَِّظُهَما، َوَكرِّ ْم َحتَّى يَْشَرَب أَبََواَي فََكرِّ ُت الَ أَْسقِّيهِّ
ُر َحتَّى َطلََع الفَْجُر، فَإِّْن ُكْنَت تَْعلَُم أَن ِّي فَعَْلُت َذلِّكَ  َما، فَلَْم أََزْل أَْنتَظِّ نَّا لَِّشْربَتِّهِّ ْن فَيَْستَكِّ  مِّ

جْ  ، فَقَاَل اآلَخُر: اللَُّهمَّ  َخْشيَتَِّك فَفَر ِّ ْخَرةُ َحتَّى نََظُروا إِّلَى السََّماءِّ َعنَّا، فَاْنَساَحْت َعْنُهُم الصَّ
 َ َها فَأ ، َوأَن ِّي َراَوْدتَُها َعْن نَْفسِّ ِّ النَّاسِّ إِّلَيَّ ْن أََحب  ، مِّ بَْت، إِّْن ُكْنَت تَْعلَُم أَنَّهُ َكاَن لِّي اْبنَةُ َعم ٍ

ْن إِّالَّ أَْن آتِّيَهَ  ينَاٍر، فََطلَْبتَُها َحتَّى قََدْرُت، فَأَتَْيتَُها بَِّها فََدفَْعتَُها إِّلَْيَها، فَأَْمَكنَتْنِّي مِّ ائَةِّ دِّ ا بِّمِّ
، فَقُْمتُ  َ َوالَ تَفُضَّ الَخاتََم إِّالَّ بَِّحق ِّهِّ ْجلَْيَها، فَقَالَْت: اتَّقِّ َّللاَّ ا قَعَْدُت بَْيَن رِّ َها، فَلَمَّ َوتََرْكُت  نَْفسِّ

ُ َعْنُهمْ  َج َّللاَّ ْج َعنَّا، فَفَرَّ ْن َخْشيَتَِّك فَفَر ِّ ينَاٍر، فَإِّْن ُكْنَت تَْعلَُم أَن ِّي فَعَْلُت َذلَِّك مِّ ائَةَ دِّ  المِّ
 83فََخَرُجوا "

ال ِّيَن{ وعند تأمينه  -23 ْم َوالَ الضَّ َمام في الصالة }َغْيرِّ الَمْغُضوبِّ َعلَْيهِّ عند قَول اإلِّ
 المالئكة وموافقة تأمينه تأمين

ِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " إَِّذا قَاَل   فعَْن أَبِّي ُهَرْيَرةَ رضي هللا عنه : أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ
ال ِّيَن{]الفاتحة:  ْم َوالَ الضَّ َماُم: }َغْيرِّ الَمْغُضوبِّ َعلَْيهِّ يَن، فَإِّنَّهُ َمْن َوافََق 7اإلِّ [ فَقُولُوا: آمِّ

ْن َذْنبِّهِّ "قَْولُهُ قَْوَل  الَمالَئَِّكةِّ ُغفَِّر لَهُ َما تَقَدََّم مِّ
84 

ُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم قَاَل:  ِّ َصلَّى َّللاَّ نُوا، فَإِّنَّهُ َمْن َوافََق »وَعْنه أيضا َعنِّ النَّبِّي  َماُم فَأَم ِّ َن اإلِّ إِّذَا أَمَّ
ْن ذَ  يَن الَماَلئَِّكةِّ ُغفَِّر لَهُ َما تَقَدََّم مِّ ينُهُ تَأْمِّ  85«ْنبِّهِّ تَأْمِّ

ْبُكُم هللاُ "   يَن، يُجِّ  وفي رواية في صحيح مسلم وغيره " فَقُولُوا: آمِّ
ْعُت  إن سورة الفاتحة دعاء وثناء على هللا تعالى فعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال َسمِّ

اَل  ي َرُسوَل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم يَقُوُل: " قَاَل هللاُ تَعَالَى: قََسْمُت الصَّ ةَ بَْينِّي َوبَْيَن َعْبدِّ
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ال ِينَ . و  لتَّأِْمينِ بَاُب َجْهِر الَمأُْموِم بِارواه البخاري في صحيحه في باب :  84 . ورواه مسلم بلفظ مقارب . ورواه  بَاُب َغْيِر الَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوالَ الضَّ

َمامِ أبو داود في سننه في  َمامِ . ورواه النسائي في سننه وفي السنن الكبرى في  بَاُب التَّأِْميِن َوَراَء اْْلِ ورواه مالك في .  بَاُب اأْلَْمِر بِالتَّأِْميِن َخْلَف اْْلِ

َمامِ  الموطأ في   . واْلمام أحمد في مسنده . َما َجاَء فِي التَّأِْميِن َخْلَف اْْلِ
. َمامِ بَاُب التَّأِْميِن َوَراَء اْْلِ . ورواه مسلم . . ورواه أبو داود في سننه في  بَاُب التَّأِْمينِ و  بَاُب َجْهِر الَمأُْموِم بِالتَّأِْمينِ  رواه البخاري في صحيحه في 85

َماِم بِآِمينَ . و النسائي في سننه في  بَاُب َما َجاَء فِي فَْضِل التَّأِْمينِ والترمذي  في سننه في  َن  . وابن ماجة في سننه بلفظ " َجْهُر اْْلِ إِذَا أَمَّ

