
  

مل يعلم احلمد هلل  احلمد هلل الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما
الذي خلق اإلنسان علمه البيان والصالة والسالم على الذي 

إال وحي يوحى   أما بعد. فهذه  ينطق عن اهلوى إن هو ال
  :فوائد من أحاديث النيب

َْماِلكْ َْعنْ  ْب ِن ِهْْأََنِس ْاللَّ ْرَُسوُل َْقاَل َقاَل:

مَْ َْوَسلَّ َْعَلي ِه ُه ْاللَّ ْبَي َنْ :َصلَّى ُْيرَدُّ ْلَا َعاُء الدُّ

َْوال ِإَقاَمةِْ وأبوْْوصححه،ْالترمذيْرواه .ال أَذَاِن

ْالألباني،ْداود،ْوصححه

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ْ
 املعىن اإلمجايل :

هذا إخبار منه صلى هللا عليه وسلم أنه ال يرد الدعاء بني األذان 
واإلقامة، وهل هذا أسلوب حصر كاألساليب املتقدمة أو خرب عار عن 
احلصر؟ ال يرد الدعاء بني األذان واإلقامة، هل تعرض ألوقات أخرى؟ 

 تعرض هلا. ما
إذًا: هذا إخبار وهناك مواطن كثرية جدًا يستجاب فيها الدعاء،  
كالساعة اليت يف يوم اجلمعة عند صعود اإلمام إىل املنرب إىل الفراغ من 
اخلطبة والصالة، ويف الثلث األخري من الليل، ودعاء املظلوم، ويف حالة 
ة عمل اخلري وعمل الرب، وعقب ختم القرآن، فلكل ختمة دعو 

ل هذه مواطن مستجابة، ويوم عرفة، وليلة اجلمعة، وليلة العيدين، وك
 .يستجاب فيها الدعاء

وقوله ) بني االذان واإلقامة ( يعين من كل صالة سواء الفجر ,ظهر 
,عصر ,مغرب , عشاء , مجعة ال يرد والغرض من هذا اخلرب من رسول 

بالدعاء فانه  هللا صلى هللا عليه وسلم احلث على اغتنام هذا الوقت
 حرَي باالجابة .

 ما يقال من الدعاء بني األذان واإلقامة ؟
ومل يثبت يف حتديد الدعاء الذي يقال يف هذا املوضع حديث عن رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم، مل يثبت يف ذلك حديث، لكن يستحب 

 لإلنسان أن يدعو مبا أحب من خري الدنيا واآلخرة، وحيرص على 

 اآلخعععععععععرة ويف حسعععععععععنة العععععععععدنيا يف آتنعععععععععا ربنعععععععععا) العععععععععدعاء، مثعععععععععلجوامعععععععععع 
 هعععععععععديتنا إذ بععععععععععد قلوبنععععععععا تععععععععع غ ال ربنععععععععا النعععععععععار، عععععععععذاب وقنعععععععععا حسععععععععنة
 لنعععععععا اغفعععععععر ربنعععععععا الوهعععععععاب، أنعععععععت إنعععععععك رمحعععععععة لعععععععدنك معععععععن لنعععععععا وهعععععععب
 القععععععععععوم علععععععععععى وانصععععععععععرنا أقعععععععععدامنا وثبععععععععععت أمرنععععععععععا يف وإسععععععععععرافنا ذنوبنعععععععععا

 حتتععععععععوي الععععععععيت اجلوامععععععععع األدعيععععععععة مععععععععن ذلععععععععك أشععععععععبه ومععععععععا (الكععععععععافرين،
 يثبعععععععععت مل فإنعععععععععه وإال خمتصعععععععععرة، معععععععععوج ة بألفعععععععععا  عظيمعععععععععة مععععععععععان علعععععععععى
 األذان بععععععععني يقععععععععال خععععععععاص دعععععععععاء وسععععععععلم عليععععععععه هللا صععععععععلى النععععععععيب ععععععععن

