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 ىـ 0347ربيع اآلخر  29موافق  7/2/2102األحد  
 ع ـ إسناهر ـ الحاج على طايع ـ نجع الطوايالقرايا ـ الظ

 (أسئلة حائرة واجابات شافية)
 بسم اهلل الرحمن الرحيم:

 ؟شروط قبول الدعاءما ىي السؤال األول: 
 شروط قبول الدعاء:

 الشرط األول:
سيدنا سعد بن أبي وقَّاص خال  ل الدعاء أن يكون المطعم من حالل،ول شرط لقبو أ

قال يا رسول اهلل أدُع اهلل أن يجعلني مستجاب الدعوة، و وسلَّم رسول اهلل صلى اهلل علي
 فما والروشتة التي أعطاىا لو رسول اهلل؟ روشتة واحدة:
 )يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعاء(.

 وىذا ىو الشرط األول:
 الشرط الثاني:

 اإلستجابة لألوامر التي أمر بها اهلل عز وجل:
ْلَيْسَتِجيُبوا ِلي وَ "  البقرة(.082) "ْليُـْؤِمُنوا ِبي َلَعلَُّهْم يـَْرُشُدونَ فـَ

فهل يستجيب لو مواله؟ ال ـ نفرض أن واحد يأكل من حالل ولكنو تارٌك للصالة، 
والزكاة إن كان  ،لألوامر التي كلفنا بها اهلل كالصالة والصيام والحج إن استطاعفاإلستجابة 

 ن والمؤمنات.عنده ماٌل وبلغ نصاب الزكاة المقررة للمؤمني
 الشرط الثالث:

أن يتحرى لألوقات التي ذكرىا حضرة النبي وبين أن فيها يستجيب اهلل الدعاء،  
 :صلى اهلل عليو وسلَّمكقولو 

 )الدعاء بين األذان واإلقامة ال يُرُد(.
 :صلى اهلل عليو وسلَّموقولو 
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 ن يستجيب لو(.)إذا دعا العبد في سجوده فهو ضمٌن أ 
دعية ُأخرى عقب دعو بين اآلذان واإلقامة، وىناك أفي السجود، وي يدعو في الصالة

 لصالة ال يُرد.افالدعاء عقب الصالة مع ختام الصالة، 
 :صلى اهلل عليو وسلَّملقولو  وقت اإلفطار، اً ن يكون لو دعاءإذا كان صائماً يتحرَّى أ

 )للصائم عند فطره دعوة ال تُردُّ(.
نزَّل في يت بالثُلث األخير من الليل، فإن اهللورًا، فعليو تجيب اهلل لو فسإذا أراد أن ي

، ولكن يتنزَّل ليس معناه أن ينزل الويتنزَّل الثلث األخير من الليل إلى السماء الدنيا، 
 اهلل ال يحدُّه زمان وال يحيط بو مكان. وإجابتو، ألنبكرمو وفضلو وعطائو 

 دنيا فيقول:في الثلث األخير من الليل إلى السماء اليتنزل 
ىل من ُمبتلي فأعافيو؟ ىل  فأستجيب لو؟ ل من تائب فأتوب عليو؟ ىل من داعٍ )ى

 من كذا ىل من كذا حتى مطلع الفجر(.
وسلفنا الصالح  حبو الكراملذي كان يتحرَّاه الحبيب وصاوىذا وقت اإلجابة 

 والصادقين في ىذا الزمان وفي كل الزمان.
لجمعة فيو ساعة إجابة، وساعة اإلجابة في أرجح ، ويوم اأو يتحرى في يوم الجمعة

 ولذلك اإلمام يقول لنا:األقوال ما بين صعود اإلمام المنبر وإقام الصالة، 
 نتم موقنون باإلجابة(.)ادعوا اهلل وأ

وىو أيضاً لمن ال يعرف الدعاء فيدعو ونحن  ن الدعاء ىنا ُمجاب،ألفيعطينا فرصة 
 نردد خلفو.

إلجابة الدعاء، وىناك شروط أخرى كثيرة، ولكن ط المهمة وىذه أظن أنها الشرو 
ن ُيحقق لنا اإلجابة إجابة الدعاء نسأل اهلل عز وجل أ ىذه ىي العصب األساسي في

 أجمعين.
 

 ما ىي أصول اإلعتقاد؟ السؤال الثاني:
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عندما  صلى اهلل عليو وسلَّمسيدنا رسول اهلل حديث في  ةاإلعتقاد واضح أصول 
 ل وسألو: ما اإلسالم وما اإليمان؟ فأجاب:جاءه جبري

اإليمان ىو أن تؤمن باهلل وكتبو ورسلو واليوم اآلخر والقضاء والقدر خيره اإليمان: 
 وشره ُحلوه وُمره من اهلل عز وجل، فهذه أصول اإلعتقاد.