أَنَّ قَْوَل اْلَمْرِء فِي َصاَلتِِه: آِميَن يَْغِفُر لَهُ َما تَقَدََّم ِمْن ذَْنبِِه إِذَا َوافََق ِذْكُر اْلبَيَاِن بِ . وابن حبان في صحيحه في  بَاُب اْلَجْهِر بِآِمينَ ....الحديث "في اْلقَاِرئُ 

 . ورواه أحمد في مسنده  ذَِلَك تَأِْميَن اْلَماَلئَِكةِ 
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يَن{ ]الفاتحة:  ِّ اْلعَالَمِّ ِّ َرب  َّ ي َما َسأََل، فَإَِّذا قَاَل اْلعَْبُد: }اْلَحْمُد ّلِلِّ ، َولِّعَْبدِّ [ ، قَاَل هللاُ 2نِّْصفَْينِّ
{ ]الفاتحة:  يمِّ حِّ ْحَمنِّ الرَّ ي، َوإَِّذا قَاَل: }الرَّ َدنِّي َعْبدِّ عَالَى: أَثْنَى [ ، قَاَل هللاُ تَ 1تَعَالَى: َحمِّ

ي  َدنِّي َعْبدِّ { ، قَاَل: َمجَّ ينِّ ي، َوإَِّذا قَاَل: }َمالِّكِّ يَْومِّ الد ِّ َض إِّلَيَّ  -َعلَيَّ َعْبدِّ ةً فَوَّ َوقَاَل َمرَّ
ي  يُن{ ]الفاتحة:  -َعْبدِّ ي، 5فَإَِّذا قَاَل: }إِّيَّاَك نَْعبُُد َوإِّيَّاَك نَْستَعِّ [ قَاَل: َهَذا بَْينِّي َوبَْيَن َعْبدِّ

ْم َغْيرِّ  َراَط الَّذيَن أَْنعَْمَت َعلَْيهِّ َراَط اْلُمْستَقِّيَم صِّ نَا الص ِّ ي َما َسأََل، فَإَِّذا قَاَل: }اْهدِّ َولِّعَْبدِّ
ال ِّيَن{ ]الفاتحة:  ْم َواَل الضَّ ي َما َسأََل "7اْلَمْغُضوبِّ َعلَْيهِّ ي َولِّعَْبدِّ [ قَاَل: َهَذا لِّعَْبدِّ

86  
وأمن المأمومين ووافق تأمينهم تأمين المالئكة غفرت ذنوبهم فإذا دعا اإلمام بهذا الدعاء 

 ما تقدم منها
يبَْت   ِّ َعزَّ َوَجلَّ لُِّموَسى َوَهاُروَن قَْد أُجِّ وما تأخر ألن تأمين المأموم دعاء بدليل قَْولِّ َّللاَّ

يَ  نًا َوُموَسى الدَّاعِّ  َدْعَوتُُكَما َوإِّنََّما َكاَن َهاُروُن ُمَؤم ِّ
 ل الحضور عند مريض:الدعاء حا -24
يًضا أَوْ   ِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم، َكاَن إَِّذا أَتَى َمرِّ ُ َعْنَها: أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َي َّللاَّ  َعْن َعائَِّشةَ َرضِّ

، قَاَل:  فَاُؤَك، »أُتَِّي بِّهِّ فَاَء إِّالَّ شِّ ، اْشفِّ َوأَْنَت الشَّافِّي، الَ شِّ فَاًء أَْذهِّبِّ البَاَس َربَّ النَّاسِّ شِّ
ُر َسقًَما   87«الَ يُغَادِّ

يًضا،  ِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: " َمْن َعاَد َمرِّ وَعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس رضي هللا عنه َعنِّ النَّبِّي 
يمِّ  يَم َربَّ اْلعَْرشِّ اْلعَظِّ َ اْلعَظِّ َراٍر: أَْسأَُل َّللاَّ ْنَدهُ َسْبَع مِّ أَْن يَْشفِّيََك،  لَْم يَْحُضْر أََجلُهُ فَقَاَل عِّ

ْن َذلَِّك اْلَمَرضِّ " ُ مِّ إِّالَّ َعافَاهُ َّللاَّ
يستحب لمن يزور المريض أن يدعو له بهذا األدعية  88

المباركة المأثورة عن النبي صلى هللا عليه وسلم فإن ذلك عالج روحي نافع إذا اقترن 
 باليقين واإلخالص وقوة اإليمان باهلل تعالى .

