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النبوي المسجد في اليوم التراويح :
لم الذين ولكن الملموس، الشاهد التراويح واقع عن إليه التحدث عن غنى في مشاهد أو مواطن كل إّن

ًا ول رمضان حضور لهم يقدر ول النبوي، المسجد في شيء كل إلى يتطلعون أنهم شك ل بالمدينة منه جزء
يستطيع الذي ومن السلم، عليه النبي مسجد وفي الصيام، شهر في القيام الفاضل، العمل هذا عن سيما

ومعلوم عنه، الفكرة إعطاء يمكن ما وبقدر نشاهده ما حسب عنه التحدث أحاول ولكني ينبغي، كما ذلك تصوير
المستطاع بقدر ولكن السماع في الذن ول النظر، في كالعين فليس المشاهدة، حد تصل ل الكتابة أن .

:أول
بعد لها يؤذن رمضان غير في العشاء أن هو فيه الجديد ولكن العشاء صلة بعد وقتها أن معلوموقتها: 

الذان من الساعة ربع بعد وتصلى دقيقة تسعين أي ونصف بساعة الشمس غروب .
الذين للمصلين مراعاة الغروب بعد الثانية الساعة تمام في إل للعشاء يؤذن فل رمضان في أما

ينصرفون ثم المغرب يصلون ثم خفيفات تمرات من النبوي الحرم في صيامهم يفك ما لتناول أول يحضرون
والتراويح العشاء لصلة الحرم إلى يعودون ثم ومن الفطار وجبة لتناول بيوتهم إلى .

الساعتان مضت فإذا حضورهم وتيسر ظروفهم فروعيت بعيدة أماكن من يحضرون منهم والكثيرون
من شاء من يتنفل وبعدها العزيز عبد الشيخ فضيلة ويصليها فقط دقائق عشر بعد الصلة أقيمت للعشاء وأذن

التية الكيفية على التراويح تبدأ ثم العشاء سنة ركعتي :
أدائها كيفية :

ًا دقائق خمس إل والنصف الثامنة الساعة في تبدأ عشر فيصلي العزيز، عبد الشيخ فضيلة يبدأها تقريب
ًا ساعة نصف تستغرق أي دقائق خمس إل الثالثة الساعة إلى وتستمر تسليمات خمس في ركعات يبدأ ثم تمام
الساعة إلى تستمر تسليمات بخمس يصليها مباشرة الخرى ركعات العشر في المجيد عبد الشيخ فضيلة
ًا والنصف الثالثة تمام في منه ينتهي مفرقة ركعات ثلث الوتر يصلي ثم دقائق خمس إل والنصف الثالثة تمام

ًا منهما كل من ليلة كل في القراءة ومجموع كامل جزء مع .
عشر لكل ساعة نصف الداء وفي الزمن في متساوية الله حفظهما منهما كل صلة أن بالذكر والجدير
كامل بجزء كاملة ساعة ركعة العشرون فيكون جزء بنصف ركعات .

لكثرة كالجمعة التراويح أصبحت حتى النبوي بالمسجد التراويح حضور على المصلين حرص بلغ وقد
تسع ليلة يشتد والزحام يتضاعف العدد وهذا خارجها، من والزائرين المدينة أطراف من القائمين ووفرة الزحام

الدعاء من فيه لما القرآن ختم الختم، ليلة وعشرين .
العصر هذا في رمضان في الوتر :

التراويح نهاية في يوقعه المجيد عبد الشيخ فضيلة فإن الواخر العشر قبل فيما التراويح ففي الوتر أما
من يسلم منفصلة ركعات بثلث ويوقعه تسليمات للعشر تتمة يصليها التي الخيرة تسليمات الخمس بعد

ًا ويقنت مفردة بواحدة يأتي ثم ركعتين الركوع من الرفع بعد جهر .
كالتالي الوتر يكون الليل آخر القيام فيها يكون والتي المبارك الشهر من الواخر العشر في أما :

"اجعلوالحديث:  الليل آخر القيام صلة مع ليؤدياه التراويح صلة في الوتر ونائبه المام فضيلة يترك -1
ًا بالليل صلتكم آخر وتر ".