 هععععععو ومبععععععا يناسععععععب مبععععععا يععععععدعو لكععععععن مطلقععععععاً، شععععععيء يثبععععععت مل واإلقامععععععة،
 الصَّععععععععالة   ُمق ععععععععيمَ  اْجَعْلععععععععين   َرب    ):  ذلععععععععك ومععععععععن الععععععععدعاء، جوامععععععععع مععععععععن

ععععععععععععنْ   َول َوال ععععععععععععَديَّ  يل   اْغف ععععععععععععرْ  رَبعَّنَععععععععععععا* ُدَعععععععععععععاء   َوتَعَقبَّععععععععععععلْ  رَبعَّنَععععععععععععا ُذر  يَّععععععععععععيت   َوم 
 فهععععععععععععذا[ 04-04:إبععععععععععععراهيم](  احلْ َسععععععععععععابُ  يَعُقععععععععععععومُ  يَعععععععععععععْومَ  َول ْلُمععععععععععععْ م ن نيَ 

 .به بأس ال القرآنية األدعية من هذا الدعاء، جوامع من

 أسباب إجابة الدعاء :
الدعاء يف رمضان وخاصة عند األول: فضل ال مان، وذلك كإجابة 

االفطار، وبني األذان واإلقامة كما يف هذا حديث ، وعند القتال كما يف 
 حديث سهل بن سعد عند البأس حني يلحم بعضهم بعضاً.

ومثله ساعة اجلمعة: ) ساعة اجلمعة ال يوافقها عبد مسلم يسأل هللا تعاىل 
 ب األول: فضل ال مان.خرياً إال أعطاه إياه ( وما أشبه ذلك، فهذا السب

والسبب الثاين من أسباب اإلجابة: فضل املكان، أن يكون املكان الذي 
أفضل من غريها، واألماكن  -مثالً -يدعو فيه اإلنسان فاضاًل، فاملساجد 

املقدسة كعمكة واملدينة أفضل من سواها، ومثله الدعاء بععرفة، ويف عرفة يف 
 كان.يوم عرفة جيتمع فضل ال مان وفضل امل

السبب الثالث: صفة الداعي، وذلك مثل كون الداعي صائماً, أو مظلوماً 
أو مسافرًا أو أبًا أو ما أشبه ذلك، فهذا مظنة إجابة دعائه، ومن أعظم 
ذلك أن يكون الداعي مضطرًا، واملضطر هو الذي أعيته احليل وانقطعت 

يدها، ومل يبق به األسباب وسلم أمره هلل، فعج  عن كل وسيلة حياوهلا أو ير 
إال باب هللا جل وعال فقرعه بصدق واضطرار، فهذا جياب، قال هللا تعاىل:   
ُف السُّوَء َوجَيَْعُلُكْم ُخَلَفاَء اأَلْرض    َأمَّْن جيُ يُب اْلُمضَطرَّ إ َذا َدَعاُه َوَيْكش 

 [.26]النمل:
 
 

السبب الرابع: صفة الدعاء، وذلك كأن يدعو هللا تعاىل بأمسائه احلسىن 
ويدعو جبوامع األدعية، ويرفع يديه عند الدعاء وحيضر األسباب 
واآلداب املطلوبة، وال يكون دعاؤه مشتماًل على ما يغضب هللا، كأن 

بأمور مستحيلة أو يدعو بإمث أو قطيعة رحم أو يعتدي يف الدعاء فيدعو 
 ما أشبه ذلك.

السبب اخلامس: زوال املوانع، فإن اإلنسان قد يستحق شيئًا ألسباب 
من  -مثالً -لكن مينع منه ألسباب أخرى، كمثل إنسان استحق املرياث 

متوىف ألنه أبوه أو أخوه أو ابنه أو زوجه، لكنه منع من هذا املرياث 
أو خمالفًا له يف الدين، فوجد  ملانع، كأن يكون عبدًا رقيقًا أو قاتالً 

 السبب لكن وجد مانع يقاومه فال حيصل على إرث.
كذلك اإلنسان إذا دعا بإخالص وصدق وجلوء ويف مكان فاضل وزمان 
فاضل ودعا خبري قد ال يستجاب له، ملاذا؟ لوجود مانع, ومن أعظم 

