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�الدرس األول �

���ر ��א�د	���وא�ذ���� �
� �

  النيبءنَّأأبو عبيدة عن جابر بن زيد عن  ابن عباس   - 490

الَلَّهم «:  كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القران�
عوذَ ِبك ِمن عذَاِب جهنم،  اين أَعوذُ ِبك ِمن عذَاب القَبِر، وأَ

وأَعوذُ ِبك ِمن ِفتنِة املَِسيِح الدجاِل، وأَعوذُ ِبك ِمن ِفتنِة املَحيا  
     .»واملَماِت
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن  ابن عباس  أنَّ النيبء  - 491

د أَنت نور الَلَّهم لَك احلَم«:  كان إذا قام يف جوف الليل قال �
السمواِت واَألرِض، ولَك احلَمد أنت قَيوم السمواِت واَألرِض، 
 احلَق أنت ،ن ِفيِهنِض وماِت واَألرومالس بر أنت داحلَم لَكو

 ارالنو قةُ حاجلَنو قح كِلقَاؤو احلَق كدعوو احلَق لُكقَوو حق
 كَّلْتوت كلَيعو تنآم ِبكو تلَمأَس لَك مالَلَّه ،قةُ حاعالسو
 تما قَدِلي م فَاغِْفر تاكَمح كِإلَيو تماصخ ِبكو تأنب كِإلَيو

ِإالَّ انت ِإالَِهي الَ ِإالَه أَنت تلَنأَعو تررأَسو ترا أَخمو«.  
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 أنَّ �الربيع عن عبادة بن الصامت عن رسول اهللا  - 495
ِبسِم اِهللا أَرِقيك ِمن كُلِّ داٍء «:  رقَاه وهو يوعك فقال�جربيل 

يؤِذيك وِمن كُلِّ حاِسٍد  ِإذَا حسد وِمن كُلِّ عيٍن واسم اِهللا 
ِفيكشي«.   � �

�::::א������א������א������א������ �� �� �� �

 - 149 البخاري يف كتاب األذان رقم  رواه- 1/242رواه أمحد ج: األول
  .11رواه مسلم يف كتاب الكسوف رقم 

 رواه مسلم يف كتاب - 1رواه البخاري يف كتاب التهجد رقم : الثاين
   .199املسافرين رقم 

 رواه ابن ماجة يف كتاب الطب رقم - 5/323 رواه أمحد ج: الثالث
3523/3524.   

	
�::::א��
	א��
	א��
	א�� �

 تكون فتنته يف آخر � ه الرسول فتان أخرب عن:املسيح الدجال
الزمان، يفنت الناس بالكذب واخلداع والنفاق 
فهو يدعو إىل ما يدعو إليه املسيح ظاهرا ولكنه 

  .الكذب: دجال كذَّاب، والدجل
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  . اإلمتحان واإلختبار:الفتنة
فتنة الدنيا :  اسم زمان على وزن مفعل من حِيي، وفتنة احمليا:احمليا

نسان مدة حياته من اإلفتتان بالدنيا،  وفتنة وهوما يعرض لال
املمات جيوز أن يراد ا الفتنة عند املوت أو عذاب القرب  
 رضها توسؤاله أو الفتنة يف الدين بالبدع واألضاليل ألن

  .اإلنسان يف آخرته
:  من رقاه يرقيه أي طلب له الشفاء، والرقية:باسم اهللا أرقيك

  .التعويذة
  .املرض واحلمى: الوعك والوعك :وهو يوعك

���::::א�����א����א�����א����א�����א����א�����א�� �

هذه أحاديث ثالثة يف موضوع الذكر والطلب والدعاء، وردت عن 
  .يكثر من الذكر والدعاء �، وكان �الرسول 

أرشدنا الرسول يف احلديث األول إىل اإلستعاذة وطلب احلفظ من اهللا 
فتنة الدين وفتنة الدنيا : ةعذاب جهنم، عذاب القرب، والفنت عام: من أربع

  .وخص من هذه الفنت قتنة املسيح الدجال
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أما احلديث الثاين فهو تقديس وحتميد وتعظيم هللا تعاىل مبختلف املعاين 
 يتبتل ذا الذكر ويعبد اهللا به عندما يقوم من نومه للصالة �كان 