 الميت: الدعاء عند تغميض -25
فعَْن أُم ِّ َسلََمةَ رضي هللا عنها قَالَْت: َدَخَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم َعلَى أَبِّي  

وَح إَِّذا قُبَِّض تَبِّعَهُ اْلبََصرُ »َسلََمةَ َوقَْد َشقَّ بََصُرهُ، فَأَْغَمَضهُ، ثُمَّ قَاَل:  ، فََضجَّ « إِّنَّ الرُّ
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ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ بَاُب ُرْقيَِة النَّبِ رواه البخاري في صحيحه واللفظ له في باب دعاء العائد للمريض . و   87 اقِي الَوَجَع بِيَِدِه اليُْمنَى . ي   بَاُب َمْسحِ الرَّ

ذَ بِِه النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه . وابن ماجة في سننه في  بَاب فِي دَُعاِء الَمِريِض . ورواه مسلم في صحيحه . ورواه الترمذي في سننه في  بَاُب َما َعوَّ

ذَ بِهِ َوَسلََّم، وَ  ِ ذكر َما َكاَن النَّبِي صلى هللا َعلَْيِه َوسلم . وفي عمل اليوم والليلة . في  دَُعاُء اْلعَائِِد ِلْلَمِريِض . ورواه النسائي في السنن الكبرى في  َما ُعو 

ِذْكُر َما يَدُْعو اْلَمْرُء بِِه إِذَا . ورواه ابن حبان في صحيحه في  هلهذكر َما َكاَن النَّبِي صلى هللا َعلَْيِه َوسلم يعوذ بِِه أَ . وفي  يْقَرأ على نَفسه إِذا اْشتََكى

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َكاَن يَدُْعو إِذَا أُتَِي بِاْلَمِريِض فِي أَْكثَرِ . وفي  أَتَى َمِريًضا أَْو َعادَهُ  . ورواه اْلمام  نَااأْلَْحَواِل َما َوَصفْ  ِذْكُر اْلبَيَاِن بِأَنَّ اْلُمْصَطفَى َصلَّى َّللاَّ

 أحمد في مسنده
ْن َحِديِث بَاُب الدَُّعاِء ِلْلَمِريِض ِعْندَ اْلِعيَادَةِ . والترمذي في سننه وقال َهذَا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب اَل نَْعِرفُهُ إاِلَّ مِ رواه أبو داود في سننه واللفظ له في  88

ْنَساِن ِمَن اْلَمِريِض ِعْندَ الدَُّعاِء لَهُ . ورواه ابن حبان في الِمْنَهاِل ْبِن َعْمٍرو. والنسائي في السنن الكبر ى وعمل اليوم والليلة  في َمْوِضُع َمْجِلِس اْْلِ

ْعلُوٍم . ورواه الطبراني في الدعاء في بَاُب ِلَك بِعَدٍَد مَ صحيحه بلفظ مقارب في ِذْكُر الشَّْيِء الَِّذي إِذَا دََعا اْلَمْرُء بِِه اْلعَِليُل ُعوفَِي ِمْن َعلَتِِه تِْلَك إِذَا َكاَن ذَ 

َهذَا َحِديٌث َصِحيٌح »كه  الدَُّعاِء ِلْلَمِريِض ِعْندَ ِعيَادَتِِه . ورواه أيضا في المعجم الكبير والصغير ورواه اْلمام أحمد في مسنده . والحاكم في مستدر

َجاهُ  ِ، َولَْم يَُخر ِ  في خالصة األحكام حديث صحيح قال النووي« َعلَى َشْرِط اْلبَُخاِري 
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، ْن أَْهلِّهِّ نُوَن َعلَى َما »فَقَاَل:  نَاٌس مِّ ُكْم إِّالَّ بَِّخْيٍر، فَإِّنَّ اْلَماَلئَِّكةَ يَُؤم ِّ اَل تَْدُعوا َعلَى أَْنفُسِّ
ي ِّيَن، َواْخلُْفهُ فِّي َعقِّبِّهِّ »، ثُمَّ قَاَل: « تَقُولُونَ  َبِّي َسلََمةَ َواْرفَْع َدَرَجتَهُ فِّي اْلَمْهدِّ اللُهمَّ اْغفِّْر ألِّ

يَن، وَ  ْر لَهُ فِّيهِّ فِّي اْلغَابِّرِّ ِّ هِّ، َونَو  يَن، َواْفَسْح لَهُ فِّي قَْبرِّ  89«اْغفِّْر لَنَا َولَهُ يَا َربَّ اْلعَالَمِّ
ولهذا استحب العلماء: أن يحضروا الميت الصالحون، وأهل الخير حالة موته ليذكروه، 

 ويدعوا له ولمن يخلفه 
يت ومن يصاب به ومن ويقولوا خيراً فيجتمع دعاؤهم وتأمين المالئكة فينتفع بذلك الم

 يخلفه.
 الدعاء بعد زوال الشمس قبل الظهر مع صالة أربع ركعات : - 26

ُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم َكاَن يَُصل ِّي  ِّ َصلَّى َّللاَّ ِّ ْبنِّ السَّائِّبِّ رضي هللا عنه أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َعْن َعْبدِّ َّللاَّ
، َوقَاَل: أَْربَعًا بَْعَد أَْن تَُزوَل الشَّْمُس قَْبَل الظُّ  ، »ْهرِّ إِّنََّها َساَعةٌ تُْفتَُح فِّيَها أَْبَواُب السََّماءِّ

بُّ أَْن يَْصعََد لِّي فِّيَها َعَمٌل َصالِّحٌ   90«َوأُحِّ
وَعْن أَبِّي أَيُّوَب رضي هللا عنه قَاَل: َكاَن النَّبِّيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم يَُصل ِّي قَْبَل الظُّْهرِّ 

