
بهم فيه وحثَّهم عليه ووعدهم عليه  اإنَّ اهلل  َلَّا �شرع لعباِده الدعاء ورغَّ
اأ لهم مع ذلك اأمكنًة فا�شلًة واأزمنًة  مًا؛ هيَّ اًل منه �شبحانه وتكرُّ الإجابَة تف�شُّ
فا�شلًة، واآدابًا عظيمًة يكون حظُّ العبد ون�شيُبه من القبول والإجابِة بح�شب 

ه ون�شيِبه من حتقيق تلك الأمور وعنايِته بها. حظِّ
ى دعاَء اهلل فيها وقُت  ومن الأوقات الفا�شلِة التي يح�شن بال�شلِم اأن يتحرَّ

ٺ  زث  تعاىل:  اهلل  قال  الأخري،  الليل  ثلُث  يبقى  وحني  َحر  ال�سَّ
گ  گ  گ  ک  ک  ک    ک  ڑ  ڑ  زث  تعاىل:  وقال   ،]4[ رث  ٿ  ٿ 
گ     ڳ رث ]c[، وثبت يف احلديث التواتر عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنَّه قال: »ينزل 

نا تبارك وتعاىل كلَّ ليلٍة اإىل �سماء الدنيا حني يبقى ثلُث الليل الآخر، يقول:  ربُّ
َمن يدعوين فاأ�ستجيب له، َمن ي�ساألني فاأُعطَيه، َمن ي�ستغفرين فاأغفر له« )1(.

�شاأنه  وِعظَم  الوقِت عند اهلل  �شرف هذا  يدلُّ على  العظيُم  وهذا احلديث 
هو  الوقت  ذلك  يف  ينزل  ُلطِفه  ومتام  اإح�شانه  لكمال  �شبحانه  واأنَّه  عنده، 
�شبحانه بنف�شه اإىل �شماء الدنيا نزوًل حقيقيًا يليق به �شبحانه، ل ُي�شبه نزوَل 
ه عن ذلك، ول يدرُك اأحٌد من الخلوقني كيفيَة نزوله  الخلوقني تعاىل اهلل وتنزَّ
ذاِته  كيفيَة  اأنَّ  كما  للَخلق،  جمهولٌة  �شبحانه  �شفاته  كيفيَة  اإنَّ  اإذ  �شبحانه؛ 
جمهولٌة لهم، ولي�ض لأحٍد اأن يخو�َض يف �شيء من �شفات اهلل ـ ل النزول ول 

غريه ـ بتحريف اأو تعطيل، اأو تكييف اأو متثيل.
الدعاء  اأوقات  اأف�شُل  ه  واأنَّ البارِك،  الوقِت  ف�شِل هذا  دليٌل على  واحلديُث 
وال�شتغفار والإقبال على اهلل بال�شوؤال، واأنَّ الدعاَء يف ذلك الوقت م�شتجاٌب، 
قال �شيخ الإ�شالم ابن تيمية : »والنا�ض يف اآخر الليل يكون يف قلوبهم 
الوقت، وهذا منا�شٌب  قِة ما ل يوجد يف غري ذلك  والرِّ ب  والتقرُّ ه  التوجُّ من 
لنزوله اإىل �شماء الدنيا، وقوله: هل من داٍع، هل من �شائل، هل من تائب« )2(. 

. اهـ كالُمه
يوم  يف  التي  ال�ساعُة  الدعاء  فيها  ُي�شتجاُب  التي  الفا�شلة  الأوقات  وِمن 
ملسو هيلع هللا ىلص  اأنَّ ر�شول اهلل  ڤ:  اأبي هريرة اجلمعِة، فقد ثبت يف ال�شحيحني عن 
َذَكر يوَم اجلمعة فقال: »فيه �ساعٌة ل يوافقها عبٌد م�سلٌم قائٌم ي�سلِّي ي�ساأل اهلل 

تعاىل �سيئاً اإلَّ اأعطاه اإياه، واأ�سار بيده ُيقلِّـُلها« )3(.
ُتقارب  عديدٍة  اأقواٍل  على  ال�شاعِة  هذه  تعيني  يف  العلم  اأهُل  اختلف  وقد 

)1(: �شحيح البخاري )رقم: 1145(، )6321(، )7494(، و�شحيح م�شلم )رقم: 758(.

)2(: جمموع الفتاوى )130/5 ـ 131(.

)3(: �شحيح البخاري )رقم: 935(، و�شحيح م�شلم )رقم: 852(.