  .والدعاء

 والرقية � للرسول �أما احلديث الثالث فهو رقية من جربيل 
  .مطلوبة واستعملها الرسول وأمر ا ووردت يف املوضوع أحاديث وأخبار

��	��وא�����������	��وא�����������	��وא�����������	��وא���������::::� �

ورد الشيخ إمساعيل رمحه اهللا بعد ذكر دعاء الرسول عند القيام من النوم 
مثَّ يفتح الصالة فيصلي ركعتني خفيفتني مثَّ يصلي مثىن :" زيادة نصها

الَلَّهم آِت نفِْسي تقْواها وزكِّها أَنت ":  قولهوزاد يف هذا الدعاء" مثىن
خير من زكَّاها وأَنت خير وِليها وموالَها، اللَّهم اهِدِني ِلأَحسِن 
 ها فَإنئَهيي سنع ِرفواص ،ا ِإالَّ أَنتِنهسِدي ِلأَحهالَ ي الَِق فَانهاَألخ

ف سيئَها ِإالَّ أَنت، أَسأَلُك مسأَلَةَ الْباِئِس اِملسِكِني، وأَدعوك الَيصِر
دعاَء املُفتِقِر الذَِّليِل، فَالَ تجعلِْني ِبدعاِئك رب شِقيا، وكُن ِبي رؤوفًا، 

ِطنياملُع مأَكْرو وِلنيؤاملَس رياخ11ص3ة جاحلاشي. فاحفظه وادع به »ي.  
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�الدرس الثاين �

����������د��א�د	���و��� �
� �

:  قال���و�	��د��������	ن���ول�א��������−−−−������500
من دعاين : تضرعوا إىل ربكُم، وادعوه ِفي الرخاِء فَإنَّ اَهللا قَالَ«

مو ،هتطَيأَلَِني أَعس نمِة، ودِفي الش هتباِء أَجخِلي ِفي الر عاضوت ن
لَه تِني غَفَرفَرغتِإس نمو ،هتِحمر ِإلَي عرضت نمو ،هتفَعر«.    

قال : أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أيب هريرة قال - 502
يستجاب ِلأَحِدكُم ما لَم يعجلْ فَيقُولُ دعوت فَلَم «: �رسول اهللا 
  .»ييستجب ِل

قال رسول : أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أيب هريرة قال - 503
الَ يقُولَن أَحدكُم اللَّهم اغِْفر ِلي ِإن ِشئْت، اللَّهم «: �اهللا 

  .»فَانه الَ مكِْره لَه ارحمِني ِإن ِشئْت، ولَِكن ِليعِزم علَى املَسئَلَِة

�::::א������א������א������א������ �� �� �� �

  .ا تفرد به املصنف احلديث مم:األول
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 رواه أبو داود يف - 22رواه البخاري يف كتاب الدعوات رقم : الثاين
  .7 رواه ابن ماجة يف كتاب الدعاء رقم - 23كتاب الوتر رقم 

 رواه مسلم يف كتاب - 31 رواه البخاري يف كتاب التوحيد رقم :الثالث
  .63 رواه أبو داود يف كتاب الوتر رقم - 7الذكر رقم


	א��א��א��א��	
	
	
::::� �

  . عكس الشدة، وهو اليسر، واألمن:الرخاء
 الطلب  واإلحلاح يف املسألة وغالبا يكون من العبد :التضرع

  .خلالقه
  . أسرع فيه واستعجله، أي طلب إحضاره وإجنازه:عجل الشيء

ِإصِبر كَما  ": صمم وأصرعليه، ويف القرآن :عزم على الشيء
أي ) 35:ألحقافا("صبر أُولُوالعزِم ِمن الرسِل

  .الثابتون الذين ال يترددون وال يضعفون

���::::א�����א����א�����א����א�����א����א�����א�� �

هذه األحاديث الثالثة يف موضوع الدعاء والتوجه إىل اهللا، وهو مما 
أُمرنا به، وينبغي للمسلم أن ال يغفل عنه، وال سيما أنه املخلوق الضعيف 
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 ا واهللا هو الغينالعزيز، ويف القرآنالذي ال ميلك لنفسه نفعا وال ضر القوي :
 "ِميدالْح ينالْغ واُء إىل اِهللا واهللا هالْفُقَر مانت اسا النهاأَي15:فاطر( ."ي.(  