يُمَها فَقَاَل: " إِّنَّ أَْبَواَب السََّماءِّ تُْفتَُح إَِّذا َزالَتِّ أَْربَعًا، فَقِّيلَ   لَهُ: إِّنََّك تَُصل ِّي َصاَلةً تُدِّ
بُّ أَْن يَْصعََد لِّي إِّلَى السََّماءِّ َخْيٌر "  91الشَّْمُس، فاََل تُْرتَُج َحتَّى يَُصلَّى الظُّْهُر، فَأُحِّ

هِّ اأْلَ  لَّةٌ َكاَن قال ابن القيم رحمه هللا : إِّنَّ َهذِّ َي َصاَلةٌ ُمْستَقِّ ، بَْل هِّ ْربََع لَْم تَُكْن ُسنَّةَ الظُّْهرِّ
ْرًدا ُمْستَقِّالا َسبَبُهُ اْنتَِّصاُف  هِّ اأْلَْربَُع الَّتِّي قَْبَل الظُّْهرِّ وِّ َوالِّ فَتَُكوُن َهذِّ يَُصل ِّيَها بَْعَد الزَّ

 ُ رُّ َهَذا َوَّللاَّ ،  النََّهارِّ َوَزَواُل الشَّْمسِّ َوسِّ ْنتَِّصافِّ اللَّْيلِّ أَْعلَُم أَنَّ اْنتَِّصاَف النََّهارِّ ُمقَابٌِّل الِّ
 ، يُّ بَْعَد اْنتَِّصافِّ اللَّْيلِّ لَهِّ ، َويَْحُصُل النُُّزوُل اإْلِّ َُّح بَْعَد َزَوالِّ الشَّْمسِّ َوأَْبَواُب السََّماءِّ تُفَت

بُّ تَبَاَرَك َوتَعَالَى فَُهَما َوْقتَا قُْرٍب َوَرْحَمٍة، َهَذا تُْفتَُح فِّيهِّ أَْبوَ  ُل فِّيهِّ الرَّ ، َوَهَذا يَْنزِّ اُب السََّماءِّ
ْنيَا. إِّلَى َسَماءِّ الدُّ

92 
ِّ تعالى :  -27  َحال أَْولِّيَاءِّ َّللاَّ

َ قَاَل: َمْن َعاَدى لِّ  ِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم: " إِّنَّ َّللاَّ ي َعْن أَبِّي ُهَرْيَرةَ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ
، وَ  ا اْفتََرْضُت َعلَْيهِّ مَّ ي بَِّشْيٍء أََحبَّ إِّلَيَّ مِّ َب إِّلَيَّ َعْبدِّ َما َولِّياا فَقَْد آَذْنتُهُ بِّالَحْربِّ، َوَما تَقَرَّ

                                                 
ِ رواه مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه في باب تغميض الميت ورواه ابن حبان في صحيحه في  89 ِذْكُر أَبِي َسلََمةَ ْبِن َعْبِد اأْلََسِد اْلَمْخُزوِمي 

ُ َعْنهُ  . واْلمام أحمد في مسنده . والبزار أيضا بلفظ مقارب ورواه أبو  ي ِِت َوإِْغَماِضهِ بَاُب اْلقَْوِل ِعْندَ ُحُضوِر اْلمَ . والطبراني في الدعاء في  َرِضَي َّللاَّ

 يعلى الموصلي في مسنده 
َوالِ رواه الترمذي واللفظ له في  90 اَلةِ ِعْندَ الزَّ ِ ْبِن السَّائِِب َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب . وابن أبوقال  بَاُب َما َجاَء فِي الصَّ .  ي شيبة في مسنده َحِديُث َعْبِد َّللاَّ

ُسئَِل َعْن أَْربَعِ َرَكعَاٍت قَْبَل َصاَلةِ الظُّْهِر، لَْيَس بَْينَُهنَّ فَْصٌل بِتَْسِليٍم، ِحيَن تَِميُل والبغوي في شرح السنة والطبراني في المعجم األوسط وفيه : 

 الشَّْمُس؟ فَقَاَل.......الحديث

ِحيحكل ِرَجاله اْحتج بهم فِي قال ابن الملقن   .والحديث صححه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب وفي المشكاة . الصَّ
جامع رواه اْلمام أحمد في مسنده واللفظ له . وعبد بن حميد في المنتخب من مسنده . وأبو نعيم في الحلية والحديث صححه األلباني في صحيح ال 91

 . وفي مختصر الشمائل . 
 (299/300 /1د )زاد المعاد في هدي خير العبا 92
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ي يَْسَمعُ  بَّهُ، فَإَِّذا أَْحبَْبتُهُ: ُكْنُت َسْمعَهُ الَّذِّ ُب إِّلَيَّ بِّالنََّوافِّلِّ َحتَّى أُحِّ ي يَتَقَرَّ ،  يََزاُل َعْبدِّ بِّهِّ
ي بَِّها، َوإِّْن َسأَلَنِّي  ْجلَهُ الَّتِّي يَْمشِّ ُش بَِّها، َورِّ ، َويََدهُ الَّتِّي يَْبطِّ ُر بِّهِّ ي يُْبصِّ َوبََصَرهُ الَّذِّ

