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 ِبْسِم ِاهلِل ِالرَّْحَمِن ِالرَِّحيمِ 

ُه وَنْسَتِعيُنُو َوَنْستَػْغِفُرُه ، َونَػُعوُذ بِاهلِل ِمْن ُشُروِر أَنْػُفِسَنا ِمْن َسِيَئاِت ِإَف الَحَمَد هلِل َنحمدُ 
اهلِل َأْعَمالَِنا ، َمْن يَػْهِدِه اهللَ َفاَل ُمِضَل َلُو ، َوَمْن ُيضِّْلل َفالَ َىاِدَي َلو ، َوَأْشَهُد َأْف الَ ِإَلِو ِإالَّ 

 . َأْشَهُد َأَف ُمَحَمًدا َعْبَدُه َوَرُسولُوُ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُو ، وَ 

ـُ اهلِل َوَخيَر الُهَدى ُىَدى  ُمحمَّد َوَشَر اْْلُُموِر ُمْحَدثَاتُػَها  وَُكلَّ َأاَل َوِإَف َأْصَدَؽ اْلَكاَلـ َكاَل
 ُمْحَدثٍَة ِبْدَعٍة  وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضاَلَلٍة وَُكلَّ َضاَلَلٍة ِفي النَّاِر.

 : أمَّا بعد

 رضي اهلل– ُىَريْػَرة وأَبووية عند الحديث العاشر ، وىو ما رواه فقد توقفنا في اْلربعين النَّ 
: -صلَّى اهلل عليو وسلَّم– : قَاَؿ َرُسوُؿ اللَّو قَاؿَ ،  -عنو تعالى  

: اْلُمْرَسِليَن فَػَقاَؿ  ، َوِإفَّ اللََّو َأَمَر اْلُمْؤِمِنيَن ِبَما َأَمَر بِوِ  الَّ طَيًِّباإفَّ اللََّو طَيٌِّب اَل يَػْقَبُل إ)  
يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا  ﴿:  ، َوقَاَؿ تَػَعاَلى يَا أَيػَُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمْن الطَّيَِّباِت َواْعَمُلوا َصاِلًحا﴾﴿

الرَُّجَل ُيِطيُل السََّفَر َأْشَعَث َأْغبَػَر َيُمدُّ َيَدْيِو إَلى  ثُمَّ ذََكرَ ، ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرزَقْػَناُكْم﴾ 
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! َوَمْطَعمُ  السََّماءِ  ! يَا َربِّ ـٌ : يَا َربِّ ـٌ  ُو َحَرا ـٌ  ، َوَمْشَربُُو َحَرا ـِ  ، َوَمْلَبُسُو َحَرا  ، َوُغذَِّي بِاْلَحَرا
  (  1)( ؟ذلك، فَأَنَّى ُيْسَتَجاُب لَ 

التي ينبغي لكل مسلٍم ومسلمة أف يعتنوا بها ؛ لما ، همة ىذا الحديث من اْلحاديث المُ 
ْلحاديث وغيرىا من أموٍر يحتاجوف إليها في يومهم وليلتهم ، خصوًصا اتتضمنُّو ىذه 

 ،(   2) ﴾اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكمْ  َوقَاَؿ رَبُُّكمُ ﴿: فيو  -عزَّ وجل–الذي قاؿ اهلل  ، الدعاء
َعاُء ُىَو اْلِعَباَدةُ   َعاُء ُىَو اْلِعَباَدةُ  ( ، )الدُّ وقاؿ فيو النَّ بي –صَّلى اهلل عليو وسلَّم- فيو : )الدُّ

.) 

