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الصالة الوسطى
 قال فريق من العلماء: هي صالة أخفاها الله تعالى لفضيلة

 خاصة تتحرك بين الصلوات حرص الله تعالى على إخفائها حتى
 يتحرك الناس ويحافظوا على الصلوات كلها كما أخفى تعالى
 إسمه األعظم ، حتى ال يترك الناس باقي أسمائه الحسنى

 وكما أخفى ليلة القدر ، حتى يجتهد الناس في كل ليالي رمضان
 ، وكما أخفى ساعة االستجابة في يوم الجمعة حتى يتحرك

الناس بالعبادة والدعاء طوال اليوم

 فأخفى الله تعالى هذه الصالة ألنها تنتقل وتتعدد بين األوقات
 فقد تكون الصبح اليوم والعصر في الغد وهكذا حتى ينتظم

.
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الصالة الوسطى

.

.
 االنسان في صالته كلها فيكون من السعداء والعتقاء من النار

يوم القيامة

 وقد خص الله تعالى هذه الصالة عن باقي الصلوات بالذكر ، ألن
 لها من األهمية ما ليس لها من الصلوات وقد يكون هي من

 أثقل الصلوات على المسلم ، لما تكون في وقت انشغال أو
نوم
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ساعة اإلجابة يوم الجمعة
ِه  فقد روى البخاري َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة رضي الله عنه: َأنَّ َرُسوَل اللَّ
 صلى الله عليه وسلم َذَكَر َيْوَم الُجُمَعِة، َفَقاَل: » ِفيِه َساَعٌة، اَل

َه َتَعاَلى َشْيًئا، ي، َيْسَأُل اللَّ  ُيَواِفُقَها َعْبٌد ُمْسِلٌم، َوُهَو َقاِئٌم ُيَصلِّ
ُلَها اُه«. َوَأَشاَر ِبَيِدِه ُيَقلِّ ِإالَّ َأْعَطاُه ِإيَّ

 اتفق جماهير العلماء على أنها في آخر ساعة في يوم الجمعة
 ، هذا مذهبهم واختاره اسحاق واإلمام أحمد رحمهم الله ،

 وهو الحق الذي دلت عليه أكثر األخبار ، وقال بعضهم إن ساعة
 اإلجابة في يوم الجمعة كليلة القدر علمها عند الله لكي يجتهد

 الناس في الدعاء ، وأصحاب هذا القول لعلهم يحملون األحاديث

.
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ساعة اإلجابة يوم الجمعة

.

 المصرحة على أنها آخر ساعة من بعد صالة العصر على المضنة
 وأن هذه الساعة أرجى من غيرها وال يلزم من هذا أن تكون

 محققة ، وقال أصحاب هذا القول والحكمة من إخفائها لكي ال
 يتكل الناس على آخر ساعة من بعد العصر ويدعون الدعاء فيما
 قبل ذلك فإخفائها في غاية الحكمة وفي غاية المصلحة ، وهذا

 القول قوي جدًا لوال قوله صلى الله عليه وسلم “ فالتمسوها
 في آخر ساعة من بعد العصر “ ، إال أنه قد يقال هذا الخبر ال
 ينفي طلبها في غير هذه الساعة ولكن يشكل عليه حديث

عبدالله بن سالم هي آخر ساعات النهار
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اسم اهلل األعظم
ِذى َنْفِسى ِبَيِدِه - ِبىُّ صلى الله عليه وسلم ))َوالَّ  َفقد َقاَل النَّ

َه ِباْسِمِه اأَلْعَظِم ٍد ِبَيِدِه - َلَقْد َسَأَل اللَّ ِذى َنْفُس ُمَحمَّ  َأْو َقاَل َوالَّ
ِذى ِإَذا ُسِئَل ِبِه َأْعَطى َوِإَذا ُدِعَى ِبِه َأَجاَب الَّ

 عندما يذكر القرآن الكريم:}وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا
 آتيك به قبل ان يرتد إليك طرفك { هل هو علم يمكن يصل إليه

 اإلنسان مع التقدم العلمي المتسارع أو أن ذلك من علم الله
لن يؤتيه إال لذلك العبد المذكور سواء أكان إنسيا أم جنيا

 وأكثر المفسرين أن الذي عنده علم من الكتاب هو رجل صالح

((.

.
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يقال له آصف بن برخيا، وكان صديقًا لسليمان عليه السالم
 وعلم الكتاب الذي عنده هو اسم الله األعظم الذي إذا دعي به
 أجاب وإذا سئل به أعطى، وقد اختلفوا في هذا االسم فقالت

 عائشة “يا حي يا قيوم” وقيل:”يا إلهنا وإله كل شيء، يا ذا
 الجالل واإلكرام

 واألصح أن اسم الله األعظم قد أخفاه في أسمائه الحسنى
 لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، كما أخفى ليلة القدر في رمضان،

وساعة اإلجابة في الجمعة، ووقت اإلجابة يوم عرفة

 وإذا اعتبرنا أن علم الكتاب الذي عند آصف هو الدعاء باسم الله

اسم اهلل األعظم

“

.