النحو على العلمي محمد الليل أول بالجماعة  فيوترليلة" في وتران "للحديث:  الليل أول يوقعه ول
المصلين لجميع العامة الجماعة عمل هذا المتقدم، .

فراغ بعد وذلك الشهر طيلة منهم بإمام به ينفردون بل المام مع يوترون ل فإنهم الحناف جماعة عدا ما
عند الوتر بمبحث وسنلم كالمغرب، مجتمعات ثلث ويوقعونه التراويح بعد الوتر من نائبه أو الراتب المام

من نقل بليلة الختم بعد هـ1390 سنة رمضان من الثلثين ليلة التهجد في القنوت دعاء نهاية في الحناف
.التسجيل

وقنا أعطيت، فيما لنا اللهم وبارك توليت، فيمن وتولنا عافيت، فيمن وعافنا هديت، فيمن اهدنا اللهم
ربنا تباركت عاديت، من يعز ول واليت من يذل ل إنه عليك، يقضى ول تقضي فإنك قضيت ما شر عنا واصرف
اليقين ومن جنتك، به تبلغنا ما طاعتك ومن معصيتك وبين بيننا به تحول ما خشيتك من لنا اقسم اللهم وتعاليت،

الدنيا مصائب علينا به تهون من .
ظلمنا من على ثأرنا واجعل منا، الوارث واجعله أحييتنا، ما وقواتنا وأبصارنا بأسماعنا متعنا اللهم

علينا تسلط ول علمنا، مبلغ ول همنا أكبر الدنيا تجعل ول ديننا في مصيبتنا تجعل ول عادانا، من على وانصرنا
يرحمنا ل من بذنوبنا .
نلقاك يوم أيامنا وخير خواتمها، أعمارنا وخير أواخرها أعمالنا خير اجعل اللهم .



والفوز بر كل من والغنيمة إثم كل من والسلمة مغفرتك، وعزائم رحمتك، موجبات نسألك إنا اللهم
من إليها قرب وما النار من بك ونعوذ عمل، أو قول من منها قرب وما الجنة ونسألك النار، من والنجاة بالجنة
ًا لنا قضيته قضاء كل تجعل أن ونسألك عمل أو قول العالمين رب يا لنا خير .

عنا وارض وارزقنا تهنا، ول وأكرمنا تنقصنا، ول وزدنا تحرمنا، ول أعطنا اللهم .
عنا فاعف العفو تحب عفو إنك اللهم ..

ًا هذا مجتمعنا اجعل اللم ًا مجتمع ًا بعده تفرقنا واجعل مرحوم ًا تفرق ول منا ول فينا تجعل ول معصوم
ًا معنا ًا ول شقي محروم .

المؤمنين وعبادك وكتابك دينك انصر اللهم .
أثنيت كما أنت عليك ثناء نحصي ل منك وبك عقوبتك من وبعفوك سخطك من برضاك نعوذ إنا اللهم
سيدنا على اللهم وصل الرحيم، التواب أنت إنك علينا وتب العليم السمع أنت إنك منا تقبل نفسك. ربنا على

وسلم محمد .
الليل آخر القيام صلةا :

التراويح منن فرغوا إذا كانوا الله رحمه زرعة أبي عهد من المتقدمة القرون منذ المدينة أهل أن تقدم
ست يصلون كله الشهر ليالي طيلة وذلك عشرية الست لصلة الخير الليل ثلث في المسجد إلى يرجعون
الليل أول عشرين مع ركعة عشرة ست وكانت إليها الناس لجتماع المنارة على لها ينادون وكانوا ركعة عشرة
الشهر أول في شيء الليل آخر من يصلي ل العهد هذا في ولكن تقدم، كما وثلثين ست تتمة .
على نداء بدون المسجد إلى يعودون المصلين فإن عشرين ليلة من ابتداء الواخر العشر كان فإذا

ً المدينة أنحاء من غفير جم تجمع وقد ونائبه المام حضر الخير الليل ثلث كان فإذا المنابر ًا ونساء رجال شيب
ًا التهجد وإشراقة السكينة ووقار الخير سمة الوجوه على ترى وشباب .
ساد الصلة بدأ فإذا وسلم، عليه الله صلى الله رسول مصلى في الشريفة الروضة في المام فيقوم
للمسجد المشرق الماضي الذهن في وتلحق ورهبة، ورغبة وإجلل جلل من تصويره، ول وصفه يمكن ل شعور

المطهرة للروضة العطرة والثار المبارك، .
من وهبات بالسلف تربطك الشعاع من بخيوط وأحسست الماضية، القرون عبر المصلين صور وتراءت
زمامه وتملك انتباهه وتوقظ شعوره فتزكي شغافه وتمس مواته وتحيي القلوب جفاف تبلل الرحمة نسيم .