 .ٌب طيِّ  -لعزَّ وج–اهلل  بيَّن لنا أفَّ  -مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ –بي فالنَّ 
 

، لو  -سبحانو وتعالى–نزَّه عن النقائص والعيوب مُ  طاىٌر ، -وتعالىسبحانو – أي أنو
طلق في  وفي ألوىيتو ، لو الكماؿ المُ  ، وفي ربوبيتو ، وفي صفاتو، الكماؿ في أسمائو 

. –سبحانو اهلل وتعالى  –كل شيء   

يَا أَيػَُّها النَّاُس أَنْػُتُم ﴿: كما قاؿ تعالى ،  لناس إليو فقراء ؛ افاهلل طيٌب غنٌي عن الناس 
كما جاء في ،  ، اهلل غنٌي عنَّا وعن عبادتنا  (  3) ﴾اْلُفَقَراُء ِإَلى اللَِّو َواللَُّو ُىَو اْلغَِنيُّ 

ف إنسكم وجنَّكم وأوَّلكم وآخركم  ) لو أ:  -صلَّى اهلل عليو وسلَّم –بي الحديث عن النَّ 
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ولو أف إنسكم وجنَّكم ا ، واحد ما زاد ذلك في ملك اهلل شيئً  كانوا على أتقى قلب رجلٍ 
-ا واحد ما نقص ذلك من ملك اهلل شيئً  فجر قلب رجلٍ وأوَّلكم وآخركم كانوا على أ

.-عليو الصالة والسالـ-أو كما قاؿ (.  -سبحانو وتعالى  

نزٌَّه مُ  ، -سبحانو وتعالى-أسمائو وصفاتو وفي ذاتو وفي كل شأنو  في فاهلل طيٌب ، كاملٌ 
 : عن النقائص ، منزٌَّه عن الولد ، منزٌَّه عن الصاحبة والزوجة ، منزٌَّه عن العبث

َنا اَل تُػْرَجُعوفَ َأَفَحِسْبُتْم أَنََّما َخَلْقَناُكْم َعَبثًا َوأَنَُّكْم ﴿ . (  4) ﴾ فَػتَػَعاَلى اللَُّو اْلَمِلُك اْلَحقُّ  ِإلَيػْ  

و يدركوف  ، وىذا مما يجعل العباد يفتقروف إلى اهلل،  –سبحانو وتعالى– اهلل طيبٌ  ًذافإ 
–أي ال يقبل اهلل ، ا إال طيبً   –وجل عزَّ –فال يقبل اهلل ؛  –سبحانو وتعالى–عظمة اهلل 

خبيث .و ال  ـٍ حرَّ إال الشيء الذي ىو غير مُ إال الحالؿ ، و  –سبحانو وتعالى  

 ؛المعامالت العبادات و من اْلقواؿ واْلعماؿ و  ( ًبااَل يَػْقَبُل إالَّ طَيِّ  ): و قاؿ العلماء  
فاهلل ال يقبل من عبده إال الطيِّ ب ؛  لذلك ذكر النَّ بي -صلَّ ى اهلل عليو وسلَّ م- : ) ال 

 يَػْقَبُل اللَُّو َصالٌة بِغَْيِر طُُهوٍر ، َوال َصَدَقٍة ِمْن ُغُلوؿٍ  ( ، يعني من شيءٍ  مُ حرَّ ـ . 

و جاء في الحديث ، في الصحيحين من حديث أبي ىريرة : ) ال يَػَتَصدَُّؽ َأَحدٌ  بصدقة 
 ِمْن َكْسٍب طَيٍِّب ، َوال يَػْقَبُل اللَُّو ِإالَّ طيِّبا (.