يَذنَّهُ، يَنَّهُ، َولَئِّنِّ اْستَعَاَذنِّي أَلُعِّ  أَلُْعطِّ
ي َعْن نَْفسِّ الُمؤْ   لُهُ تََردُّدِّ ، يَْكَرهُ الَمْوَت َوأَنَا أَْكَرهُ َوَما تََردَّْدُت َعْن َشْيٍء أَنَا فَاعِّ نِّ مِّ

 93َمَساَءتَهُ "
ةٌ  لَةٌ َخاصَّ ِّ َمْنزِّ ْنَد َّللاَّ َب، لَهُ عِّ قال ابن رجب رحمه هللا : يْعنِّي أَنَّ َهَذا اْلَمْحبُوَب اْلُمقَرَّ

َ َشْيئًا، أَْعَطاهُ إِّيَّاهُ، َوإِّنِّ اْستَعَاَذ بِّهِّ  ي أَنَّهُ إَِّذا َسأََل َّللاَّ ْنهُ، َوإِّْن تَْقتَضِّ ْن َشْيٍء، أََعاَذهُ مِّ  مِّ
َن  ، َوقَْد َكاَن َكثِّيٌر مِّ ِّ َعزَّ َوَجلَّ يُر ُمَجاَب الدَّْعَوةِّ لَِّكَراَمتِّهِّ َعلَى َّللاَّ َدَعاهُ، أََجابَهُ، فَيَصِّ

الِّحِّ َمْعُروفًا بِّإَِّجابَةِّ الدَّْعَوةِّ.  94السَّلَفِّ الصَّ
ا َحصَ  ؛ َحَصلَْت قال ابن القيم رحمه هللا : َولَمَّ َن اْلعَْبدِّ لَِّرب ِّهِّ فِّي َمَحاب ِّهِّ هِّ اْلُمَوافَقَةُ مِّ لَْت َهذِّ

، فَقَاَل:  هِّ َوَمَطالِّبِّهِّ هِّ فِّي َحَوائِّجِّ ِّ لِّعَْبدِّ ب  يَنَّهُ، َولَئِّنِّ اْستَعَاَذنِّي »ُمَوافَقَةُ الرَّ َولَئِّْن َسأَلَنِّي أَلُْعطِّ
يَذنَّهُ  بِّ بَِّمَحاب ِّي، فَأَنَا أَُوافِّقُهُ أَْي: َكَما َوافَقَنِّي فِّي مُ « ". أَلُعِّ ي َوالتَّقَرُّ رِّ ي بِّاْمتِّثَالِّ أََوامِّ َرادِّ

يذُنِّي أَْن يَنَالَهُ  ، َويَْستَعِّ فِّي َرْغبَتِّهِّ َوَرْهبَتِّهِّ فِّيَما يَْسأَلُنِّي أَْن أَْفعَلَهُ بِّهِّ
95 

 وقت كسوف الشمس والقمر  -28
ًعا، يَْخَشى أَْن َعْن أَبِّي ُموَسى، قَاَل: َخَسفَتِّ الشَّْمُس، فَ  قَاَم النَّبِّيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم فَزِّ

َد، فََصلَّى بِّأَْطَولِّ قِّيَاٍم َوُرُكوعٍ َوُسُجوٍد َرأَْيتُهُ قَطُّ يَْفعَلُهُ، َوقَاَل:  تَُكوَن السَّاَعةُ، فَأَتَى الَمْسجِّ
ُ، الَ تَُكوُن لِّمَ » ُل َّللاَّ هِّ اآليَاُت الَّتِّي يُْرسِّ بَاَدهُ، َهذِّ ُ بِّهِّ عِّ ُف َّللاَّ ِّ ْن يَُخو  ، َولَكِّ ْوتِّ أََحٍد َوالَ لَِّحيَاتِّهِّ

هِّ  هِّ َوُدَعائِّهِّ َواْستِّْغفَارِّ ْكرِّ ْن َذلَِّك، فَاْفَزُعوا إِّلَى ذِّ   96«فَإَِّذا َرأَْيتُْم َشْيئًا مِّ
وفيه أنه يسن عند الكسوف الدعاء بكشفه وصالة تخصه وإنما أمر بالدعاء ألن النفوس 

شاهدة الخارق تعرض عن الدنيا وتتوجه للحضرة العليا فيكون حينئذ أقرب عند م
 97لإلجابة

َدقَةِّ َولَْم  تْقِّ َوالصَّ ْكرِّ َواْلعِّ اَلةِّ َوالدَُّعاءِّ َوالذ ِّ ْنَد اْلُكُسوفِّ بِّالصَّ قال ابن تيمية : فَأََمَرُهْم عِّ
 98ياا َواَل َغْيَرُهْم "يَأُْمْرُهْم أَْن يَْدُعَوا َمْخلُوقًا َواَل َملًَكا َواَل نَبِّ 

                                                 
ِ فِي أَْحَواِلِه ِعْندَ رواه البخاري في صحيحه واللفظ له في باب التواضع . وابن حبان في صحيحه  93 ا يَِجُب َعلَى اْلَمْرِء ِمْن الث ِقَِة بِاَّللَّ ْخبَاِر َعمَّ ِذْكُر اْْلِ