.

.



8

 األعظم فال مانع من أن يطلع الله تعالى بعض عباده الصالحين
 على اسمه األعظم وعلى خصائص بعض أسمائه الحسنى،
 وخاصة أنهم قالوا: إن آصف لم يكن نبيًا، والعلم الذي عنده

 لم يكن ماديًا حتى يتوصل إليه بالبحث والتجربة، وإنما كان من
 الكتاب. والصحيح من أقوال المفسرين أن ذلك الرجل كان إنسيا

ويدل عليه سياق اآلية

 وقد جاء في سورة الكهف في قصة سيدنا موسى والخضر
 عليهما السالم: أن الله تعالى علمه من لدنه علمًا، قال تعالى:

ا ْمَناُه ِمْن َلُدنَّ  }َفَوَجَدا َعْبدًا ِمْن ِعَباِدَنا آَتْيَناُه َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدَنا َوَعلَّ
ِعْلمًا{ ]الكهف:65

اسم اهلل األعظم

[.

.
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 وللموت وقته المحدد؛ فال يستطيع أحد أن يرده، وقد قدر الله
 آجال العباد ولن يتجاوزها أحد، وأجرى بها القلم، فهي مكتوبة
اِمِت -رضي الله  عنده في اللوح المحفوظ، فعن ُعَباَدُة ْبُن الصَّ
ِه -صلى الله عليه وسلم- َيُقوُل:  عنه- قال َسِمْعُت َرُسوَل اللَّ

! َوَماَذا َأْكُتُب؟ ُه اْلَقَلَم َفَقاَل َلُه: اْكُتْب. َقاَل َربِّ َل َما َخَلَق اللَّ  “ِإنَّ َأوَّ
اَعُة” رواه أبو داود ى َتُقوَم السَّ  َقاَل: اْكُتْب َمَقاِديَر ُكلِّ َشْيٍء َحتَّ

والترمذي وصححه األلباني

 ويكتُب الملك الكريم -عليه السالم- على جبين كل جنين وهو
ِه ْبَن َمْسُعوٍد  في بطن أمه أجَله، وينفُخ فيه الروح، فعن َعْبَد اللَّ

الموت

.
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الموت
ِه -صلى الله عليه وسلم- َثَنا َرُسوُل اللَّ  -رضي الله عنه- قال: َحدَّ

ِه اِدُق اْلَمْصُدوُق: “َأنَّ َخْلَق َأَحِدُكْم ُيْجَمُع ِفي َبْطِن ُأمِّ  َوُهَو الصَّ
 َأْرَبِعيَن َيْوًما َأْو َأْرَبِعيَن َلْيَلًة، ُثمَّ َيُكوُن َعَلَقًة ِمْثَلُه، ُثمَّ َيُكوُن ُمْضَغًة

 ِمْثَلُه، ُثمَّ ُيْبَعُث ِإَلْيِه اْلَمَلُك َفُيْؤَذُن ِبَأْرَبِع َكِلَماٍت: َفَيْكُتُب ِرْزَقُه،
 َوَأَجَلُه، َوَعَمَلُه، َوَشِقيٌّ َأْم َسِعيٌد؛ ُثمَّ َيْنُفُخ ِفيِه” رواه البخاري

وغيره

ره الله تعالى وأمضاه، قال  إذًا، َمن ماَت مات بأجله الذي قدَّ
اًل( ِه ِكَتاًبا ُمَؤجَّ  الله تعالى: )َوَما َكاَن ِلَنْفٍس َأْن َتُموَت ِإالَّ ِبِإْذِن اللَّ

ٍة َأَجٌل َفِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم اَل  ]آل عمران:145[، ويقول: )َوِلُكلِّ ُأمَّ

.
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الموت
 َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َواَل َيْسَتْقِدُموَن( ]األعراف:34[، ويقول: )ُقْل
وَن ِإَلى َعاِلِم ُه ُماَلِقيُكْم ُثمَّ ُتَردُّ وَن ِمْنُه َفِإنَّ ِذي َتِفرُّ  ِإنَّ اْلَمْوَت الَّ

ُئُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن( ]الجمعة:8 َهاَدِة َفُيَنبِّ اْلَغْيِب َوالشَّ

 وكما أخفى عنا -سبحانه- وقت الموت، أخفى عنا مكانه، قال الله
ُل اْلَغْيَث َوَيْعَلُم َما ِفي اَعِة َوُيَنزِّ َه ِعْنَدُه ِعْلُم السَّ  تعالى: )ِإنَّ اللَّ
ْرَحاِم َوَما َتْدِري َنْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغًدا َوَما َتْدِري َنْفٌس ِبَأيِّ  اأْلَ