س املوانع: أكل احلرام كأكل الربا وأكل مال اليتيم وأكل أموال النا
بالباطل والسرقة والغش واخلداع، ولذلك ذكر النيب صلى هللا عليه وسلم 

الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغرب ميد يديه إىل السماء: يف مسلم : ) 
يا رب يا رب! ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي باحلرام. قال عليه 

؟! (، فأىن يستجاب؟! استبعد الصالة والسالم: فأىن يستجاب لذلك
 هللا عليه وسلم أن يستجاب له؛ ألن املانع موجود.صلى 

و من أعظم موانع إجابة الدعاء: ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
والسكوت على الباطل وإقراره واملداهنة واجملاملة، فإن هذا من موانع 

 إجابة الدعاء كما جاء يف حديث عائشة رضي هللا عنها وغريها.
يف هذا احلديث وغريه؛ ألنه قد يقول قائل: هذه مخسة أسباب تراعى 

 الدعاء ال يرد، فكيف دعوت فلم يستجب يل؟
 الفوائد من احلديث

 مشروعية الدعاء بني األذان واإلقامة واألمر) لإلستحباب ( -4
   قال صلى هللا عليه وسلم : )) الدعاء هو العبادة (( -
اإلجابة يف أي صالة  الدعاء بني األذان واإلقامة موطن من مواطن  6-

 . كانت يف املسجد أو يف غريه ، وبعد األذان األول من اجلمعة
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قال  والدعاء يف الصالة الراتبة ين األذان واإلقامة مستجاب كما -3
الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ألن املسلم أقرب من هللا يف الصالة ويف 

 (الركوع ، السجود ، التشهد الصالة مواطن أقرب وآكد مثال
وعالوة على التعبد بالدعاء فإن اإلمتثال ألمر رسول هللا صلى هللا عليه 

   وآله وسلم وتصديقه يف هذا األمر هو ) عبادة أخرى (
  . والجيوز الدعاء مبافيه أمث أوقطيعة رحم ، فإنه اليستجاب له -0
ولكن اخلرية جيب أن يكون بذهنك أن هللا قد استجاب لك والشك  -5

بيد هللا تعاىل والتعلم ماختار هللا لك ) اما تعجيل اإلجابة ، أو يصرف 
  .عنك من الشر ، أو ادخارها لك يف اآلخرة ( 

وقد توجد موانع متنع من استجابة الدعاء مثال ) املطعم احلرام ،  -2
  .وامللبس احلرام ، وغذي باحلرام ( 

ابة مثال ] احلضور املبكر جيب على اإلنسان حتري مواطن اإلج -7
واإلقامة وهومتهيء ومستعد للمسجد لسماع األذان والصالة بني األذان 

 .املالئكة (  روحضو ، 
 ظاهر احلديث العموم وانه ال فرق بني الرجال والنساء . -8
 ظاهر احلديث انه ال فرق بني منتظر الصالة وغري منتظر الصالة .-9

 بني املتوضئ وغري املتوضئ .ظاهر احلديث انه ال فرق  -44
 فضيلة الدعاء الن الدعاء عبادة . -44
 ان االنسان اذا دعا على اخر فهل خياف االخر من دعائه ؟ -46

اجلواب : ال خياف اال اذا كان ظاملا الن االنسان اذا دعا على غري ظامل 
فان الذي جييبه هو هللا ع  وجل ولو اجابه على دعائه لكان هللا تعاىل 

ني الظاملني وحاشاه من ذلك بل قال هللا تعاىل ) انه ال يفلح الطاملون ( يع
/ وعلى هذا فال ختف من دعاء من يدعو عليك بغري حق 63يوسف 

 الن املستجيب للدعاء هو هللا ع  وجل .
قال ابن القيم رمحه هللا تعاىل ) الدعاء من اقوى األسباب فليس  -43

 دعاء حصلت اإلجابة .شيء انفع منه فمىت اهلم العبد ال
من ادب الدعاء الثناء على هللا تعاىل والصالة على رسوله فالدعاء  -40

 من ابلغ األسباب جللب املنافع ودفع املضار .