�سريك له، له امللك وله احلمد وهو على كلِّ �سيء قدير« )9(.
ومن الأوقات التي ُيرجى فيها قبوُل الدعاء ما بني الأذان والإقامة ِلَا ثبت 
ُيردُّ بني  »الدعاء ل  اأنَّه قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  ڤ، عن ر�شول اهلل  اأن�ض بن مالك  عن 

الأذان والإقامة فادعوا« )10(.
وثبت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنَّ الدعاء ل يردُّ عند النداء لل�سالة، وذلك فيما رواه 
ڤ قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ثنتان ل ُتَردَّان، اأو  �شهل بن �شعد ال�شاعدي 

َقلَّما ُتَردَّان، الدعاء عند النداء، وعند الباأ�س حني يلحُم بع�سهم بع�ساً«  )11(.
ى فيه الدعاَء اأدبار ال�سلوات املكتوبة، ففي  ا ينبغي للم�شلم اأن يتحرَّ وِمَّ
ڤ قال: قيل يا ر�شول  د عن اأبي اأمامة الباهلي  الرتمذي وغريه ب�شند جيِّ
 اهلل اأيُّ الدعاء اأَ�ْشَمُع؟ قال: »جوف الليل الآخر، وُدبر ال�سلوات املكتوبات« )12(.
واأو�شى �شلوات اهلل و�شالمه عليه معاذ بن جبل اأن يقول يف دبر كلِّ �شالة 
»اللَّهمَّ اأِعنِّي على ِذْكِرك و�ُسكِرك وُح�سِن عبادتك« )13(، ودبر ال�شالة الذكور يف 
 : هذا احلديث والذي قبله يحتمل قبل ال�شالم وبعده، قال ابن القيم
ح اأن يكون قبل ال�شالم، فراجعُته  »وكان �شيُخنا ـ يعني ابَن تيمية  ـ ُيرجِّ

فيه، فقال: ُدبر كلِّ �شيء منه كدبر احليوان« )14(.
 اأحواٌل للم�سلم ُي�ستجاُب فيها الدعاء

�شبق الإ�شارُة اإىل ُجملٍة من الأوقات الفا�شلِة التي ُيرجى فيها قبوُل الدعاء 
اأكرَث من غريها؛ اإذ اإنَّ ال�شلَم يف كلِّ وقٍت يدعو اهلَل  يف اأيِّ �شاعٍة من ليل 
ها ال�شارُع  َل اهلُل منه، اإلَّ اأنَّ هناك اأوقاتًا فا�شلًة خ�شَّ اأو نهاٍر يرجو اأن يتقبَّ
غريها،  من  اأحرى  فيها  والإجابُة  اأرجى،  فيها  القبوُل  فكان  ف�شيلٍة  ِبزيد 
ى فيها الدعاَء كثلِث الليل الآخر، وكال�شاعة التي يف  فينبغي للم�شلم اأن يتحرَّ

ا �شبق الإ�شارُة اإليه. يوم اجلمعة، وغرِي ذلك ِمَّ
الدعاَء،  فيها  ال�شلُم  ى  يتحرَّ اأن  ينبغي  فا�شلًة  اأوقاتًا  هناك  اأنَّ  وكما 
فكذلك هناك اأحواٌل فا�شلٌة يف ال�شلم يزيد فيها ُقرُبه من اهلل واإقباُله عليه 
وخ�شوُعه وخ�شوُعه وا�شتكانُته، ينبغي على ال�شلم اأن يكرث فيها الدعاء واأن 

يعظم فيها الطلب.
خا�شعًا  خا�شعًا  اهلل  يدي  بني  العبُد  يقُف  عندما  ال�سالة،  يف  ذلك  وِمن 

)9(: �شنن الرتمذي )رقم:3585(، وح�شنه العالمة الألباين  يف ال�شحيحة )7/4، 8( بجموع الطرق وال�شواهد.

)10(: ال�شند )119/3، 155(، و�شنن الرتمذي )رقم:212(، و�شنن اأبي داود )رقم:521(، و�شححه العالمة الألباين  يف �شحيح اجلامع )رقم:3408(.

)11(: �شنن اأبي داود )رقم: 3540(، واحلاكم )198/1(، وقال احلافظ ابن حجر : »حديث ح�شن �شحيح«. نتائج الأفكار )381/1(.

مة الألباين  يف �شحيح �شنن الرتمذي )رقم:2782(. نه العالَّ )12(: �شنن الرتمذي )رقم:3499(، وح�شَّ

)13(: ال�شند )244/5(، و�شنن اأبي داود )رقم: 1522(، و�شحيح ابن حبان )رقم: 2020(، و�شححه العالَّمة الألباين  يف �شحيح �شنن اأبي داود )رقم: 1347(.