 بعدم الغفلة  واإلعراض عن �ففي احلديث األول حثٌّ وأمر منه 
. اهللا يف أوقات اخلري والرخاء ، وال سيما أنَّ طبع االنسان مييل إىل ذلك

الذي ال يرجع إىل اهللا واليدعوه يف أوقات الرخاء ال يستجيب له اهللا يف ف
أوقات الشدة ألنه إنسان معرض عن اهللا غافل عنه، فارغ القلب من ذكر 

  .اهللا، إنما تضرع إىل اهللا يف الشدة فَحِري باهللا أن اليستجيب له
عبده أن يتضرع كما يفهم من هذا احلديث أنَّ اهللا تعاىل حيب من 

قال تعاىل يف حق يونس . إليه، وأن يدعوه وأن يطلب منه أن يغفر له 
 }ولَوالَ انه كَان ِمن الْمسبِحني لَلَِبثَ ِفي بطِْنِه إىل يوِم يبعثُونَ {:�

 وأَيوب ِإذْ نادى ربه أَني قَد مسِني الضر{ :، وقال)143،144:الصافات(
رض ا ِبِه ِمنا مفْنكَشو ا لَهنبجتفَاس اِحِمنيالر محأَر انت83:االنبياء(.}و(  

: أما احلديث الثاين ففي آداب الدعاء، فمن اخلطأ أن ييأس العبد فيقول
دعوت اهللا فلم يستجب يل، أو يقترح على اهللا أن يستجيب له اآلن، أو إنما 

ك لعلَّ اهللا استجاب لك  ولكن ليس من صاحلك ان فمن يدري. يريد اآلن
 أو لعلَّ ).214:البقرة(} وعسى ان تِحبوا شيئًا وهو شر لَكُم{: يعجل ذلك

  .اهللا يدخر لك ذلك إىل اآلخرة
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ومن آداب الدعاء كذلك عدم التردد أو الشك يف مقدور اهللا فيقول 
 سوء أدب يف حق اهللا، وعليه أن يعزم إن شئت، إن كان ممكنا، فهذا: مثال

على ذلك ويلح.  

د����د�� �#"!� ��א��د�� �#"!� ��א��د�� �#"!� ��א���#"!� ��א ::::  

  .إدامة الطلب والدعاء هللا يف كل حالة ال يف حالة الشدة فقط - 1
املعرض عن اهللا املشتغل عنه وعن ذكره ال يستجيب اهللا له  - 2

  .ويعرض عنه ويتركه لنفسه
ت، فليتحر املسلم للدعاء آداب وأوقات وهللا نفحات وهبا - 3

تلك اآلداب، وليتعرض لتلك اهلبات والنفحات، ومن أهم آداب الدعاء 
املأكل احلالل، فالذي يأكل احلرام ويتعامل باحلرام ال يستجيب اهللا له، 

  .كما جاء ذلك يف األحاديث

��	��وא�����������	��وא�����������	��وא�����������	��وא���������::::� �

ومن مجلة آداب الدعاء حتري األوقات الفاضلة : "قال يف احلاشية
كالسجود، وعقب اآلذان، وما بني الصالتني، وتقدمي الوضوء والصالة، 
واستقبال القبلة، ورفع اليدين، واإلعتراف بالذنب والتقصري، واإلخالص 
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، والسؤال �يف العمل هللا، وافتتاحه باحلمد  والثناء والصالة على النيبء 
  ).180:األعراف(}ه ِبهاوِللَِّه اَألسماُء احلُسنى فَادعو{: باألمساء احلسىن

إنَّ الفضل الوارد يف هذا الباب وما شاه من األدعية  واألذكار 
ِإنـما وثواب من يرددها عددا من املرات أو يذكرها يف أوقات معينة، 

، هو ألهل الفضل يف التدين  والطهارة من اجلرائم وكبار الذنوب
 وحرماته من األفاضل وليس من أصر على شهواته وانتهاك دين اهللا