. وفي السنن الكبري في  بَاُب َما َجاَء فِي التََّردُّدِ . ورواه البيهقي في األسماء والصفات في  َراتِ قِيَاِمِه بِإتْيَاِن اْلَمأُْموراِت واْنِزَعاِجِه َعْن َجِميعِ اْلَمْزُجو

َجابَ  دَقَِة َونََوافِِل اْلَخْيِر َرَجاَء اْْلِ ِب إِلَى هللاِ تَعَالَى بِالصَّ ِ ُسْبَحانَهُ بَافي شرح السنة في ي . والبغو ةِ بَاُب اْلُخُروجِ ِمَن اْلَمَظاِلِم َوالتَّقَرُّ ِب إِلَى َّللاَّ ُب التَّقَرُّ

ْكرِ   . وابن عساكر في معجمه  َوتَعَالَى بِالنََّوافِِل َوالذ ِ
 (348 /2جامع العلوم والحكم ) 94
 (186الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي = الداء والدواء )ص:  95
ْكِر فِي رواه البخاري في صحيحه واللفظ له في  96 اأْلَْمُر كالهما في  . ومسلم في صحيحه . والنسائي في السنن السنن الكبرى الُكُسوفِ بَاُب الذ ِ

ُ َعزَّ َوجَ . وابن خزيمة في صحيحه في  بِااِلْسِتْغفَاِر فِي اْلُكُسوفِ  ِ ِلِعبَاِدِه " قَاَل َّللاَّ لَّ }َوَما نُْرِسُل بَاُب ِذْكِر اْلَخبَِر الدَّال ِ َعلَى أَنَّ ُكُسوفَُهَما تَْخِويٌف ِمَن َّللاَّ

اَلةِ ِعْندَ ُرْؤيَِة ُكُسوِف الشَّْمِس َواْلقََمرِ وابن حبان في صحيحه في [ 59بِاْْليَاِت ِإالَّ تَْخِويفًا{ ]اْلسراء:  .  ِذْكُر اأْلَْمِر بِالدَُّعاِء َوااِلْسِتْغفَاِر َمَع الصَّ

 والبيهقي في السنن الكبرى . وأبو عوانة في مستخرجه
 (348 /2لقدير )فيض ا 97
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، َوإِّْن َكاَن ُكُسوفُُهَما  فَانِّ لَِّمْوتِّ أََحٍد َواَل لَِّحيَاتِّهِّ قال ابن القيم :فَالشَّْمُس َواْلقََمُر اَل يَْنَكسِّ
َما بَِّما  ْنَد ُكُسوفِّهِّ ؛ َولَِّهذَا َشَرَع ُسْبَحانَهُ تَْغيِّيَر الشَّر ِّ عِّ يَْدفَُع لَِّسبَبِّ َشر ٍ يَْحُدُث فِّي اأْلَْرضِّ
، فَإِّنَّ  تْقِّ ْستِّْغفَارِّ َواْلعِّ ْكرِّ َوالدَُّعاءِّ َوالتَّْوبَةِّ َواالِّ اَلةِّ َوالذ ِّ َن الصَّ هِّ َذلَِّك الشَّرَّ اْلُمتََوقََّع مِّ َهذِّ

يَْت َعلَْيَها بَاتَِّها إِّْن قَوِّ ُمَها َوتَْدفَُع ُموجِّ ، َوتُقَاوِّ ُض أَْسبَاَب الشَّر ِّ اأْلَْشيَاَء تُعَارِّ
99 

 قراءة الفاتحة : عند -29
ْعُت َرُسوَل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم يَقُوُل: " قَاَل   َعْن أَبِّي ُهَرْيَرةَ رضي هللا عنه قال َسمِّ

ي َما َسأََل، فَإَِّذا قَاَل اْلعَْبُد:  ، َولِّعَْبدِّ ي نِّْصفَْينِّ اَلةَ بَْينِّي َوبَْيَن َعْبدِّ هللاُ تَعَالَى: قََسْمُت الصَّ
يَن{ ]الفاتحة: }اْلحَ  ِّ اْلعَالَمِّ ِّ َرب  َّ ي، َوإَِّذا قَاَل: 2ْمُد ّلِلِّ َدنِّي َعْبدِّ [ ، قَاَل هللاُ تَعَالَى: َحمِّ

{ ]الفاتحة:  يمِّ حِّ ْحَمنِّ الرَّ ي، َوإَِّذا قَاَل: }َمالِّكِّ يَْومِّ 1}الرَّ [ ، قَاَل هللاُ تَعَالَى: أَثْنَى َعلَيَّ َعْبدِّ
َدنِّي عَ  { ، قَاَل: َمجَّ ينِّ ي الد ِّ ي  -ْبدِّ َض إِّلَيَّ َعْبدِّ ةً فَوَّ فَإَِّذا قَاَل: }إِّيَّاَك نَْعبُُد َوإِّيَّاَك  -َوقَاَل َمرَّ

يُن{ ]الفاتحة:  نَا 5نَْستَعِّ [ قَاَل: َهَذا بَْينِّي َوبَْيَن َعْبدِّي، َولِّعَْبدِّي َما َسأََل، فَإَِّذا قَاَل: }اْهدِّ
َراَط الَّذيَن أَنْ  َراَط اْلُمْستَقِّيَم صِّ ال ِّيَن{ الص ِّ ْم َواَل الضَّ ْم َغْيرِّ اْلَمْغُضوبِّ َعلَْيهِّ عَْمَت َعلَْيهِّ

