
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

تنادي ه،  خملوقات  كلف اهلل بعضًا من  لكنها فوق مستوى سمع  ناوتدعو  ناأن  يوم،  قوى  يفال  نا  إىل اخلري كل 

 .عىل سامعها أحد من الثقلني

آدم وهي تعلم أن صوهتا ال    يبن وختص بخطاهبا    ملخلوقات هذه ا  نا ولعل سائال يقول: ما احلكمة أن تنادي

اهلل    أنه  لعل احلكمة يف ذلكو  يبلغ مستوى سمعه؟  بالغيب؛  ابتالء من  يؤمن  اهلل من  ومن يتصف    ليعلم 

تعاىل  َوِمَّ }بقوله  اَلَة  الصَّ َوُيِقيُموَن  بِاْلَغْيِب  ُيْؤِمنُوَن  ِذيَن  الَّ لِْلُمتَِّقنَي  ُهًدى  فِيِه  َرْيَب  اَل  اْلكَِتاُب  َذلَِك  ا  امل 

ِذيَن ُيؤْ  ُأْنِزَل ِمْن َقْبلَِك َوبِاْْلِخَرِة ُهْم ُيوِقنُوَن ُأوَلئَِك َعىَل ُهًدى   ِمنُوَن باَِم ُأْنِزَل َرَزْقنَاُهْم ُينِْفُقوَن َوالَّ إَِلْيَك َوَما 

ِْم َوُأوَلئَِك ُهُم املُْْفلُِحونَ    .اإليامن بذلك نا يكفي ف  {ِمْن َرهبه

إِنَّ  )) :قال   صىل اهلل عليه وسلمأما النداء األول فهو يدعونا إىل الصالة: روى أنس بن مالك أن رسول اهلل  

تِي َأْوَقْدُُتُوَها َعىَل َأنْ    أي:  ((ُفِسُكْم َفَأْطِفُئوَهاهللَِِّ َملًِكا ُينَاِدي ِعنَْد ُكله َصاَلٍة: َيا َبنِي آَدَم، ُقوُموا إِىَل نرَِيانُِكُم الَّ

الة  يف جهنم فاطفئوها بالص  لكم مقاعدُ   الذنوب التي فعلتموها حتى أعدْت فاحموا  يا أهل التكليف قوموا  

 ( حسن لغريه) . فإهنا مكفرة للذنوب

الناس   إنسان؛ ومع ذلك فإن كثريا من  النداء كل  الصالة عند اهلل رشع هلا األذان ليسمع هذا  ولعظم أمر 

يتقاعسون عن االستجابة هلذا النداء وهو يقول هلم مخس مرات يف اليوم حي عىل الصالة حي عىل الفالح 

قال ،  من مل يسجد هلل وخيضع له يف الدنيا فلن يقو عىل السجود يف اْلخرة  سجود هلل، وما علموا أنه فيأبون ال

ُجوِد َوُهْم َساملُِونَ } :تعاىل ٌة َوَقْد َكاُنوا ُيْدَعْوَن إِىَل السُّ   .[43القلم: ] {َخاِشَعًة َأْبَصاُرُهْم َتْرَهُقُهْم ِذلَّ

الثان  النداء  ملناجا  :أما  يدعوك  اهلل وسؤاله يف  فهو  الة  اهلل آخر  أن رسول  العاص  أيب  بن  ليل: روى عثامن 

َفُيْسَتجاَب َلُه؟ َهْل : ))صىل اهلل عليه وسلم قال  َداٍع  َفُيناِدي ُمناٍد: َهْل ِمْن  ْيِل   نِْصَف اللَّ
ِ
امء أْبواُب السَّ ُتْفَتُح 

َج َعنُْه؟ فَ  َلُه إِالَّ   ْدُعو بَِدْعَوٍة إالَّ اْسَتجاَب اهلل تعاىلاَل َيْبَقى ُمْسلٌِم يَ ِمْن سائٍِل َفُيْعَطى؟ َهْل ِمْن َمْكُروٍب َفُيَفرَّ

  .؛ أي الذي يأخذ رضائب عىل التجار عند مرورهمصحيح  ((َزانَِيٌة َتْسَعى بَِفْرِجها أو عشارا

ُل،   َذَهَب ُثُلُث اللَّْيلِ  إِنَّ اهللَ ُيْمِهُل َحتَّى إَِذا : ))هريرة أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال وروى أبو  اأْلَوَّ



 

 

ْنَيا، َفَيُقوُل: َهْل ِمْن ُمْسَتْغِفٍر؟ َهْل ِمْن َتائٍِب؟ َهْل ِمْن َسائٍِل؟ َهْل ِمْن َداٍع؟       الدُّ
ِ
اَمء َحتَّى َينَْفِجَر    َنَزَل إِىَل السَّ

                                                                                                                                                                  ((. اْلَفْجرُ 

أما النداء الثالث: فهو مناشدة أعضاء اجلسم للسان أن يقول خريا، فقد روى أ بو سعيد اخلدري أن رسول 

ِق   ]أي ختضع[رُ إَِذا َأْصَبَح اْبُن آَدَم َفإِنَّ األَْعَضاَء ُكلََّها ُتَكفه : ))اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال اللهَساَن َفَتُقوُل: اتَّ