العمر من يحسب يكاد ول الوقت يمضي وهناك الفئدة واستصغى المسامع اجتذب ورتل المام قرأ فإذا
ركعتين نائبه يصلي ثم ركعتين المام يصلي الحياة لحظات وفوق العمر ساعات أسمى لنه الحياة من يعد أو

ًا ويختمهن المام فضيلة يبدأهن تسليمات بخمس ركعات العشر تنتهي أن إلى بالتناوب وهكذا كل في يقرأ أيض
التسع الليالي وهكذا قنوته ويطيل تقدم كما ويقنت ركعات بثلث المام  فضيلة ويوتر أجزاء ثلثة ليلة .

كالتالي فيها تكون الصلة فإن الختم فيها يقع والتي وعشرين تسع ليلة وهي الخيرة الليلة كانت فإذا : 
كلها التراويح المام (عم) فيصلي جزء إلى بلغت قد الولى الختمة قراءة تكون التراويح أولً: في
ُذ {ُقْلوقرأ:  الخيرة الركعة في كان فإذا ركعة عشرين أرّب أأُعو ّناِس}ِ ِب قبل الكريم القرآن ختم بدعا  دعاال

أن وما ويبتهلون يؤمنون معه والمصلون إليه والضراعة الله إلى النابة في واجتهد الدعاء في وأطال يركع، أن
أن إلى بالدعاء المسجد ويضج بالبكاء الجميع ويجهش إل صوته في رقته وتظهر دعائه في المام يسترسل

آخر من القيام في كان فإذا العلمي للشيخ الوتر يترك ثم الخيرة، الركعة ويكمل يركع ثم دعاءه المام ينهي
الطيب مباخر وأطلقت بالمصلين المسجد عمر الليل .
نائبه معه ويتناوب كالمعتاد الصلة المام سمع) فيبدأ (قد جزء وصلت قد الليلة تلك في القراءة وتكون
يديه (الناس) رفع سورة وقرأ تقدم كما الخيرة الركعة في كان فإذا تقدم كما للمام الخيرتان الركعتان وتكون

وقنت أوتر ثم صلته أتم منه فرغ فإذا المتقدم، النحو على المبارك الختم وبدأ .
من بشيء أورده فإني أثره وكبير روعته وشدة المبارك النبوي المسجد في الختم هذا شأن ولعظم

ًا التي المبحث في التفصيل في وخاصة الصلة من ومكانه وكيفيته ومستنده أصله في العلماء أقوال مبين
النبوي المسجد .
هـ1390 سنة الحاضر الوقت في النبوي المسجد في الختم عمل مبحث .

العالم في وقيمته أهميته له الراتب المام ومن النبوي المسجد وفي المدينة في العمل أن وبما
ًا السلمي على بناء الله رحمه أنس بن مالك الهجرة دار إمام عند حجة المدينة أهل علماء كان كله. وقديم

السنة منبع وأنها السلف عن توارثوه أنهم .
دار فهي أنظارهم في وإمامتها قلوبهم في وقداستها المسلمين نفوس في المدينة منزلة اليوم وهكذا

التشريع وموطن الهجرة .
أخباره طبقت الونة هذه في النبوي بالمسجد رمضان في والتهجد التراويح نهاية في الختم وعمل
ول مشروعيته أصل عن تساؤل موضع يكون وأن بد فل القطار، جميع من عدد لحضوره ويفد والمصار، الفاق
يذكر سمعه حين أبيه مع حنبل بن أحمد بن الله عبد تساءل وقد عمل، كل أدلة إلى يتطلعون الذين من سيما