ي َما َسأََل "7]الفاتحة:  ي َولِّعَْبدِّ [ قَاَل: َهَذا لِّعَْبدِّ
100 

 حال التذلل واالنكسار والتضرع والخضوع والخشوع والرغبة والرهبة  -30
وخشوع القلب ورقة  فإن هللا تعبد العباد بالدعاء ليستخرج الدعاء منهم صفاء الذكر

 التضرع ويكون ذلك جالء للقلب ومفتاحاً للكشف وسبباً لتواتر مزايا اللطف 
ُعوَن في الَخْيَراتِّ َويَْدُعونَنا َرَغباً وَ  َرَهباً وكانُوا لَنا قال هللا تعالى: )إنَُّهْم كانُوا يُسارِّ

يَن(]األنبياء عِّ  [90/خاشِّ
 ً عا يَن )األعراف/وقال هللا : اْدُعوا َربَُّكْم تََضرُّ بُّ اْلُمْعتَدِّ  (55 َوُخْفيَةً إِّنَّهُ اَل يُحِّ

فَاٍت  . ثُمَّ قََرَن َجلَّ َوَعزَّ بِّاأْلَْمرِّ صِّ قال القرطبي رحمه هللا : َهَذا أَْمٌر بِّالدَُّعاءِّ َوتَعَبٌُّد بِّهِّ
عُ. ْستَِّكانَةُ َوالتََّضرُّ َي اْلُخُشوُع َواالِّ والتمسكن واالنكسار، إن التذلل  101تَْحُسُن َمعَهُ، َوهِّ

يفَةً  عاً َوخِّ َك تََضرُّ  وهو روح الذكر والدعاء قال هللا في آية الذكر: َواْذُكْر َربََّك فِّي نَْفسِّ
َك أَْن تَْخَشَع لَهُ                 102قَاَل ُمْسلُِّم ْبُن يََساٍر: لَْو ُكْنَت بَْيَن َملٍِّك تَْطلُُب َحاَجةً لََسرَّ

 هللا على قوم تركوا التضرع إليه والتذلل، فأخذهم بالعذابوعلى النقيض من ذلك عاب 
اءِّ لَعَلَُّهْم قال هللا تعالى :  ْن قَْبلَِّك فَأََخْذنَاُهْم بِّاْلبَأَْساءِّ َوالضَّرَّ َولَقَْد أَْرَسْلنَا إِّلَى أَُمٍم مِّ

ْن قََسْت  ُعوا َولَكِّ ُعوَن * فَلَْوال إِّْذ َجاَءُهْم بَأُْسنَا تََضرَّ قُلُوبُُهْم َوَزيََّن لَُهُم الشَّْيَطاُن َما يَتََضرَّ
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ُحوا بِّ  ْم أَْبَواَب ُكل ِّ َشْيٍء َحتَّى إَِّذا فَرِّ ُروا بِّهِّ فَتَْحنَا َعلَْيهِّ ا نَُسوا َما ذُك ِّ َما َكانُوا يَْعَملُوَن * فَلَمَّ
َع َدابُِّر اْلقَوْ  ِّ أُوتُوا أََخْذنَاُهْم بَْغتَةً فَإَِّذا ُهْم ُمْبلُِّسوَن * فَقُطِّ ِّ َرب  َّ يَن َظلَُموا َواْلَحْمُد ّلِلِّ مِّ الَّذِّ

يَن{ ]األنعام:  {42/43/44/45اْلعَالَمِّ
ْن وقال هللا :  عاً َوُخْفيَةً لَئِّْن أَْنَجانَا مِّ ْن ُظلَُماتِّ اْلبَر ِّ َواْلبَْحرِّ تَْدُعونَهُ تََضرُّ يُكْم مِّ قُْل َمْن يُنَج ِّ

يَن * قُ  رِّ َن الشَّاكِّ هِّ لَنَُكونَنَّ مِّ ُكوَن * قُْل ُهَو َهذِّ ْن ُكل ِّ َكْرٍب ثُمَّ أَْنتُْم تُْشرِّ ْنَها َومِّ يُكْم مِّ ُ يُنَج ِّ لِّ َّللاَّ
يَعاً وَ  ْن تَْحتِّ أَْرُجلُِّكْم أَْو يَْلبَِّسُكْم شِّ ْن فَْوقُِّكْم أَْو مِّ ُر َعلَى أَْن يَْبعََث َعلَْيُكْم َعَذاباً مِّ يَق اْلقَادِّ يُذِّ

ُف اآْلياتِّ لَعَلَُّهْم يَْفقَُهوَن{ ]األنعام:بَْعَضُكْم بَأَْس بَْعٍض اْنُظرْ   [63/64/65 َكْيَف نَُصر ِّ
 الدعاء في العشر األولى من ذي الحجة: -31

ِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم:  الُِّح »َعْن اْبنِّ َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ْن أَيَّاٍم اْلعََمُل الصَّ َما مِّ
هَ  ِّ، َواَل اْلجِّ ِّ؟ قَاَل: َّللاَّ هِّ »اُد فِّي َسبِّيلِّ َّللاَّ ِّ، إِّالَّ َرُجٌل َخَرَج بِّنَْفسِّ َهاُد فِّي َسبِّيلِّ َّللاَّ َواَل اْلجِّ