ـٍ  بتلي بماؿٍ من اُ  نوا أفَّ لذلك العلماء بيَّ   خرجو .ا أو غيره فأراد أف يُ من ربً  حرا  
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لك  في الطرقات أو مصالحهم ونحو ذمثاًل ، يخرجو للفقراء والمساكين ومرافق الناس  

خراج ىذا الماؿ ، ال ينوي بإ التبرر من الماؿ الحراـ، بنية التحلل من الماؿ الحراـ 
ال يقبل إال  بٌ فاهلل طيِّ ؛ ْلنها خبيثة محرمة  ْلف اهلل ال يقبلها صدقةً ؛ الحراـ الصدقة 

با . يِّ ط  

  أف الصدقة بالماؿ الحراـ تقع على  –رحمو اهلل تعالى–ن ابن رجب و قد بيَّ 

ـٌ  ماؿٌ  ،نحوىما عن نفسو ؽ بو الخائن أو الغاصب و أف يتصدَّ  يتصدؽ  حرا
بمعنى أنو ؛ أنو ال يتقبل منو  ، قاؿ : فهذا ىو المراد من ىذه اْلحاديث ،بو عن نفسو 
 بل يأثم بتصرفو في ماؿ غيره بغير إذنو ، و ال يحصل للمالك بذلك أجرٌ  ، ال يؤجر عليو

.لعدـ قصده ونيتو  

  ثم قاؿ :  

أف يتصدؽ بو عن  ، الغاصب في الماؿ المغصوب اتن تصرفم
فهذا جائز عند أكثر العلماء ،  "قاؿ : ، ه إليو أو إلى ورثتو إذا عجز عن ردِّ  صاحبو

اللذاف ذكرىما ابن رجب فهذاف الوجهاف  ؛ "منهم مالك وأبو حنيفة و أحمد و غيرىم و 
مما يتعلق بالماؿ الحراـ .  –رحمو اهلل تعالى  –  
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 ىذا فيو نظر (و  ):قاؿ بن رجب،  تلفذىب بعض أىل العلم إلى أف الماؿ الحراـ يُ و  
ـٌ  كاف الفضيل بن عياض يرى أف من عنده ماؿٌ و ) : حيث قاؿ  ، ، ال يعرؼ أربابو  حرا

  ( بأنو يتلفو ويلقيو في البحر وال يتصدؽ بو و ال يتقرب الى اهلل إال بالطيِّ  يعني أصحابو

 هو ارصاد ، عنو منهي   إضاعتوْلف إتالؼ الماؿ و   ؛والصحيح الصدقة بو )  قاؿ :    
و استيالء الظلمة عليو ، و  ، بمعنى إمساكو: إرصاده يعني ،  أبدا تعريضو لإلتالؼ

عن  و إنما ىي صدقةٌ ، ا منو بالخبيث الصدقة بو ليست عن مكتسبو حتى يكوف تقربً 
.( نتفاع بو في الدنيا، حيث يتعذر عليو اال لو في اآلخرة ومالكو ليكوف نفع  

ـٌ  و ىي أنو إذا كاف عندؾ ماؿٌ  أخذتو أو سرقتو أنت ، للغير  حقٌ للغير أو  ىو غصبٌ  حرا
 ا أف ترجعوبل الواجب عليك شرعً ، بو أف تتصدؽ  ال يجوز لك ابتداءً  ، أو غصبتو
توصلو إليهم   ثمأو أف تضعو في ظرؼ مثاًل ، ا مالهم تعترؼ لهم أف ىذ سواءً ، ْلصحابو 

بإخراج الماؿ أو بالصدقة  دئ؛ ْلف بعض الناس يبت تقوؿ ىذا مالكم أو ىذا ماؿ فالفو 
إنما يتصدؽ بالماؿ عن أصحابو ، ىذا خطأ ؛ المغصوب أو المسروؽ مع وجود أصحابو 

معرفتهم أو نحو لعدـ ؿ إليهم ر الوصو تعذَّ و ، أو لم يستطع الوصوؿ إليهم ، اتوا إذا م
 ذلك.
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ِليَن فَػَقاَؿ َوِإفَّ اللََّو َأَمَر اْلُمْؤِمِنيَن ِبَما َأَمَر بِِو اْلُمْرسَ ) : -مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ -ثم قاؿ  
أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا   يا﴿: َ  قَاؿَ و  ﴾ارُُّسُل ُكُلوا ِمْن الطَّيَِّباِت َواْعَمُلوا َصاِلحيَا أَيػَُّها ال﴿ تَػَعاَلى:

: يعني  ، ( ﴾ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرزَقْػَناُكمْ   

أمر المؤمنين أمر المرسلين ؛ فاهلل قاؿ في شأف المرسلين كما   –وجل  عزَّ  –أف اهلل  
-فالّرسل ؛  (   5)﴾اُل ُكُلوا ِمْن الطَّيَِّباِت َواْعَمُلوا َصاِلحيَا أَيػَُّها الرُّسُ ﴿ا لهم : خاطبً مُ 

وبالعمل  وبتناوؿ الطّيبات ، روا باْلكل من الطّيبات ،أُمِ  -وسالمو يعليهم صلوات ربّ 
 الصالح .

ْلكل من الطّيبات والعمل ا ، ﴾اُكُلوا ِمْن الطَّيَِّباِت َواْعَمُلوا َصاِلحً   ﴿ روا بأمرين :مِ أُ ف  
.الصالح   

ػ   (   6)﴾أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرزَقْػَناُكمْ  ﴿ و :كذا المؤمنوف في قولو    

ّتعظ أّف المسلم يوالفائدة بذلك  كما أمر المرسلين ،أمر المؤمنين    -وجل عزَّ –فاهلل 
 فَِبُهَداُىمُ  اللَّػوُ  َىَدى الَِّذينَ  ُأولَػِٰئكَ  ﴿  -عليهم صلوات رّب وسالمو-ويقتدي باْلنبياء 

.(   7) ﴾اقْػَتِدهْ   
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ار ا أشوأيضً  وال التصّرؼ فيو ْلحد ، ا أف يعلم أّف الماؿ الحراـ لم ُيحّل ْلحد ،وأيضً  
كما أّف العمل ، ويُعين عليو  يورث العمل الصالح ، العلماء إلى أّف الماؿ الحالؿ

.والمحّرمات  عين العبد على البعد عن الحراـيالصالح   

، ا ودعا اهلل  أكل حرامً أعني رجاًل  العكس ؛ -مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ -بيولذلك ذكر النَّ 
-  

 ى اهللصلَّ -أي الّنبي -ثُمَّ ذََكرَ ) :  أبو ىريرة اويالرَّ  قاؿ،  -مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ -اؿ فق
ويكوف بعيد عن ُيسافر  : يعني  ( ُيِطيُل السََّفرَ  الرَُّجلَ ) ثم ذكر ( الرَُّجلَ  -عليو وسّلم

طويلة . أىلو مدةً   

راره إلى طّ ضوا، ؛ ولينو  نكسار القلبالسفر الطويل ادعى ال) : ابن رجب وغيره قاؿ  
 إليهم ، فالواحد حينما يبعد عن أىلو  يشتاؽ إليهم ، ويحنُّ  ؛  ( -وجلّ  عزَّ –اهلل 

 ويرغب إلى اهلل أف يُعينو على الرجوع .  

: (َأْشَعَث  الرَُّجَل يُِطيُل السََّفرف )  

  . مسّرح غير ل  ؛جشعره غير مرَّ  يعني رأسو ، : (َأْشَعثَ ) -

.من التراب  رغبَّ إ : (أغبر)َ  -  

! يَا ) يقوؿ ا اهلل ،يرفع يديو إلى السماء داعيً ي يعن : (َيُمدُّ َيَدْيِو إَلى السََّماءِ ) - يَا َربِّ
! .( َربِّ  
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أة يعني رّث الهي ، (أغبر ْشَعثَ )أَ ، يعني مدتو طالت  ،طويل  في سفرٍ  ، ىذا رجل مسافر 
!) -وجّل  عزَّ –ويدعو اهلل  غير ُمتنّعم ، ، ! يَا َربِّ إّما أف  يرزقُو أو يُعينُو على  ،( يَا َربِّ

 الّرجوع أو أّي أمر ما .   