ًا وسيأتي فيه عنده بما فأجابه ؟ فيه دليلك هو ما أي ذلك، في تذهب أين له: إلى فقال الختم عمل شاء إن قريب
.الله
البدعة على وشدة السنة على غيرة لهم الذين الخوان أحد معي تساءل الرسالة هذه كتابة وقبل

جهتين من ذلك في وشبهته :
الولى الجهة :

رمضان، في كاملة التراويح يصل لم وسلم عليه الله صلى لنه يفعله؛ لم وسلم عليه الله صلى النبي أن
الختم يوقع لم لنه عنده؛ له محل ول الدعاء بهذا يدع فلم وعليه تهجد، في ول تراويح في كله القرآن يقرأ ولم

ًا أين فمن بعده يدعو الذي المشروعية؟ أصل إذ .
الثانية والجهة :

دعاء وعند وصمت، إصغاء وحسن تام هدوء في يكونون الشهر طيلة التلوة سماع حالة في الناس إن
ًا أعظم يكون ل الدعاء ويقول: إن والبتهال والبكاء الضراعة حالت تعتريهم الختم تعالى الله كلم من تأثير .
إيراد المستحسن من فكان العمل هذا في يشارك ول يحضر ل كان وربما نظره وجهة لي أورد هكذا

أو منها المرفوع سواء الله رحمهم السلف عن الدلة من عليه أقف ما وعرض تلك النظر وجهة على الجواب
الله شاء إن القلب إليه ويطمئن النفس له تستأنس مما الخاص أو فيها العام الموقوف .

الدلة أما :
رسول قال: قال عنه الله رضي سارية بن العرباض  حديث172 ص1ج الزوائد مجمع في وجدت فقد
مستجابة" دعوة فله القرآن ختم ومن مستجابة دعوة فله فريضة صلة صلى "منوسلم:  عليه الله صلى الله
إذا كان عنه الله رضي مالك بن أنس أن ثابت وعن ضعيف، وهو سليمان بن الحميد عبد وفيه الطبراني، رواه
هـ ثقات. ا ورجاله الطبراني لهم. رواه فدعا وولده أهله جمع القرآن ختم .
وفي الخر، أحدهما فيعضد ثقات رجاله صحابي على موقوف وأثر ضعيف بسند مرفوع حديث فهنا

وقال: رواه المتقدم العرباض حديث الختم)  وساق عقب الدعاء نصه: (يسن ما مخلوف حسين للشيخ رسالة
وغيره الطبراني .

ًا:  أنس وعن ربه، واستغفر وسلم عليه الله صلى النبي على وصلى الرب وحمد القرآن قرأ "منمرفوع
ويدعو أهله يجمع القرآن ختم عند الشعب. وكان في البيهقي  رواهمكانه" الخير طلب فقد .
ًا ووجدنا وغيره الطبراني رواه العرباض حديث وجدنا فقد ًا أثر ًا البيهقي عند ومرفوعا موقوف ومؤيد

ًا رواه الذي الصحابي بعمل مرفوع .
رسول مسجد في آخره إلى أوله من القرآن يقرأ رجل الليل) قال: "كان (قيام كتاب في المروزي وعند
ًا عليه يجعل عباس ابن وكان وسلم عليه الله صلى الله نحضر حتى لجلسائه: قوموا قال يختم أن أراد فإذا رقيب

."الخاتمة
تنزل الرحمة ويقولون القرآن ختم عند الرحمة قال: "تنزل أنه مجاهد عن وروي ".

ًا القرآن ختم عقب الدعاء في عامة نصوص فهذه غيرها أو الصلة قيد غير من مطلق .
ً قدامة ابن عند وجدنا وقد ً تفصيل الله رحمه لحمد العمل هذا خصوص في كامل .
الله عبد أبا زياد: سألت بن الفضل القرآن. قال ختم في  قال: "فصل171 ص2ج المغني في قال

قلت اثنين، دعاءين لنا يكون حتى التراويح في قال: اجعله التراويح في أو الوتر في أجعله القرآن فقلت: ختم
القيام، وأطل الصلة في ونحن لنا وادع تركع أن قبل يديك فارفع القرآن آخر من فرغت قال: إذا ؟ أصنع كيف

ًا يدعو خلفي وهو أمرني بما قال: ففعلت شئت، قال: بما أدعو؟ قلت: بم هذا لنا فصل يديه". فقد ويرفع قائم
فيه الدعاء وعموم محله لنا وبين الختم في العمل كيفية أحمد عن النص .
ُذ {ُقْل قراءة من فرغت القرآن: إذا ختم في يقول أحمد قال: سمعت حنبل عن ونص أرّب أأُعو ِب

ّناِس}ِ مكة أهل قال: "رأيت ؟ هذا في تذهب شيء أي قلت: إل الركوع، قبل الدعاء في يديك  فارفعال
بمكة معهم يفعله عيينة بن سفيان وكان يفعلونه، ".