أَم حِسب الِذين اجترحواْ { :املطهرين، ويشهد على ذلك قوله تعاىل
  ماهيحاًء مواِت سِلحِملُواْ الصعواْ ونكَالِْذين َءام ملَهعجئَاِت ان نيالس

  ).21:اجلاثية( }ومماتهم ساَء ما يحكُمونَ

	�$��  ::::א��$�	א��$�	א��$�	א

 أن يدعو اهللا �يف كتب السنة أنَّ صحابيا سأل رسول اهللا ورد 
  ]754:مسلم[.»أَِعني علَى نفِْسك«: له أن يرافقه يف اجلنة فقال له

ما اسم هذا الصحايب؟ مباذا يعينه حتى حيقِّق اهللا له هذا الطلب؟
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  الدرس الثالث 

� ����و�ل�א� ����א� �!"�� �  
  

نحن اآلِخرونَ «:�قال رسول اهللا  أبو عبيدة قال - 278
اَألولُونَ الساِبقُونَ يوم الِْقيامِة بيد أَنهم أُوتوا الِْكتاب ِمن قَبِلنا 
 ا اللَّهاندلَفُوا ِفيِه فَهتِم الَِّذي اخهموذَا يه ِدِهمعب ِمن اهينأُوتو

  .»لْيهود غَدا والنصارى بعد غٍَدوالناس ِفيِه لَنا تبع ا
ذكر :  أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أيب هريرة قال- 280

ِفيِه سويعةٌ الَ يواِفقُها عبد مسِلم وهو «:  يوم اجلمعة فقال�النيبء 
اهِإي طَاهئًا ِإلَّا أَعيش أَلُ اللَّهسلِّي يصي إىل �ول اهللا فأشار رس» قَاِئم 

  .تقليلها بيده
 أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أيب هريرة وعن أيب - 283

مِن اغْتسلَ يوم الْجمعِة «:  قال�سعيد اخلدري أنَّ رسول اهللا 
كَغسِل الْجنابِة ثُم راح فَكَأَنما قَرب بدنةً ومن راح ِفي الساعِة 

كَأَنما قَرب بقَرةً ومن راح ِفي الساعِة الثَّاِلثَِة فَكَأَنما قَرب الثَّاِنيِة فَ
كَبشا أقْرنَ، ومن راح ِفي الساعِة الراِبعِة فَكَأَنما قَرب دجاجةً 
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ا خرج الِْإمام ومن راح ِفي الساعِة الْخاِمسِة فَكَأَنما قَرب بيضةً فَِإذَ
ونَ الذِّكْرِمعتسالَِئكَةُ يِت الْمرضليس يريد عدد :  قال الربيع.»ح

ـَّما يريد الفضل ما بني أول الوقت وآخره   .الساعات إن

�::::א������א������א������א������ �� �� �� �
 رواه البخاري يف كتاب - 1413  رواه مسلم يف كتاب اجلمعة رقم:األول
  .1350 اجلمعة رقم  رواه النسائي يف كتاب- 827اجلمعة رقم 

 رواه البخاري يف كتاب - 1406 رواه مسلم يف كتاب اجلمعة رقم :الثاين
 رواه ابن ماجة - 1414 رواه النسائي يف كتاب اجلمعة رقم - 883اجلمعة رقم 

  .1127يف كتاب إقامة الصالة و السنة فيها رقم 

كتاب  رواه مسلم يف - 832 رواه البخاري يف كتاب اجلمعة رقم :الثالث
 رواه النسائي - 459 رواه الترمذي يف كتاب اجلمعة رقم - 1403اجلمعة رقم 

  .1371يف كتاب اجلمعة رقم 

	
  ::::א��
	א��
	א��
	א��
اسم جامد مالزم لإلضافة إىل أنَّ ومعموليها مبعىن غري، حنو : َبيد

  .فالن غين بيد أنه خبيل
  . البقرة تسمن:بدنة
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  . يقوم ا اإلماماملراد بالذكر اخلطبة اليت:يستمعون الذكر
 تصغري ساعة أي وقت قصري قيل بعد الزوال وقيل قبيل :سويعة