َة -رضي َه َعِليٌم َخِبيٌر( ]لقمان:34[، وَعْن َأِبي َعزَّ  َأْرٍض َتُموُت ِإنَّ اللَّ
 الله عنه- َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه -صلى الله عليه وسلم-: “ِإنَّ اللَه

 -َتَباَرَك َوَتَعاَلى- ِإَذا َأَراَد َقْبَض ُروِح َعْبٍد ِبَأْرٍض، َجَعَل َلُه ِفيَها َأْو

[
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الموت
 َقاَل: ِبَها حاجة” رواه أحمد وغيره وهو صحيح؛ قال السندي: قوله:

.جعل له فيها أي: ليذهب إليها فيموت بها
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وقت قيام الساعة
اَن ُمْرَساَها، اَعِة َأيَّ  جاء في  سورة النازعات(: َيْسَأُلوَنَك َعِن السَّ

َك ُمْنَتَهاَها(] النازعات : 42-44 ِفيَم َأْنَت ِمْن ِذْكَراَها، ِإَلى َربِّ

 وتبين أن الساعة على ثالث معان : الساعة الكبرى ، وهي بعث
 اإلنسان للمحاسبة، وهي القيامة، والساعة  الوسطى ، وهي

ما موت الخالئق ، والساعة الصغرى وهي موت اإلنسان

 وعمدة ما تكلم به العلماء ومنهم المفسرون في موعد قيام
ُل اْلَغْيَث اَعِة َوُيَنزِّ َه ِعنَدُه ِعْلُم السَّ  الساعة في قوله تعالى : }ِإنَّ اللَّ
اَذا َتْكِسُب َغدًا َوَما َتْدِري ْرَحاِم َوَما َتْدِري َنْفٌس مَّ  َوَيْعَلُم َما ِفي اأْلَ

[

.
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وقت قيام الساعة
َه َعِليٌم َخِبيٌر {]لقمان:34 َنْفٌس ِبَأيِّ َأْرٍض َتُموُت ِإنَّ اللَّ

 إذن فالساعة تأتي بغتة لألحياء ولألموات.. فال الميت يعلم موعد
 يوم القيامة.. وال الحي يعلم موعد يوم القيامة.. وال الجن يعلم

 موعد يوم القيامة.. وال أقرب المالئكة المقربين إلي الله وهو
 جبريل عليه السالم يعلم موعد قيام الساعة فالله تبارك وتعالي

 احتفظ لنفسه بموعد قيام الساعة

 فيجب على المؤمنين أن يخافوا ذلك اليوم ، وأن يحملهم الخوف
 على مراقبة الله تعالى في أعمالهم ؛ فيلتزموا فيها الحق

 ويتحروا الخير ، ويتقوا الشرور والمعاصي ، وال يجعلوا حظهم من

[.

.
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وقت قيام الساعة
أمر الساعة الجدال ، والقيل والقال

 ومن رحمة الله تعالى بخلقه أنه جعل لهم عالمات دالة على قرب
 قيام الساعة ، حتى يكون ذلك باعثًا لهم على العمل الصالح ،
 وتقوى الله ، واجتناب محارمه ، فكلما رأوا عالمة من عالماتها

 قد تحققت ازداد خوفهم من الساعة وأهوالها ، وازداد يقينهم
.بقربها ، فيزداد استعدادهم لذلك بالعمل الصالح

اَعَة َأْن َتْأِتَيُهْم َبْغَتًة َفَقْد  قال الله تعالى : ) َفَهْل َيْنُظُروَن ِإال السَّ
 َجاَء َأْشَراُطَها ( محمد /18

.أي عالماتها

.

.
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ليلة القدر
 أخرج البخاري من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -

 قال: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - ليخبرنا بليلة القدر،
 فتالحى رجالن من المسلمين، فقال: ))خرجت ألخبركم بليلة

 القدر، فتالحى فالن وفالن فرفعت، وعسى أن يكون خيًرا لكم،
فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة

وفي بعض روايات الحديث: ))فالتمسوها في العشر األواخر

فدلَّ الحديث على أن المخاصمة كانت سبًبا لنسيان وقتها
 فالحكمة في إخفاء ليلة القدر ليحصل االجتهاد في التماسها

بخالف ما لو عينت لها ليلة القتصر عليها

.((

.((

.
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ليلة القدر
 ولليلة القدر عالمات

    الشمس تطلع فى صبيحتها الشعاع لها      
ليس فيها حر والبرد وجوها معتدل 
ليلة القدر هى ليلة مطر وريح أى فيها نسمة هواء وريح 
 اليرسل فيها شيطان وتغل فيها المردة وتصفد وال يحدث 

فيها داء
كثرة المالئكة ونزول الرحمة 
 

 قال أحد الصحابة : كنا نغتسل ونتطيب إذا دخلت العشر األواخر،
 وفي هذه الليلة ُأنزلت أول كلمة في القرآن الكريم، وهي

:

.
.

.

.
.
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ليلة القدر
.“إقرأ”، فهيا بنا جميعّا نقرأ في الكتاب العظيم القرآن
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