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 األدعیة
 مواطن إجا�ة الدعاء

 
 ،والملتَزم ،رجْ وهل من أفضلها أن �كون في الحِ  ،أرجو بیان مواطن إجا�ة الدعاء :السؤال

 ؟    -صلى هللا علیه وسلم-والروضة الشر�فة بین المنبر و�یت الحبیب المصطفى 
 :مواطن إجا�ة الدعاء هناك أوقات وأزمان وهناك أماكن :الجواب

الثلث األخیر من  :التي جاء النص فیها على أنها وقت إلجا�ة الدعاء فمن األزمان -

 ،وفي آخر ساعة من الجمعة ،و�عد المكتو�ة ،و�ین األذان واإلقامة ،وقت النزول اإللهي ،اللیل

 ،وغیرها ،وفي لیالي رمضان ،ولیلة القدر ،وفي عشیة عرفة ،ومن دخول الخطیب یوم الجمعة

فلیتعرض المسلم لنفحات هللا وال  ،المقصود أن أوقات إجا�ة الدعاء �ثیرة وجاءت بها النصوص

 .یترك هذه الفرص تفوته

ألن  ؛رت النفقة �قر�ش فما أدخلوهقص ،الِحْجر جزء من الكعبة :وأما �النسبة لألماكن -

عهد  حدیثو اأن قر�شً  بل ذ�ر أن لوال -علیه الصالة والسالم-وتمنى النبي  ،دونه النفقة قصرْت 

ثم �عد ذلك مضى األمر  ،�عني وأدخل الحجر ،�جاهلیة لنقض الكعبة و�ناها على قواعد إبراهیم

واألمر  -رضي هللا عنهم– وأبي �كر وعمر وعثمان وعلي -علیه الصالة والسالم-على عهده 

اعد إبراهیم فنقضها وأعادها على قو  -رضي هللا عنه– ثم جاء ابن الز�یر ،على ماكان علیه

عیدت على ما �ان علیه األمر في ثم ُنقضت �عد ذلك وأُ  ،من الكعبة اوأدخل الحجر �اعتباره جزءً 

للملوك  ومنع؛ لئال تكون ملعبةً ال،  :لاثم استشیر اإلمام مالك فق ،-علیه الصالة والسالم-عهده 

 ن �عده فینقضثم �أتي مَ  ،ن جاء أراد أن �كسب هذا الشرف في بناء الكعبة فنقض و�نىكل مَ 

علیه الصالة -ترك �ما هي ولو تمنى النبي فتُ  و�بني، فمنع اإلمام مالك؛ لئال تكون ملعبة،

المقصود  ،أن تعاد على قواعد إبراهیم خشیة الفتنة وخشیة القیل والقال من عموم الناس -والسالم

 .جر جزء من الكعبةأن الحِ 

 ،لكن لیس فیه شيء مرفوع ،أن فیه دعوة مستجا�ة ب جاءوالملتَزم وهو بین الر�ن والبا

رضي – وابن عباس ،ابن عمر� ، التزمه �عضهم-رضي هللا عنهم– و�نما فعله �عض الصحا�ة

لفعل هؤالء  ؛رجى فیه أن تستجاب الدعوةالمقصود أن مثل هذا یُ  ،و�عض التا�عین ،-هللا عنهم

علیه الصالة -وأما شيء مرفوع إلى النبي  ،-علیه الصالة والسالم-األخیار من صحا�ة النبي 

 .ا مرفوًعافال أعرف شیئً  -والسالم



٢ 
 

فجاء في  -علیه الصالة والسالم-وأما �النسبة للروضة الشر�فة بین المنبر و�یت النبي 

وثبت  ،]١١٩٥[البخاري:  »ما بین بیتي ومنبري روضة من ر�اض الجنة«الحدیث الصحیح 

 ،]٣٥١٠[الترمذي:  »إذا مررتم بر�اض الجنة فارتعوا« :ه قالأن -علیه الصالة والسالم-عنه 

فعلینا أن نرتع فُنصلي فیها  ،وهذه منها ،وقد ُأمرنا أن نرتع بر�اض الجنة ،وهذه روضة �النص

وهذا معنى  ،في هذه الروضة من ر�اض الجنة -جل وعال-ونذ�ر هللا ونتلو القرآن وندعو هللا 

وهذا ال  ،�حلق الذ�ر فهذا تفسیر �فرد من أفراد العام »الجنةر�اض «وأما تفسیر  ،»ارتعوا«

حلق « :وما ر�اض الجنة؟ قال :قیل »إذا مررتم بر�اض الجنة فارتعوا« ،�قتضي التخصیص

هذه روضة من ر�اض الجنة بال شك لكن ال �عني أن ر�اض الجنة وهي جمع خاصة  ،»الذ�ر

واْ : -جل وعال-في قوله �ما جاء تفسیر القوة  ،بهذا الفرد من أفرادها  مِّن اْسَتَطْعُتم مَّا َلُهم {َوَأِعدُّ

ما نستعد للعدو إال  أننا �عنيفهل  ]١٩١٧[مسلم:  »أال إن القوة الرمي«]، ٦٠األنفال: [ ُقوٍَّة}

ونرتع في حلق الذ�ر ونرتع �ما  ،نستعد �الرمي ونستعد �غیرهف ،هذا فرد من أفراد العام ؟!�الرمي

وقد قیل ما  ،أنه روضة من ر�اض الجنة -علیه الصالة والسالم-جاء في تسمیته وصح عنه 

هل یلزم من ذلك  ،من أنهار الجنة -كما جاء في الحدیث الصحیح-قیل من أن سیحان وجیحان 

علیه الصالة -عنه  ما جاء أمرٌ  ،ما جاء فیها شيء :نقول ؟أن نغتسل أو نشرب أو نتوضأ

علیه الصالة -عنه  نافنحن نقف على ما جاء ،إذا مررتم �أنهار الجنة فافعلوا �ذا :-والسالم

 .-علیه الصالة والسالم-وهو الذي �جب اتباع قوله  ،ألنه هو األسوة والقدوة ؛-والسالم
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