  .الغروب 
أي قائم يدعو اهللا تعاىل و كثريا ما تطلق الصالة على :قائم يصلِّي

  .الدعاء

��  ::::א�����א����א�����א����א�����א����א�����א��

املراد بصالة اجلمعة صالة الظهر يوم اجلمعة ركعتني تتقدمهما 
لطة دولة مسلمة، وتصلَّى بإمام ويف خطبة يقوم ا من كان حتت س

املسجد العامر، وجتب على الرجال القادرين الذين يسكنون يف املدن 
والعواصم والتجمعات العمرانية، وحيرم البيع والشراء واإلشتغال عنها يف 

يا أَيها الِذين َءامنوا ِإذَا {:وقت أدائها، وهي املرادة يف قوله تعاىل 
للص وِدين ذَِلكَم عيواْ البذَرِواْ ِاىلَ ِذكِْر اِهللا وعِة فَاسعوِم اجلُمي الَِة ِمن
لَّكُم ريونَ, خلَمعت مت9:اجلمعة(} ِإن كُن.(  

والجتب صالة اجلمعة على املسافر وال على املرأة وال على من هو بعيد عن 
 أمري يقيم حدود اهللا وإن صالَّها العمران يف البادية، وال على من ليس له خليفة أو

  .هؤالء صحت منهم
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وقد وردت أحاديث يف فضلها ويف ذنب من يستخف ا أو يتهاون ا، 
واحلديث األخري من الدرس يف فضل من يبكِّر هلا ويف آداا كاإلغتسال و التطيِب 

  .و لبس احلسن من الثياب إظهارا لعزة اإلسالم وقوته
ول و الثاين ففي فضل يوم اجلمعة وهو يوم عبادة وتفرغ أما احلديث األ

   .لألهل و الذكر وأنواع الطاعات وهو أفضل أيام األسبوع
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�الدرس الرابع �

��&�وط�א�زوאج���� �
� �

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن  ابن عباس  أنَّ الرسول  - 510
الَّ بعد ِنكَاٍح، والَ الَ طَالَق إالَّ بعد ِنكَاٍح، والَِظهار إ«:  قال�

  .»ِعتاق إالَّ بعد ِملٍْك، والنكَاح ِإالَّ ِبوِلي وصداٍق وبينٍة
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أيب سعيد اخلدري عن  - 516

والَ يساِوم  الَ يخطُبن أَحدكُم علَى ِخطْبِة أَِخيِه«: قال �النيبء 
  .»يِهعلَى سوِم أَِخ

جاء عبد : أبو عبيدة عن جابر عن أنس بن مالك قال - 521
الرمحن بن عوف إىل رسول اهللا وبه أثر صفرة فقال له رسول اهللا 

. يا رسول اهللا تزوجت امرأة من األنصار: فقال» ماِبك؟«: �
 نواة من ذهب، فقال رسول اهللا:  قال»كَم سقْت ِإلَيها؟«: فقال
� :»لَوو ِلماٍةأَوِبش «.  

�::::א������א������א������א������ �� �� �� �
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 رواه احلاكم يف - 9/27790رواه اهلندي يف كرت العمال ج: األول
  .2/419املستدرك ج

 - 45 رواه البخاري يف كتاب النكاح رقم - 2/122رواه أمحد ج: الثاين
  . 19رواه النسائي يف كتاب البيوع رقم 

  .23  رواه الترمذي يف كتاب احلج رقم- 6/393رواه أمحد ج: الثالث

	
�::::א��
	א��
	א��
	א�� �

 مصدر ظاهر يظاهر الرجل من زوجته إذا حرمها على :الظهار
  .نفسه

  . مصدر عتق عبده أي حرره وفك عبوديته:العتاق
طلب الزواج من امرأة، وخطب :  خيطب ِخطبة بالكسر:خطب

  .ألقى خطبة: خيطب خطبة بالضم
  . سأل عن مثنها وطلب شراءها:ساوم البضاعة
 أهل املدينة يساوي ربع دينار، وهو نصف  وزن عند:نواة ذهب