)14(: زاد العاد )305/1(.

الأربعني قوًل، اإلَّ اأنَّ اأقواها واأقَرَبها للدليل قولن:
اأحدهما: اأنَّها ما بني جلو�ض الإمام على النرب اإىل حني فراغه من ال�شالة، 
: اأنَّ عبَد اهلل بَن  ُة هذا القول حديُث اأبي ُبردة بن اأبي مو�شى الأ�شعريِّ وُحجَّ
ث عن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف �شاأِن �شاعِة اجلمعة  عمر قال له: اأَ�َشِمعَت اأباك يحدِّ
اأن  بني  »هي  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شوَل  �شمعُت  يقول:  �شمعُته  نعم،  قال:  �شيئًا؟ 

يجل�س الإماُم اإىل اأن ُتق�سى ال�سالة« )4(.
والقول الثاين: اأنَّها بعد الع�شر اإىل غروب ال�شم�ض، وِمن اأدلِة هذا القول 
ما رواه اأحمد وابن ماجه يف �شننه عن عبد اهلل بن �شالم قال: قلُت ور�شول 
ا لنجُد يف كتاب اهلل )يعني التوراة( يف يوم اجلمعة �شاعٌة  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جال�ٌض: اإنَّ
اإلَّ ق�شى اهلل له حاجَته،   �شيئًا  ل يوافُقها عبٌد موؤمٌن ي�شلِّي ي�شاأُل اهلل 
يا  �شدقَت  قلُت:  �ساعة،  بع�س  اأو  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  اإيلَّ  فاأ�شار  اهلل:  عبد  قال 
ر�شول اهلل اأو بع�ض �شاعة، قلت: اأيُّ �شاعة هي؟ قال: هي اآخُر �ساعة من �ساعات 
النهار، قلُت: اإنَّها لي�شت �شاعَة �شالٍة، قال: بلى، اإنَّ العبَد املوؤمَن اإذا �سلَّى ثمَّ 

جل�س ل ُيجل�ُسه اإلَّ ال�سالة فهو يف �سالة« )5(.
الأقوال  اأرجَح  اأنَّ  �شكَّ  »ول  الأقواَل:  �شَرَد  وقد  حجر  ابن  احلافظ  قال 

الذكورِة حديُث اأبي مو�شى وحديُث عبد اهلل بن �شالم«)6( اهـ.
بعد  اأنَّها  وهو  الثاين،  القوَل  العاد  زاد  كتابه  يف    القيم  ابن  ح  ورجَّ
اأخرى  واأحاديث  م  التقدِّ �شالم  بن  بحديث عبد اهلل  واحتجَّ  الع�شر،  �شالة 

وردت يف الباب)7(.
ومن الأزمنة الفا�شلِة �سهُر رم�سان البارك، ول �شيما الع�شُر الأواخر منه، 
وخا�شة ليلة القدر التي هي خرٌي من األف �شهر، وقد ثبت يف جامع الرتمذي 
وغريه عن اأمِّ الوؤمنني عائ�شة ڤ قالت: قلُت يا ر�شول اهلل: اأراأيَت اإن عِلمُت 
بُّ الَعْفَو فاْعُف عّني«  ليلَة القدر، ما اأقول فيها، قال: قويل: »اللَّهمَّ اإنَّك َعُفوٌّ ُتِ

.)8(

الدعاَء  يتحّرى فيها  اأن  للم�شلم  ينبغي  والتي  اأي�شًا  الفا�شلة  الأوقات  ومن 
ر  لَُّت وُتكفَّ يوُم عرفة، فهو يوٌم فا�شٌل ُت�شتجاُب فيه الدعواُت وُتغفر فيه الزَّ
فيه اخلطيئات، وقد ثبت يف احلديث عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنَّه قال: »اأف�سُل الدعاِء 
ل  وحده  اهلل  اإلَّ  اإله  ل  قبلي  من  والنبيون  اأنا  قلُته  ما  وخري  عرفة  يوم  دعاُء 

)4(: �شحيح البخاري )رقم: 953( و�شحيح م�شلم )852(.

)5(: ال�شند )451/5(، و�شنن ابن ماجه )رقم: 1139(، وقال احلافظ ابن حجر : »حديث �شحيح، وظاهر �شياقه الرفع«.نتائج الأفكار )410/2(.

)6(: فتح الباري )124/2(.

)7(: زاد العاد )390/1 ـ 391(.