ـٌ ) : -م ى اهلل عليو وسلَّ صلَّ -قاؿ   ْلنّو إذا  ؛يعني يأكل الماؿ الحراـ   : (َوَمْطَعُمُو َحَرا
ك كما يقوؿ ولذل ا يأكلو ،وكسب الماؿ الحراـ فإنّو يشتري بو طعامً  تعامل بالحراـ ،

  ليأكلو . أو ؿ الشيء يعني يكسب الحراـ ليأكل بو ،آر بمىنا عبَّ العلماء 

ـٌ ) قاؿ : . طعامو حراـ: ( َوَمْطَعُمُو َحَرا  

ـٌ  )  . ويشرب الشيء الحراـ:  (َوَمْشَربُُو َحَرا  

ـِ ) ـِ ) : العلماء قاؿ:  (َوُغذَِّي بِاْلَحَرا عن أكل الحراـ من أي ال يتورّع  ( َوُغذَِّي بِاْلَحَرا
.غيره  

ـٌ )   ـٌ  َوَمْطَعُمُو َحَرا .ىو يكتسب الحراـ ويأكلو ، (  ، َوَمْشَربُُو َحَرا  

ـِ ) يأكل الحراـ من غيره. ( ،َوُغذَِّي بِاْلَحَرا  

. ( ؟ كذلفَأَنَّى ُيْسَتَجاُب لَ : ) –م ى اهلل عليو وسلَّ صلَّ  –قاؿ النبي    

  : (أَنَّىف)َ يعني  
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فهو استفهاـ وقع  ،( كيف يستجاب لو !؟ معناه  )  –رحمو اهلل تعالى  –قاؿ ابن رجب 
. –إف شاء اهلل  –ب واالستبعاد كما سيأتي تعجُّ على وجو ال  

كر شيء من آداب الدعاء في ىذا الحديث كما يقوؿ ابن رجب وغيره من أىل العلم ذِ 
:  ي إلى قبولو واستجابتو فمن ذلكالتي قد تؤدِّ   

أنو ثالثة دعوات  -مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ -بي فإنو جاء عن النَّ 
في  مذكورٌ  وىذا إًذا سببٌ  ذكر منها دعوة المسافر ،و مستجابات ال شك فيهن ؛ 

.( ُيِطيُل السََّفر )الحديث   

ى اهلل صلَّ –كما قاؿ 
عليو وسلَّ م-  كما في صحيح مسلم : ) ُربَّ أشعث أغبر ذي الطمرين ، مدفوع باْلبواب 

يعني  وال يُرحب بو لفقره ، وقلة مالو ، ىو أشعث أغبر ،ا أحد يستقبلو يعني : م؛ (  )8(
ثيابو مغبرَّ ة ، قد تكوف فيها شيءٌ  من عدـ النظافة ، ) ذي الطمرين مدفوع باْلبواب لو 

 أقسم على اهلل ْلبرَّ ه ( ، يعني الستجاب لو كما في صحيح مسلم .

إطالة السفر والسفر.  

حصوؿ التبذُّ ؿ و الهيئة الرثة ؛يعني االفتقار إلى اهلل-عزَّ  وجل-  

                                                           
   -رضي هللا عنه-لحلية عن أبي هريرة أخرجه الحاكم في المستدرك وأبو نعيم في ا ( 8 
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َيُمدُّ َيَدْيِو  ):   –عليو الصالة والسالـ  –، حيث قاؿ  يديو إلى السماء مدُّ 
مظنة لإلجابة . فرفع اليدين إلى السماء أو رفع اليدين عند الدعاء ،( إَلى السََّماءِ   

كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليو ي   ) إف اهلل تعالى حي:  –مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ –قاؿ  
.  ىذا الثالث ا، إذً  يديو أف يردىما صفرا ، خائبتين (  