  .أوقية
وِلمي لَمطعام يدعى إليه األحبة:  جعل وليمة، والوليمة:أَو.  
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���::::א�����א����א�����א����א�����א����א�����א�� �

الزواج نظام ِإالَِهي ونعمة منه، به تنظَّم عالقة الرجل باملرأة، واملرأة 
ال بالرجل، وهو سبب استمرار احلياة وجتدد األجيال وبقاء النوع، ق

أَزواجا ِلتسكُنواْ ِإلَيها , وِمن آياِتِه ان جعل لَّكُم من انفُِسكُم{ :تعاىل
هو الِْذي جعل لَّكُم من {: وقال، )21:الروم(}وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً

انفُِسكُم ,حو ِننيب اِجكُموأَز نلَ لَكُم معجا واجوأَز نقَكُم مزرةً وفَد
   ).72:النحل(}الطَِّيباِت

وقد أحاط اهللا هذا النظام االنساين بانظمة وأحكام حتفظه من الفوضى  
منها شروط صحة الزواج وانعقاده، وقد نص عليها . وسوء التصرف

 وقبول رضى الطرفني،: »النكَاح ِإالَّ ِبوِلي وصداٍق وبينٍة«: احلديث األول
  .ويلِّ املرأة، وشهود تشهد على ذلك النكاح، وصداق من الرجل للمرأة

ونفى احلديث األول أحكاما يتعلَّق ا بعض العابثني وأهل اجلاهلية، 
من ذلك الطالق قبل الزواج، والعتق قبل العبودية، ومفارقة املرأة والظهار 

رأة وهو مل يعقد عليها فال يتصور أحد ان يطلق ام. منها قبل العقد عليها
بعد، أو يعتق عبدا مل يدخل ملكه ومل يكن عبدا له، أويظاهر من امرأة وهي 

  . غري زوجة له
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 من إذاء بعضنا بعضا، �أما احلديث الثاين فقد انا فيه رسول اهللا 
وإغاضة بعضنا بعضا، كأن خيطب على خطبة أخيه املسلم أو يساوم على 

لك، بل حىت يرد اخلطيب األول فعنذئذ يتقدم هو سومه فال جيوز للمسلم ذ
للخطبة إن شاء، وإذا ترك املساوم البضاعة يتقدم للمساومة أوالشراء إن 

  .شاء، وهذا من أخالق اإلسالم السلوكية

 مع إخوانه �واحلديث األخري يعطينا صورة لسرية رسول اهللا 
رآه رسول اهللا على هيئة وأصدقائه من املسلمني فهذا عبد الرمحن بن عوف 

من الطيب  واللباس فسأله عن الداعي لذلك، وسأله عن الصداق الذي دفعه 
وعن قيمته ومل يكن يرى ذلك من الشؤون اخلاصة بالشخص فال يتدخل 

كما أشار عليه إظهارا لنعمة اهللا عليه وفضله وشكرا وثناء على اهللا بأن . فيها
  .»م ولَو ِبشاٍةأَوِل«: يقيم وليمة ألهله وأصدقائه

د����د�� �#"!� ��א��د�� �#"!� ��א��د�� �#"!� ��א���#"!� ��א ::::� �� �� �� �

  .اليصح حكم على شيء مل يقع بعد ذلك الشيء - 1
  )الشهود(رضى الطرفني، الويلُّ، الصداق، البينة: شروط النكاح - 2
  .الجيوز خطبة امرأة وهي خمطوبة أو خيطبها أخوك املسلم - 3
  .الشراءال جيوز البيع واملساومة على بيع أخيك فتحرمه من  - 4
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من السنة إظهار أثر الفرح  وشكر نعمة الزواج بإقامة وليمة  - 5
  .أو مأدبة أو ما يشبه ذلك

من األدب العناية بإخوانك والسؤال عن أحواهلم واإلهتمام  - 6
  .م
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الَطَالَق ِفيما الَ يمِلك، والَ  «:� عنه �عن معاذ بن جبل 
،ِلكما الَ يِفيم اقِة  ِعتِصيعِفي م ذْرالَ نِحٍم، وِة رِفي قَِطيع ِمنيالَيو

  . إشرح معىن اجلملتني األخريتني يف بضعة أسطر.»اِهللا
 