شهادة أن ال إلو إال اهلل وأن محمداً وأصول اإلسالم: بُني اإلسالم على خمس: 
 وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليو سبيال. رسول اهلل،

 اإلسالم وىذا اإليمان.فهذا 
 

 السؤال الثالث:
 :صلى اهلل عليو وسلَّمالحديث اآلخر الصحيح قال 

 )ما بين قبري ومنبري روضُة من رياض الجنة(.
إلى قبر من بعده، وحتى  الحديث الذي حققو العلماء ألنو لم يكن قد تحوَّل البيت

 وكان مجماًل بآداب النبوة: رضي اهلل عنوبعد دفنو في ىذا الموضع قال إمامنا مالك 
 لكن يقول: ُزرُت النبي[.و رُت قبر النبي، : زُ إني أكره أن يقول الرجل]

إذا كان الشهداء أحياٌء عند ربهم يُرزقون فما سبب ميلهم ىذا لمقام ف ،ألن النبي حي  
وليس في مقام  ربهم، فالنبي حي  عند حضرة اهللفإذا كان الشهداء أحياٌء عند  النبي،

 الربوبية، ولكن النبي في المقام األعلى عند حضرة اهلل عز وجل.
 فقال:وىو أخبرنا 

 (.)ما مسلٍم يسلم عليَّ إال وردَّ اهلل روحي حتى أرد عليو السالم؟
 فهو يرد السالم دائماً.شرين ساعة؟ وىل األرض تخلو من سالم المسلمين أربعة وع

نائمة قليال، أو اإلرسال عليو صدأ فال يسمع، لكن عندنا الداخلية التليفون بطارية ف
 الجماعة الصالحين كالشيخ عبد الوىاب الشعراني يذكر منن اهلل عليو فيقول:

السالم في التشهد في الصالة وقلُت: أني ما جلسُت مرًة  ]فمن ما منَّ اهلل بو عليَّ 
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بي ورحمة اهلل وبركاتو، إال ورأيتو أمامي وسمعتو وىو يقول: وعليك السالم يا عليك أيها الن 
 عبد الوىاب[.

، "والمنن الُكبرى" ىذا كتاب السالم علينا جميعاً  والسالم سنة لكن الرد فرض، فيردُّ 
 يذكر فيو منن اهلل عز وجل علينا. للشيخ عبد الهواب الشعراني عظيم

يرد السالم ف ،أكملية، وليست حياة مقيدةحياًة حي   صلى اهلل عليو وسلَّمفرسول اهلل 
 ويزور المؤمنين، ويُبشر المؤمنين ألن اهلل قال لو:

 األحزاب(.37" )َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِنينَ "
وليس في زمنو فقط ولكن المؤمنين إلى يوم القيامة، فمنهم من يبشره في المنام، 

 لو عياناً ويراه ويتملَّى بحضرتو.ره في اليقظة ويظهر ومنهم من يبش
مكانو في البيت فما بين البيت والمنبر روضة من  صلى اهلل عليو وسلَّمفرسول اهلل 

 فما بالنا بالموضع الذي ىو فيو كيف يكون؟رياض الجنة، 
فيكون من قدس األقداس أعلى من الجنة، ألن ما بين البيت والمنبر فهذا روضة من 

فهو من القدس األعلى ألن فيو حبيب فهذا قدس األقداس، رياض الجنة، ولكن موضعو 
، فال تحدُّه ىذه الحدود التي ترونها، وال صلى اهلل عليو وسلَّماهلل ونبي اهلل سيدنا محمد 

تمأل ما بين العرش  صلى اهلل عليو وسلَّمألن روحو يُحدُّه ىذا الحديد الذي تشاىدونو، 
ذلك قال رجٌل من الصالحين، كان قد غاب عن نفسو وتحدث بلسان إلى الفرش، ول

 فقال: حضرتو
 فروحي لم تغب والروح نوٌر      تواجو من أحب بنور نوري

، في أي موضع وفي أي مكان فروح رسول اهلل تمأل الكون كلو، وإذا ذُكر حضر
 يراه كل من فتح اهلل عين بصيرتو، واألعمى ماذا نفعل لو:وزمان ف

 اء من ِسقمٍ ــــــــــــــــــــطعم المويُنكر الفم نكر العين ضوء الشمس من رمٍد     تُ  قد
تقول: أنا ذاىب لزيارة قبر في روضتو، فال  صلى اهلل عليو وسلَّمفسيدنا رسول اهلل 