ًا هذا في المدينة أهل وبمكة. ويروي بالبصرة الناس أدركنا العظيم: "وكذلك عبد بن العباس قال شيئ
عفان بن عثمان عن وذكر .
الصلة من موضعه عن بل الختم، عند الدعاء مشروعية عن ل أحمد يسأل زياد بن الفضل نجد هذا ففي

معلوم المشروعية أصل أن على يدل مما والموضع الكيفية له وبين الله رحمه أحمد وأقره فيه العمل وكيفية
.لهما

الله رحمهما وأحمد حنبل بين قبل من وقع وقد العمل، هذا مشروعية عن اليوم التساؤل يقع أن غرو فل
عليه دليل إلى أي ذلك، في تذهب أين له: إلى وقال .
الجليل المام وفعل مكة، أهل عمل من بالفعل رآه مما فيه عنده ما على الله رحمه أحمد وأحاله
البصرة الرئيسية الثلثة المصار في يفعل كان وما المدينة، أهل عن يروى وما مكة، أهل مع عيينة بن سفيان
عثمان عن ذلك في المدينة أهل عند ما إلى بالضافة آنذاك القتداء ومواطن العلم مناطق والمدينة ومكة



عقب الدعاء مشروعية مستند كله هذا من فظهر عنه، الله رضي عباس ابن عن رأينا ما وكذلك عنه، الله رضي
الله رحمه أحمد عن الكيفية بيان مع التراويح في أو الطلق على سواء القرآن ختم .
ًا كان ما أن على بناء العمل هذا لمثل كافية مجموعها في وهي فأصل بوصفه، جائز فهو بأصله مشروع

ًا وكونه مشروع الدعاء الصلة في دعاء القنوت، ومثله مشروعيته تنفي ل الختم بصورة متصف .
ًا ويورث طمأنينة يكسب السلف عن ورد ما عرض من تقدم ما فإن شيء من يكن ومهما ارتياح

ًء فيه وأن العمل، هذا لمشروعية والمدينة ومكة البصرة الثلثة المصار بسلف اقتدا .
الشهر طيلة التلوة سماع في المصلين حالتي بين مقارنة فهذه بالتلوة التأثر من أشد بالدعاء التأثر أما

متغايرتان حالتان وهما وابتهال، وخشية وبكاء ضراعة في الختم عند الدعاء وسماع وطمأنينة هدوء في .
حسن في التلوة آداب لن والحقيقة المعنى في متحدتان فهما الشكل في اختلفتا وإن أنهما إل

والخشوع البتهال الدعاء وخصائص والنصات، الستماع .
ل القرب هذا ومع تعالى، الله إلى فيه العبد يكون ما أقرب كالسجود التلوة فيه تتأتى ل مكان وللدعاء

وفي الصباح في خاصة أدعية نصوص فيها وردت التي وكالحالت الدعاء في الجتهاد وينبغي التلوة تجوز
والقنوت الصلة وافتتاح المسجد ودخول المساء .

ًا للتلوة أن وكما ذلك وغير وحرام وحلل وتشريع وأخبار مواعظ من بالمستمع تمر مواضع فللقرآن آداب
آخر معنى إلى معنى من السامع ذهن ينقل مما .
واحدة وجهة إلى وقلوبهم وشعورهم وأفكارهم أحاسيسهم تتركز والداعي المستمع فإن الدعاء وأما
وجل عز المولى إلى والبتهال والنابة الضراعة هي .
صلى قال كما السؤال وذل الدعاء خالص إلى والفزع الضطرار حالة في القلب نوجه الفطرة إن بل