!) :-وجل عزَّ -اإللحاح على اهلل  ! يَا َربِّ –بي و قد جاء عن النَّ ، ( يَا َربِّ
، وعدـ  -وجل عزَّ -العباد على اإللحاح على اهلل  حثُّ  –م ى اهلل عليو وسلَّ صلَّ 

) أنو يستجاب ْلحدنا ما لم :  -مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ – بيفإف  النَّ  ؛االستعجاؿ بالدعاء 
رؾ ، والعبد ثم يت ، مرة ، مرتين ، ثالث ، ثم يقوؿ : لم يستجب لييدعوا  ،(  يتعجل

. -وجل عزَّ -إلى اهلل  فتقرٌ مُ   

كل شيء ، من  -وجل عزَّ -وعلى سؤاؿ اهلل ، اومة على اإللحاح المد ومن االفتقار 
!) : فلذلك قاؿ ؛ -وجل عزَّ -اْلشياء التي أباحها اهلل  ! يَا َربِّ ح على فهو يلُّ   (يَا َربِّ

 -وجل عزَّ -، ويظهر افتقاره إلى اهلل  -سبحانو وتعالى-، وينكسر إليو  -وجل عزَّ -اهلل 
-ا أظهر العبد افتقاره إلى اهلل ويستجيب دعاءه إذ، ه يكـر عبد -وجل عزَّ -فإف اهلل  ؛

. -وجل عزَّ   
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ن أف بيَّ  –مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ –بي ، والبعد عن الحراـ ، ْلف النَّ إطابة الطعاـ والشراب  
. ي بالحراـمطعمو حراـ ، ومشربو حراـ ، وغذِّ   

 

ب ، وتعامل بالطيِّ  بوتغذى بالطيِّ ، با ومشربو طيِّ ، با  طيِّ إذا لو كاف مطعمو حالاًل : يعني  
.؛ يستجاب لو  

كعند  ستجاب للداعي فيها ،طلب الدعاء في اْلوقات التي جاء في السنة بياف أنو يُ  
ل ىذه اْلمور وأف يحرص عليو أف يتأمَّ ا المسلم ودعاء الوالدين ، فإذً  ، طرنزوؿ الم

.عليها  

.(  ؟ ذلكُيْسَتَجاُب لَ فَأَنَّى  ):  -مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ -ثم قاؿ    

!):  قولو –رحمو اهلل تعالى -ن ابن رجب ، بيَّ  لكن قبل ىذا ! يَا َربِّ قاؿ ابن   ، (يَا َربِّ
كقولو ،  ا تفتتح باسم الرب وجدىا غالبً  ل اْلدعية المذكورة في القرآفمن تأمَّ و ) رجب : 
نْػَيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنةً  ِفي رَبػََّنا آتَِنا﴿تعالى :   وقولو :،  (  9)﴾ َوِقَنا َعَذاَب النَّار الدُّ

َنا ِإْصًرا َكَما َحَمْلَتُو َعَلى الَّ ﴿ ِذيَن رَبػََّنا اَل تُػَؤاِخْذنَا ِإف نَِّسيَنا َأْو َأْخطَْأنَا رَبػََّنا َوالَ َتْحِمْل َعَليػْ

                                                           
165 اآلية- ( سورة البقرة 
9
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ْلَنا َما اَل طَاَقَة لََنا بِو ِمن قَػْبِلَنا رَبػََّنا الَ تُزِْغ قُػُلوبَػَنا بَػْعَد ِإْذ ﴿وقولو:   ،  (    10)﴾رَبػََّنا َواَل ُتَحمِّ
. (     11)﴾َىَديْػتَػَنا  

! )ح على اهلل إذا العبد يلِّ  قاؿ ومثل ىذا في القرآف كثير ، ! يَا َربِّ ولذلك ؛  ( يَا َربِّ
:  عن من يقوؿ في الدعاءل سفياف ومالك ئِ سُ   