هِّ اأْلَيَّامِّ  ْن َهذِّ ِّ مِّ ْن َذلَِّك بَِّشْيٍء فِّيَها أََحبُّ إِّلَى َّللاَّ ْع مِّ ، فَلَْم يَْرجِّ ، « َوَمالِّهِّ يَْعنِّي أَيَّاَم اْلعَْشرِّ
 103«قَالُوا: يَا َرُسوَل 

مما الشك فيه أن عبادة هللا تعالى والتقرب إليه بالطاعات القولية أو الفعلية من األمور 
الواجبة والمطلوبة من اإلنسان المسلم في كل وقٍت وحين ؛ إال أنها تتأكد في بعض 

األوقات والمناسبات التي منها هذه األيام العشرة من شهر ذي الحجة ، حيث أشارت 
يم واألحاديث النبوية إلى بعض تلك العبادات على سبيل بعض آيات القرآن الكر

 االستحباب ، ومن ذلك ما يلي :

اإلكثار من ذكر هللا سبحانه وتعالى ودعائه وتالوة القرآن الكريم لقوله تبارك و تعالى :  
ِّ فِّي أَيَّاٍم َمْعلُوَماٍت { ) سورة الحج : اآلية   (.28} َويَْذُكُروا اْسَم َّللاَّ

ليه الهدي النبوي من اإلكثار من ذكر هللا تعالى في هذه األيام على وجه ولما حث ع
 الخصوص

ِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم قَاَل:  ي هللا عنهماعمر رضعَْن اْبنِّ ف  ْن أَيَّاٍم أَْعَظُم »َعنِّ النَّبِّي  َما مِّ
ْن َهذِّ  نَّ مِّ ِّ َواَل أََحبُّ إِّلَْيهِّ اْلعََمُل فِّيهِّ ْنَد َّللاَّ َن التَّْهلِّيلِّ عِّ نَّ مِّ ، فَأَْكثُِّروا فِّيهِّ هِّ اأْلَيَّامِّ اْلعَْشرِّ

يدِّ   «َوالتَّْكبِّيرِّ َوالتَّْحمِّ
، َويَُكب ُِّر »َكاَن اْبُن ُعَمَر، َوأَبُو ُهَرْيَرةَ: و يَْخُرَجانِّ إِّلَى السُّوقِّ فِّي أَيَّامِّ العَْشرِّ يَُكب َِّرانِّ

َما هِّ  م ذكر هلل تعالى ودعاء فهذه األيام أيا «النَّاُس بِّتَْكبِّيرِّ

                                                 
. وابن ماجة في سننه  ِل فِي أَيَّاِم العَْشرِ بَاُب َما َجاَء فِي العَمَ . والترمذي في سننه في  بَاٌب فِي َصْوِم اْلعَْشرِ رواه أبو داود في سننه واللفظ له في  103

ةِ . وابن خزيمة في صحيحه في  بَاُب ِصيَاِم اْلعَْشرِ في  ِذْكُر اْستِْحبَاِب ااِلْجتَِهاِد فِي . وابن حبان في صحيحه في  بَاُب فَْضِل اْلعََمِل فِي َعْشِر ِذي اْلِحجَّ

ةِ أَْنَواعِ الطَّاَعاِت فِي أَيَّاِم اْلعَْشِر ِمنْ  ِة بِااِلْجتَِهاِد فِي اْلعََمِل فِيِهنَّ . والبيهقي في فضائل األوقات في   ِذي اْلِحجَّ بَاُب تَْخِصيِص اأْلَيَّاِم اْلعَْشِر ِمْن ِذي اْلِحجَّ

ُ تَعَالَى: }َواْلفَْجِر َولَيَاٍل َعْشٍر َوالشَّْفعِ َواْلَوتِْر{ . ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه واْلمام أحمد والبزار في  [2]الفجر:  ِلَما فِيِهنَّ ِمَن اْلفََضائِِل قَاَل َّللاَّ

 مسندهما
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ن الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه متضمن إ والدعاء ذكر قال ابن القيم رحمه هللا :
للطلب منه والثناء عليه بأسمائه وأوصافه فهو ذكر وزيادة كما أن الذكر سمي دعاء 

لتضمنه الطلب كما قال النبي صلى هللا عليه وسلم صلى هللا عليه وسلم: "أفضل الدعاء: 
حمد هلل" فسمى الحمد هلل دعاء وهو ثناء محض ألن الحمد يتضمن الحب والثناء ال

يسمى داعيا  والحب أعلى أنواع الطلب للمحبوب فالحامد طالب لمحبوبه فهو أحق أن
وعلى هذه الطريقة التي ذكرناها فنفس الحمد  ....من السائل الطالب من ربه حاجة ما

المحب فهو دعاء حقيقة بل أحق أن يسمى والثناء متضمن ألعظم الطلب وهو طلب 
دعاء من غيره من أنواع الطلب الذي هو دونه والمقصود أن كل واحد من الدعاء 

 104.والذكر يتضمن اآلخر ويدخل فيه

(بتصرف9/10 /3بدائع الفوائد ) 104
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