العبادة مخ "الدعاءوسلم:  عليه الله ".
الحق قوى التقت حين العريش في قام لما بدر يوم وسلم عليه الله صلى منه كان ما البين الواضح ومن
عليه أشفق حتى السؤال في ربه على وألح بالدعاء تعالى الله إلى توجه كثرتها على الشر قوى مع قلتها على

الله رسول يا ربك مناشدتك قائلً: بعض الصديق .
الصحيحة الحاديث في جاء ما وكذلك التلوة، إلى يلجأ ولم الدعاء في وسلم عليه الله صلى اجتهد فقد
ًا يسجد فإنه الشفاعة لطلب وسلم عليه الله صلى يذهب حين الكبر الفزع يوم عن ً سجود الله ويلهمه طويل

ًا للتلوة أن يبين مما التلوة إلى وسلم عليه الله صلى يوجه ولم قبل، من يعلمها يكن لم بمحامد وحالت مكان
ًا ًا، وآداب متلئم وكلهما الصورة، في اختلفا وإن الحقيقة في متوافقان فهما وتأثير، وحالت مكان وللدعاء وتأثير
مكانه في .
عن ذاته حد في والحديث ل كيف شيق عنه الحديث أن فالواقع اليوم النبوي بالمسجد الختم عمل أما

الكريم بالقرآن لرتباطه السلمية للضمائر منبه للنفس منعش للروح ممتع حديث مكان أي في القرآن ختم
العالمين رب من المنزل .

المعظم رمضان شهر وفي الكريم الطاهر الجوار وفي النبوي بالمسجد يتعلق الحديث هذا كان وإذا
الكريم للقارئ نسوق ولكن موضوع، في يقدم أو بحديث يصور أن من أعظم ذلك كان الواخر العشر آخر وفي

ًا ًا وصف التوفيق وبالله فنقول به الشعور وحي من تصويره يمكن ما بقدر عملي :
القيام صلة في وأخرى التراويح صلة في مرة مرتين رمضان شهر في النبوي المسجد في الختم يقع

آخره وفي الليل أول في رمضان شهر من والعشرين التاسع ليلة في وذلك الليل آخر .
السلم عليه جبريل أن وسلم عليه الله صلى عنه جاء بما قصد غير من كان وإن ارتباط ذلك في ولعل
دارسه وسلم عليه الله صلى فيها قبض التي السنة وفي مرة سنة كل رمضان في الكريم القرآن يدارسه كان

مرتين القرآن .
ومرتين الختم في مرات: مرتين أربع الجماعة صلة في النبوي المسجد في الدعاء يقع الليلة هذه وفي
موصولة عبادتها مشهودة ليلة الليلة تلك يجعل مما الوتر في .
من بقي قد فيكون والعشرين التاسع ليلة جاءت إذا فإنه الليل أول في يكون الذي التراويح ختم أما

يصلي الليلة هذه وفي الشريف المصحف من الخير الجزء وهو يتساءلون)، (عم جزء الولى الختمة قراءة
سورة قراءة من الفراغ وعند أحد مع فيها تناوب بدون كلها التراويح صالح بن العزيز عبد الشيخ المام فضيلة
ُذ {ُقْل أرّب أأُعو ّناِس}ِ ِب بقوله: صدق يفتتحه بالختم الدعاء يبدأ يركع أن وقبل التراويح من ركعة آخر  فيال

ًا الجمال بكمال الجلل في المتوحد هو، إل إله ل الذي العظيم الله ًا تعظيم الحوال بتصريف المنفرد وتكبير
ًا والجمال التفصيل على ًا تقدير البحث هذا نهاية في تدوينه أمكن ما نص وسيأتي به، يدعو ما آخر إلى وتدبير
الله شاء إن .

الخشوع من ويظهر البتهال في ويجتهد السؤال ويكثر القيام يطيل الله حفظه أنه هنا بالذكر والجدير
في ويطمع بالمال الفاق ويفتح الشعور ويوقظ القلوب يحرك ما والضراعة النابة ومن الله، إلى والخضوع

والخرة الدنيا خيري تجمع مأثورة نصوص من الدعاء في يرد لما النوال وعظيم الله رحمة .
العشرين تمام هي والتي الخيرة التسليمة من الخيرة الركعة صلة وأكمل ركع الدعاء من فرغ فإذا

العاشرة التسليمة نهياة وهي وسلم ركعة  .