 ا ىذا أدبٌ ، فإذً  ( كما قالت اْلنبياء في دعائهم) رب ، قاؿ مالك :  يقوؿ يا: فقاال  
لك ىو الخالق الرازؽ ، الما -سبحانو وتعالى-والرب  ، رب في الدعاء أف تقوؿ يا

.في الدعاء ؼ ، الذي بيده كل اْلمور ، فهذا أدبٌ المتصرِّ   

  (؟ ذلكفَأَنَّى ُيْسَتَجاُب ل) أو( ، َلُو؟ ، فَأَنَّى ُيْسَتَجابُ ): -مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ -قولو ثم 

. استفهاـ على وجو التعجب واالستبعاد جب ، أنومعنا كالـ ابن ر  مرَّ    

ية ، فيؤخذ لِّ ومنعها بالكُ  ا االستحالة في االستجابة ،وليس صريحً )  : قاؿ ابن رجب - 
. (  من ىذا أف التوسع في الحراـ والتغذي بو من جملة موانع اإلجابة  

نوا أف العبد ولو كاف الدعاء ، وإال فإف العلماء قد بيَّ  ا في عدـ قبوؿا قد يكوف سببً فإذً 
ت قد ولكن ليعلم أف وقوعو في المحرما اهلل ويلتجئ إليو ، مات يدعوا في المحرَّ واقعً 

. لو عدـ االجابة وقد يستجيب اهللا ليكوف سببً   
                                                           

180اآلية  –( سورة البقرة  
10

  
8اآلية  -( آل عمران  
11
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 -وجل عزَّ - هللالشيطاف الذي عصى ا : ومن لطيف ما ذكر العلماء في ذلك أنهم قالوا 
. أعطاه اهلل ذلك الشيطاف أف يؤخره إلى يـو يبعثوفا سألو لمَّ   

اْلمر الحراـ من أسباب موانع أو تأخر االجابة حديث ىاىنا أنو قد يكوف ولكن معنى ال
. ا الحث على ترؾ الحراـ ، طيبأيضً و  ،   

ا من مات الفعلية مانعً حرَّ قد يكوف ارتكاب المُ ) :  -رحمو اهلل تعالى  -قاؿ ابن رجب -
الطاعات  وفعل) : ثم قاؿ  ، لإلجابة (ا وكذلك ترؾ الواجبات قد يكوف مانعً  ، االجابة

ت فأطبق ، ثم ذكر قصة الثالثة الذين دخلوا في الغار ، ( ا الستجابة الدعاءيكوف موجبً 
.-وجل عزَّ -عليهم الصخرة فتوسلوا إلى اهلل بأعمالهم الصالحة ، التي أخلصوا فيها هلل   

في الدعاء ،  –رحمو اهلل تعالى  –بن عثيمين اذكرىا اإلماـ  ثم أختم ىذا الدرس بفائدةٍ  
: فقاؿ أو في رفع اليدين في الدعاء ؛  

-  

 - فقاؿ: الجواب ىذا على ثالثة أقساـ :  

ما ورد فيو رفع اليدين .   

ما ورد فيو عدـ الرفع .      
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. ما لم يرد فيو شيءٌ    

  قاؿ:

وىو ما ورد فيو رفع اليدين :  

الوتر ، وكذا على الصفا إذا دعا الخطيب باالستسقاء ، وكذا في قنوط النوازؿ و  
.فإًذا ىذا وردت بو السنة برفع اليدين والمروة ؛   

: وىو ما ورد فيو عدـ الرفع :  

كاف   –م ى اهلل عليو وسلَّ صلَّ –بي فإف النَّ  عدـ رفع اليدين حاؿ خطبة الجمعة ؛مثل  
أنو رأى بشر بن مرواف على  ، عن عمارة بن رؤيبةيشير بالسبابة ، ففي صحيح مسلم 