)8(: �شنن الرتمذي )رقم: 3513(، و�شنن ابن ماجه )رقم:3850(، و�شححه الرتمذي، والألباين يف تخريج ال�شكاة )رقم: 2091(.
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اًل منيبًا، ول �شيما حال ال�سجود، فاإنَّ العبَد يف �شجوده يكون قريبًا من  متذلِّ
ه، فينبغي يف هذه احلال اأن ُيكرَث من دعاء اهلل و�شوؤاِله ومناجاِته؛ لِعَظِم قرِبه  ربِّ
ڤ: اأنَّ ر�شول  فيه من اهلل ، روى م�شلم يف �شحيحه من حديث اأبي هريرة 
 اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اأقرُب ما يكون العبُد من ربِّه وهو �ساجد، فاأكِثوا الدعاء« )15(.
واإينِّ  »اأَل  ملسو هيلع هللا ىلص قال:  النبيَّ  اأنَّ  ابن عبا�ض ڤ:  وروى م�شلم يف �شحيحه عن 
ا  بَّ ، واأمَّ موا فيه الرَّ كوُع فَعظِّ ا الرُّ ُنهيُت اأن اأقراأَ القراآَن راكعاً اأو �ساجداً، فاأمَّ
ال�سجوُد فاجتهدوا يف الدعاِء، فَقِمٌن اأن ُي�ستجاب لكم« )16(، اأي حقيٌق وجديٌر اأن 

ُي�شتجاب لكم.
ى الدعاء يف اآخر ال�سالة قبل ال�سالم بعد ال�شالة الإبراهيمية  وكذلك ُيتحرَّ
على النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقد روى الإمام اأحمد والرتمذي والن�شائي وغرُيهم عن عبد 
ا  ڤ قال: »كنُت اأ�شلِّي والنبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص واأبو بكر وعمر معه، فلمَّ اهلل بن م�شعود 
جل�شُت بداأُت بالثناء على اهلل، ثمَّ ال�شالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ثمَّ دعوُت لنف�شي، 

فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: �َسْل ُتعطه، �سل ُتعطه« )17(.
ڤ قال: »�شمع  وروى الرتمذي والن�شائي وغرُيهما عن ف�شالَة بن عبيد 
د اهلَل ومل ُي�شلِّ على النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رجاًل يدعو يف �شالِته مَل ُيجِّ
و�َشِمَع  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  ر�سوُل  علَّمهم  ثمَّ  امل�سلِّي،  ها  اأيُّ عِجلَت  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  فقال 
د اهلَل وحِمَده و�شلَّى على النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فقال  ر�شوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رجاًل ي�شلِّي فمجَّ

ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: اْدُع ُتب، و�َسْل ُتعط« )18(.
واإجابة الدعاء، دعوته  بالقبول  ا  ال�شلُم حريًّ التي يكون فيها  وِمن الأحوال 
ڤ مرفوعًا: »ثالُث  دعواٍت  حال �سياِمه، فقد روى البيهقي من حديث اأن�ض 

: دعوُة الوالد، ودعوُة ال�سائم، ودعوة امل�سافر« )19(. ل ُتردُّ
ه، يريد احلجَّ  وكذلك عندما يكون ال�شلُم متلبِّ�ساً باإحرامه قا�شدًا بيَت ربِّ
اأو العمرَة، فاإنَّ هذا من اأ�شباِب اإجابِة الدعاء، روى ابُن ماجه يف �شننه وغرُيه 
باإ�شناد ح�شن عن عبد اهلل بن عمر ڤ، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »الغازي يف �سبيل 

اهلل واحلاجُّ واملعتمُر َوْفُد اهلل، دعاهم فاأجابوه، و�ساألوه فاأعطاهم« )20(.
واأف�شُل ما يكون الدعاء للحاج يوم عرفة، فهو يوم اإجابة الدعوات، واإقالِة 
العرثات، وتفريج الكربات، واإغاثِة اللهوفني، وقد ثبت يف احلديث عن النبي 

)15(: �شحيح م�شلم )رقم:482(.

)16(: �شحيح م�شلم )رقم:479(.

مة الألباين  يف تخريج ال�شكاة  نه العالَّ )17(: ال�شند )445/1(، و�شنن الرتمذي )رقم:593(، وال�شنن الكربى للن�شائي )رقم:8258(، وح�شَّ

)رقم:931(.
مة الألباين  يف �شحيح �شنن الرتمذي )رقم:2765(. )18(: �شنن الرتمذي )رقم:3476(، و�شنن الن�شائي )44/2(، و�شححه العالَّ

)19(: ال�شنن الكربى للبيهقي )345/3(، و�شححه العالمة الألباين  يف ال�شحيحة )رقم:1797(.