ًا هو ويدعو الوتر في ويقنت فيوتر العلمي محمد الشيخ إلى الوتر ويترك المشهور القنوت بدعاء أيض
هديت..الخ فيمن اهدنا أوله: اللهم الذي .

ً المصلين من الليل أول في الختم هذا ويحضر ًء رجال ًا ونسا ًا شيب العيد بهجة يماثل مما وشباب .
تفوق وغبطة وفرحة ببهجة والتباريك الدعوات المصلون ويتبادل العطور أنواع وتنثر العود مباخر وتطلق

ورحمته الله فضل سعة في والمال الرجاء موفوري ينصرفون ثم الوصف، .
المشاركة بغية إليها يفدون وممن المدينة أهل من وفير خلق المسجد إلى عاد الخير ثلث كان فإذا

ً كبير عدد فيتكامل الختم هذا وحضور ًا ونساء رجال ًا.. ويفيض صغار والهيبة والوقار بالجلل المسجد وكبار
ًا وجد من خاصة مكانه يبرح لم والبعض المام ينتظرون والكبار في ويقوم المام فيأتي الروضة في مكان
سمع) و (قد أجزاء ثلثة الثانية الختمة من بقي قد ويكون وسلم، عليه الله صلى الله رسول مصلى في الروضة

بالركعتين ويختم الوليين بالركعتين المام يبدأ مساعده مع بالتناوب كالمعتاد المام فيصلي (عم)، (تبارك) و
ُذ {ُقْل سورة من فرغ وإذا الخيرتين، أرّب أأُعو ّناِس}ِ ِب يصلي ثم ويسلم الركعتين يكمل ثم الختم دعاء  بدأال

وإلى إليه الناس تسابق الوتر من سلم وإذا منه، الخيرة الركعة في ويقنت الليل أول يوتر لم حيث الوتر هو
الكريمة الفرصة تلك إلى العودة وطلب القبول في الرجاء وعظيم الدعاء وخالص التهاني بأحر البعض بعضهم

عام كل من .
والمؤرخون العلماء سجل فلئن المبارك المسجد هذا في للتراويح سردناه الذي التاريخ مع وقفة وهنا

هائل احتفال من الحرمين في الختم صور والعياشي بطوطة وابن جبير وابن كالنابلسي الرحلت وأصحاب
وغير والبتهالت، القصائد وإنشاء والمقارع الفراقع وضرب والرياحين الزهور ونثر والمشاعل الشموع بإيقاد
.ذلك
هذا في الختم ليلة فإن الكبريات والثريات بالكهرباء الشموع عهد انقضى وقد الوقت هذا في فإنه

المملكة أطراف من إليها يفدون المسافرين رحال ومحط الكثيرين مقصد أصبحت النبوي المسجد في العصر
ًا فضل لها يتوفر حيث العظيم الجوار هذا وفي الكريم المسجد هذا في لنفحاتها وتعرضنا لبركاتها التماس
العمال تضاعف من المكان وفضل رمضان شهر من الزمان .
ًا عليه تفيض الليل من الخير الثلث وفي رمضان شهر في النبوي بالحرم القرآن لختم تجعل عوامل روح
ًا عليه الله ويضفي ً ويكسوه نور وجميع المصلين على كلها تفيض معنوية ويزيده حلوة ويكسبه جمال

من إل قدره يقدر ول البيان، دونها ويقصر الوصف، عن قدرها يجل ورضوانا رحمات والمستمعين الحاضرين
.حضره
النفحات تقييم أو الوصف حدود فوق وهي كله المكان تشمل التي الروحية الحالت وصف يمكن وكيف

ًا الحاضرين تكتنف حين التقييم مقاييس من أبعد وهي الربانية جميع .
نهاية في القرآن لختم العظمى بالبهجة العميق والشعور النفسية الحاسيس تصوير على يقدر ومن

فل البيان، على القدرة فيها وتفقد الوصف عن الشعور فيها يغيب حالة إنها الجنان، من روضة في رمضان
الضارعين أكف في الخاشعين أعين من الباكين عبرات إل ترى ول الصدور، وزفرات القلوب أنات إل يسمع .