إن الععدُّعاَء أكععرم شععيء علععى هللا، شععرعه هللا حلصععول اخلععري ودفععع الشععر، -45
وسععببي لععدفع املكروهععات فالععدعاُء سععببي عظععيم للفععوز بععاخلريات والربكععات، 

والشععرور  والكربععات، والععدعاُء مععن القععَدر ومععن األسععباب  النافعععة اجلالبععة لكععل   
قعععال تععععاىل: )وإذا سعععألك عبعععادي ععععين فعععإين قريعععب .خعععري والدافععععة لكعععل شعععر  

 أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا يل ولي منوا يب لعلهم يرشدون (
رفع اليدين يف الدعاء فأجاب رمحه سئل الشيخ ابن عثيمني عن مسالة -42

 هللا تعاىل :
 :قععععععععععد تأملععععععععععت يف ذلععععععععععك فظهععععععععععر يل أن ذلععععععععععك علععععععععععى أربعععععععععععة أقسععععععععععام

األول: ما ثبت فيه رفع اليعدين خبصوصعه كرفعع النعيب صعلى هللا عليعه وسعلم  .
يديه يف خطبة اجلمعة حني قال: "اللهم أغثنا" وحني قال: "اللهم حوالينعا وال 

  )"علينا
ثبت فيه عدم الرفع كالدعاء حال خطبة اجلمعة بغري االستسقاء، الثاين: ما  .

عععن حصععني بععن  6/595واالستصععحاء، كمععا دل علععى ذلععك مععا رواه مسععلم 
عبد الرمحن عن عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان على املنرب رافعاً يديعه 
ا فقعال: "قعبح هللا هعاتني اليعدين لقعد رأيعت رسعول هللا صعلى هللا عليعه وسعلم معع

ي يد على أن يقول بيده هكعذا، وأشعار بإصعبعه املسعبحة"، ويف روايعة: "رأيعت 
 ...بشر بن مروان يوم مجعة يرفع يديه فقال عمارة" فذكر حنوه

الثالث: ما كان ظاهر السنة فيعه ععدم الرفعع، كالعدعاء بعني السعجدتني، ويف  .
فتاح  آخر التشعهد، فعإن الظعاهر فيهمعا ععدم رفعع اليعدين وكعذلك دععاء االسعت

وهعذه األقسعام  ....كما يف حديث أيب هريرة، وكذلك االستغفار بعد السعالم
  .الثالثة حكمها ظاهر؛ ألن األدلة فيها خاصة

الرابعع: معا سععوى ذلعك فاألصععل فيعه اسععتحباب رفعع اليععدين؛ ألن رفعهمعا مععن 
آداب الععدعاء، وأسععباب أجابتععه ملععا فيععه مععن إظهععار اللجععوء إىل هللا ععع  وجععل 

ه، كما يشري إليه حديث أيب هريرة عن رسعول هللا صعلى هللا عليعه إليواالفتقار 
وسلم أنه قعال: "إن هللا طيعب ال يقبعل إال طيعب" وفيعه "مث ذكعر الرجعل يطيعل 

جممععوع  .احلععديثالسعفر أشعععث أغععرب ميععد يديععه إىل السعماء يععا رب، يععا رب". 
 496\43فتاوى ورسائل ابن عثيمني 

 حممد وعلى آله وصحبه وسلم . وصلى هللا على نبينا هللا اعلمو
 
 
 

  :المطويةعنوان 

َعاُء لَا ُيرَدُّ َبيَْن الْأَذَاِن َوالِْإَقاَمةِ   الدُّ

 

 فوائد من أحاديث النبي

 صلى اهلل عليه وسلم

 
ساهم في الدعوة إلى هللا بنسخ هذه  أخي الكريم

المطوية وتوزيعها عسى أن تكون لك حسنة جارية 

 والدال على الخير كفاعله .

 (07اإلصدار رقم )    تهدى وال تباع

 

 ع مي إبراهيم ع ي أعد ها 
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