اَم َنْحُن بَِك، َفإِْن اْسَتَقْمَت اْسَتَقْمنَا َوإِْن اْعَوَجْجَت اْعَوَجْجنَا   ((.اهللََّ فِينَا َفإِنَّ

 ه الدنيا وشهواهتا فتنسيك اْلخرة حيث روى أبو الدرداء أنأما النداء الرابع: فيدعوك إىل عدم الركون إىل  

َما َطَلَعْت َشْمٌس َقطُّ إِالَّ ُبِعَث بَِجنَْبَتْيَها َمَلَكاِن ُينَاِدَياِن، ُيْسِمَعاِن َأْهَل اأْلَْرِض  : ))صىل اهلل عليه وسلم قال

وا إِىَل  َا النَّاُس َهُلمُّ : َيا َأُّيُّ ُكْم َفإِنَّ َما َقلَّ َوَكَفى َخرْيٌ ِمَّا َكُثَر َوَأهْلَى، َواَل آَبْت َشْمٌس َقطُّ إِالَّ ُبِعَث إاِلَّ الثََّقَلنْيِ  َربه

: اللَُّهمَّ َأْعِط ُمنِْفًقا َخَلًفا   . ااًل َتَلًفا، َوَأْعِط ُمِْسًكا مَ بَِجنَْبَتْيَها َمَلَكاِن ُينَاِدَياِن ُيْسِمَعاِن َأْهَل اأْلَْرِض إاِلَّ الثََّقَلنْيِ

َلْيَس  ) ):أنه   جاء يف بعض اْلثارفقد    اهلل؛ خامس: يدعوك إىل استغالل يومك ووقتك يف مرضات    ونداء

َمْل يِفَّ ْيَك َغًدا َشِهيٌد َفاعْ ِمْن َيْوٍم َيْأِِت َعىَل اْبِن آَدَم إِالَّ ُينَاَدى فِيِه َيا اْبَن آَدَم َأَنا َخْلٌق َجِديٌد َوَأَنا فِياَم َتْعَمُل َعلَ 

ْيُل ِمْثَل َذلَِك  ا َأْشَهْد َلَك بِِه َغًدا َفإِنه َلْو َقْد َمَضْيُت مَلْ َتَرِن َأَبًدا َقاَل: َوَيُقوُل اللَّ  ((. َخرْيً

مصري :  دسسا  ونداء بأنه  والقرب  املوت  لتتذكر  يوم  كل  فقد  كيدعوك  ))َلْو  ؛  أيضًا:  اْلثار  بعض  يف  جاء 

ُه ُيْشِغُلُكْم َعْن َما َأَرى َأْكَثْرُتْم ِذْكَر َهاِذمِ  اِت َفإِنَّ اِت املَْْوِت   ، اللَّذَّ ُه مَلْ َيْأِت َعىَل اْلَقرْبِ    ، وَأْكثُِروا ِذْكَر َهاِذِم اللَّذَّ َفإِنَّ

ودِ  اِب َأَنا َبْيُت الدُّ َ   . )) َيْوٌم إِالَّ َوُهَو َيُقوُل: َأَنا َبْيُت اْلَوْحَدِة َواْلُغْرَبِة َأَنا َبْيُت الُّتُّ

واألخري: فهو يدعوك لتختم يومك بذكر اهلل حيث روى جابر بن عبد اهلل أن رسول اهلل    السابعأما النداء  

قال وسلم  عليه  اهلل  ))صىل  املََْلُك:  :  َفَقاَل  َوَشْيَطاٌن،  َمَلٌك  اْبَتَدَرُه  فَِراِشِه  إِىَل  َأَوى  َأْو  َبْيَتُه  ُجُل  الرَّ َدَخَل  إَِذا 

، وَ  ؛ َفإِْن ََحَِد اهللََّ َوَذَكَرُه، َأْطَرَدُه، َوَباَت َيْكَلُؤُه، َفإَِذا اْسَتْيَقَظ ااْختِْم بَِخرْيٍ ََشٍّ
ْيَطاُن: اْختِْم بِ ْبَتَدَرُه َمَلٌك  َقاَل الشَّ

احلَْمُد هللِ  ،  َمْوهِتَا َومَلْ ُيمتها يِف َمنَاِمَهاَوَشْيَطاٌن َفَقااَل مثله، َفإِْن َذَكَر اهللََّ َوَقاَل: احْلَْمُد هللَِِّ الَِّذي َردَّ إََِلَّ َنْفِِس َبْعَد  

بع أْن َتَقَع َعىَل األْرِض إالَّ بِإْذنِِه، فإهن َخرَّ ِمْن فِراِشِه َفاَمَت كاَن َشِهيدًا،   امواِت السَّ َوإِْن قاَم الذي ُيْمِسُك السَّ

َفضائِل يف  َصىلَّ  املفرد-((َوَصىلَّ  األدب  يستحق    -ضعيف  نداءات  ولكن  إهنا  خطبة  بل  وقفة  منها  واحد  كل 

   .األلباب  َلاكتفيت بذكرها؛ فإن يف ذلك لذكرى ألو

 املني وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب الع 