ألنك إن تُلقي  صلى اهلل عليو وسلَّماشا هلل، ولكن تقول: أنا ذاىٌب لزيارة النبي الني ح
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 م فيرُد.عليو السال 
الشيخ أحمد الرفاعي رضوان اهلل عليو عندما ألقى السالم وخاطب رسول اهلل وقال 

 لو:
 

 تيـــــــــــتقبل األرض عني وىي نائبفي حالة البعد روحي كنت أرسلها     
 فامدد يمينك كي نحظى بها شفتيباح قد حضرت     ــي دولة األشا ىوى

 ا ىمَّ وعندم يسلم عليو ويقبلها،ىو شريفة و كان المسجد مليئ وكلهم رأوا اليد ال
 بالسفر وقف في الروضة وقال:

 يا أكرم الخلق ما نقول؟    يقولون جئتم بما رجعتم؟ 
 فسمع سيدنا رسول اهلل يقول لو:

 ولـــــــــــواتحد الفرع باألص    قولوا رجعنا بكل خيٍر   
صلى اهلل عليو لزيارة رسول اهلل  عندما يذىبوافهذه كانت أحوالهم، أما الناس العاديين 

يدخلون من الباب الذي يمنعهم فيو الحرس، لكن الجماعة الذين يعرفون القدر ف وسلَّم
 عندما يقف على الباب يقرأ قول اهلل: والمقام ومعهم الشفافية

 األحزاب(.34) "مْ يَا َأيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا ال َتْدُخُلوا بـُُيوَت النَِّبيِّ ِإال َأْن يـُْؤَذَن َلكُ "
 فيقول لو: أدخل يا فالن ـ تفضَّل يا فالن فيدخل.

، فالدراويش يقولون لو: نريد اإلمام أبو الحسن الشاذلي وقف ثالثة أيام خارج المدينة
حتى يأتي اإلذن، عندما  وىل أزور بدون إذن؟ خول، فيقول لهم: حتى يأتي اإلذن،الد

 .صلى اهلل عليو وسلَّمجاء اإلذن ذىب وزار سيدنا رسول اهلل 
الذي زار حضرة النبي ويحكون عن اإلمام الُعتبي الذي ولذلك حتى عبارة األعرابي 

وبشره بالمغفرة، الرجل قال بيتين، والجماعة  جاءه رسول اهلل وقال لو: ألحق باألعرابي
عددوا ىذه األبيات وقالوا ال تليق بحضرة الصالحين الذوق الرفيع من أىل البصيرة و 

 األبيات التي قالها الرجل:لنبي، ا
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 واألكمُ  يا خير من ُدفنت بالقاع أعظمو     فطاب من طيبهنَّ القاعُ  
 ود والكرمُ ـــــفيو العفاف وفيو الجــــاكنو     نفسي الفداء لقبٍر أنت س

 فقالوا: ال يصِّح ىذا الكالم في خطاب حضرة النبي، فقالوا:
 يس بالقاع، وما ىذا القاع؟ولأنجمو ـ يا خير من ُوضعت بالروض 

 واألنجم ىنا إشارة إلى قول اهلل: ـ يا خير من ُوضعت بالروض أنجمو
 )الواقعة(.( 72) "َوِإنَُّو َلَقَسٌم َلْو تـَْعَلُموَن َعِظيمٌ ( 73) َفال أُْقِسُم ِبَمَواِقِع النُُّجومِ "

، اهلل عليو وسلَّمصلى : نزل القرآن نجوماً على قلب رسول اهلل وا؟ قاليعني ىذا ماذاو 
 فقالوا:

 فطاب من طيبهن الروض واألكميا خير من ُوضعت بالروض أنجمو    
 ــــود والكرمــــــــنفسي الفداء لروٍض أنت ساكنو     فيو العفاف وفيو الج

التي تليق بحبيب اهلل لأللفاظ لفاظ األوىذا أدب الصالحين مع رسول اهلل فغيروا 
ه وكانت نيتو طيبة نال المغفرة، طب رسول اهلل وكان على قدر ل ألنو خاومصطفاه، والرج

 لكن نحن ال، فال يخرج منا إال الكالم الذي يليق بالحضرة المحمدية.
 .صلى اهلل عليو وسلَّمفهذا يا أحبة سيدنا رسول اهلل 

وأن ُيشرق على قلوبنا بسنا أشعة أنوار حضرتو،  ينا بحضرتوملِّ ن يُ اهلل عز وجل أ نسأل
ن يجعلنا على ، وأن يُنظمنا في ِعقد شفاعتو وأملجأنا وسندنا في الدنيا واآلخرة يجعلو وأن

 الدوام تحت لواء حضرتو.
 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم
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