ى اهلل عليو صلَّ  -ح اهلل ىاتين اليدين ، لقد رأيت رسوؿ اهلل قبَّ ) المنبر رافًعا يديو فقاؿ: 
؛ يعني السبابة .(      12)(ما يزيد أف يقوؿ بيده ىكذا وأشار بإصبع المسبحة –م وسلَّ   

أو  كالدعاء بين السجدتين ،  كذلك رفع اليدين في دعاء الصالة ،و )  : قاؿ ابن العثيمين
(التشهد ؛ فإنو ال يرفع يديو   

  

إذ السنة أتت بعدـ الرفع في  لعدـ الرفع لعدـ ورود الرفع في السنة النبوية في ذلك ، -
. ذلك  

                                                           
   رواه مسلم )471( وأبو داود )1101(

 
)

12
(  
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ما لم يرد فيو الرفع وال عدمو :  

نو من آداب الدعاء ومن أسباب : اْلصل الرفع ؛ ْل فُيشرع فيو رفع اليدين ، فقاؿ 
في شرح اْلربعين وىو كالـٌ نفيٌس  –رحمو اهلل تعالى  –... إلى آخر كالمو  جابةاإل

. -رحمو اهلل تعالى  –متين   

  أقوؿ : أيًضا أريد أف أنبِّ و على قضيتين : 

أف بعضهم إذا دعا يمسح وجهو بعد الدعاء؛ يمسح وجهو بيديو وىذا 
فليس مشروًعا مسح الوجو باليدين  ؛ -م ى اهلل عليو وسلَّ صلَّ -بي لم يرد فيو سنة عن النَّ 

ىذا تنبيو . ، إنما ترفع يديك ثم ترخيهما ، بعد الدعاء  

، في شرح اْلربعين  –رحمو اهلل تعالى  –وقد أشار إليو الشيخ العثيمين  
 حيث قاؿ :

: -م ى اهلل عليو وسلَّ صلَّ -ل قولو تأمَّ  : قاؿ   

  )َوِإفَّ اللَّوَ  َأَمَر اْلُمْؤِمِنيَن ِبَما َأَمَر بِِو اْلُمْرَسِلينَ  ( ،  يقوؿ – صلَّ ى اهلل عليو وسلَّ م – :
 ) َوِإفَّ اللَّوَ  َأَمَر اْلُمْؤِمِنيَن ِبَما َأَمَر بِِو اْلُمْرَسِلينَ  فقال: ﴿ يَا أَيػَُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيَِّباِت 

  ( ﴾ َواْعَمُلوا َصاِلًحا
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ا أمرىم اهلل لم الرسل يعملوف الصالحات ، ويأكلوف الطيبات ، ولمَّ : ىنا فائدة : فقاؿ 
 بل تقبلوا ؛ فإًذا فيو؟ تأمرنا ونحن نأكل الطيبات ونعمل صالًحا  اوقالوا لم، يتكبروا 

: فائدة  

ى اهلل عليو صلَّ –بي أف المؤمن قد يُنصح ويُذكر بالعمل الصالح ، ولذلك جاء عن النَّ  
وال ، ، واهلل أكبر  : سبحاف اهلل ، والحمد هلل ) أحب الكالـ إلى اهللأنو قاؿ:  -موسلَّ 

؛  اتق اهلل فيقوؿ: إليك عني ( للرجلِ  ؿ الرجلُ وأبغض الكالـ إلى اهلل أف يقو إلو إال اهلل 
فإف اهلل يبغضو ؛  ؛أو صالح بهذا اْلمر فيِّ ومثل ما يقاؿ ليس لك شغٌل  يعني ال تتدخل

: جزاؾ اهلل خيًرا  يبغض ىذا الكالـ ، فإذا أمرؾ أحد بمعروؼ أف نهاؾ عن منكر فقل لو
  وتقبل منو .

 وفي ىذا القدر كفاية. 

 

م على نبينا محمد وعلى صحبو وآلو أجمعين .ى اهلل وسلَّ وصلَّ   

 

 

 

 