)20(: �شنن ابن ماجه )رقم:2893(، و�شحيح ابن حبان )رقم:4613(، وح�شنه العالمة الألباين  يف ال�شحيحة )رقم:1820(.

ملسو هيلع هللا ىلص اأنَّه قال: »خرُي الدعاء دعاء يوم عرفة وخري ما قلُته اأنا والنبيُّون من قبلي ل 
 اإله اإلَّ اهلل وحده ل �سريك له له امللك وله احلمد وهو على كلِّ �سيء قدير« )21(؛
واخل�شوع  والطماأنينِة  الإيان  من  النا�َض  َيغ�شى  البارك  اليوم  هذا  يف  اإذ 
واخل�شوع ما يكون �شببًا لقبول دعواِتهم واإقالة عرثاتهم، قال �شيخ الإ�شالم 
ابن تيمية: »ِمن العلوم اأنَّ احلجيَج ع�شية عرفة ينزل على قلوبهم من الإيان 

والرحمة والنوِر والربكِة ما ل يكن التعبري عنه« )22(.
الدعاَء  فيها  ى  ويتحرَّ بها  يقَف  اأن  للم�شلم  ينبغي  خا�شٌة  اأمكنٌة  احلجِّ  ويف 
اقتداًء بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص، حيث ثبت عنه اأنَّه كان يقُف فيها وي�شتقبُل القبلَة ويدعو 
م، ويف املَ�سعر احلرام كما  اهلل ، وهي بالأخ�ضِّ �شتة اأماكن: يف عرفة كما تقدَّ

رث ڌ  ڍ     ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  چ  زث  تعاىل:  اهلل   قال 
»اأنَّه ركب  ملسو هيلع هللا ىلص:  ة النبي  ڤ يف �شفة حجَّ ]198:2[ وقد جاء يف حديث جابر   

ه وهلله ووحده،  الق�سواَء حتى اأتى امل�سعر احلرام فا�ستقبل القبلة فدعاه وكبَّ
ا، فدفع قبل اأن تطلع ال�سم�س« ، رواه م�شلم)23(. فلم يزل واقفاً حتى اأ�سفر ِجدًّ

م:  وكذلك على ال�سفا واملروة لا ثبت يف �شحيح م�شلم يف حديث جابر التقدِّ
»اأنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان اإذا وقف على ال�سفا ُيكبِّ ثالثا ويقول: ل اإله اإلَّ اهلل وحده ل 
�سريك له له امللك وله احلمد وهو على كلِّ �سيء قدير، ل اإله اإل اهلل وحده اأجنز 
وعده ون�سر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعى بني ذلك قال مثل هذا ثالث 

مّرات حتى اأتى املروة ففعل على املروة كما فعل على ال�سفا« .
�شحيح  يف  ثبت  لا  والو�سطى،  ال�سغرى  اجلمرتني  رمي  بعد  وكذلك 
البخاري اأنَّ عبد اهلل بن عمر ڤ كان يرمي اجلمرة الدنيا ب�شبع ح�شيات 
م حتى ُي�شهَل فيقوم م�شتقبَل القبلة، فيقوُم  ُيكربِّ على اإثر كلِّ ح�شاة ثمَّ يتقدَّ
في�شهل  ال�شمال  ياأخذ ذات  ثمَّ  الو�شطى  يرمي  ثمَّ  يديه،  ويرفع  يدعو  طوياًل 
ويقوُم م�شتقبَل القبلة فيقوُم طويال ويدعو ويرفع يديه ويقوم طوياًل، ثمَّ يرمي 
»هكذا  فيقول:  ين�شرف  ثمَّ  ول يقف عندها،  الوادي  العقبة من بطن  جمرة 

راأيُت النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يفعله« )24(.
ى الدعاء ويرفع يديه،  فهذه �شتة موا�شع ثبت اأنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقف فيها ويتحرَّ
وعمومًا فالدعاُء له �شاأٌن عظيم يف احلج وال�شالة وال�شيام، بل له �شاأٌن بالٌغ 

يف العبادات كلِّها، بل هو روُح العبادة وُلبُّها.

)21(: �شنن الرتمذي )رقم:3585(، وح�شنه العالمة الألباين  يف ال�شحيحة )7/4، 8( بجموع الطرق وال�شواهد.

)22(: جمموع الفتاوى )374/5(.

)23(: �شحيح م�شلم )1218(.

)24(: �شحيح البخاري )رقم:1751(.
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