وفي ماثلة الذكرى إطار في فتبقى نصورها ول ونلمسها نقدرها ول ندركها الوصف عن تجل صور
عطرة نيرة التاريخ حلقات .

الطمأنينة، ببرد نفسه قرارة في فرد كل استشعر وقد إل تضرعاته من ويفرغ دعائه من المام ينتهي ول
ًا دموعه وغسلت المناجاة حلوة وذاق يكتنفه ما إطار في واهتز وغبطة بهجة وزاد بالرتياح وأحس تامة، آثار

ًا عشر أربعة التاريخ عجلة بذاكرته واسترجع المكان وفضل الجوار وشرف المقام بجلل شعور من قرن
جبريل به ينزل المكان هذا من الروحي الشعاع ومصدر القوة سر ويدرك وإشراقته بعزته الماضي يستعرض

فيقبل ويسلم الوتر يكمل ثم ويقنت، المام يوتر ثم عابرة وخطرات خاطفة لمحات في ذلك كل السلم عليه
أن تعالى الله نسأل القبول، ومؤملين العودة متمنين الدعوات وصالح بالتهاني بعض على بعضهم المصلون

النار. آمين من عتقائه من وإياهم ويجعلنا معهم يقبلنا .
ل أنه المعلوم من التراويح في الحاضر الوقت هذا في النبوي المسجد في القرآن ختم عند الدعاء نص

التي الليالي في كله القرآن يقرا لم وسلم عليه الله صلى النبي لن له معينة ول بذلك خاصة نصوص توجد
ذلك في دعاء عنه يؤثر فلم المر أول صلها .
ًا كان العيد: "ما دقيق ابن قال كما ولكن بأصله مشروع الدعاء أن بوصفه" أي جائز فهو بأصله مشروع
ألذلك:  أصل في تعالى وقال العبادة، مخ وهو أقا أو ُكُم { ّب ِني أر ْدُعو أتِجْب ا ُكْم}ِ أأْس عليه الله صلى وحث ،أل

في الصل كان هنا ومن الحديث في ول الية في ل تحديد بدون السجود في الدعاء في الجتهاد على وسلم
ًا جاء ما إل والعموم الطلق الدعاء في الفتتاح أول في أو التشهد آخر في أو القنوت في كالدعاء عليه منصوص
فهو عداه وما ورد، بما التقيد فيه السنة تكون هذا فمثل ذلك وغير وخروجه المسجد دخول عند وكذلك الصلة
بدر غزوة في وسلم عليه الله صلى فعل كما له تيسر بما الداعي يجتهد عمومه على .
نص على يعثر ولم ويدعو أهله يجمع كان أنه أنس عن تقدم وقد اجتهاد موضع فهو العمل هذا في وهكذا

بحثه سبق ما على فريضة وصلة القرآن ختم بعد أي مستجابة دعوة فله لفظه عموم تقدم كما معين، .



حاجاته عن ويعبر رغباته له يحقق وما له تيسر ما الدعاء من يتخير بل معين بنص أحد يتقيد لم هنا ومن
الختم في الدعاء عن للسائل أحمد إجابة وتقدمت غيرها، من أو المأثورة العامة الدعية من سواء ومتطلباته،
شئت بما فقال: أدع .

ًا الله رحمه تيمية ابن السلم لشيخ نسب وقد شامل جامع دعاء وهو العمل هذا في للدعاء نصوص
من أدعيته وجميع تيسر بما يدعو بل معين بنص المام يتقيد ولم الموجز، بالقصير ول المسهب بالطويل وليس

بقوله الدعاء يفتتح ولكنه المأثور :
ًا الجمال بكمال الجلل في المتوحد الله، إل إله ل الذي العظيم الله صدق ًا، تعظيم المنفرد وتكبير

ًا والجمال التفصيل على الحوال بتصريف ًا، تقدير على الفرقان نزل الذي ومجده بعظمته المتعالي وتدبير
ًا، للعالمين ليكون عبده ًا وسلم عليه الله صلى رسوله وصدق نذير ًا، تسليم الثقلين جميع إلى أرسله الذي كثير
ًا والنس الجن ًا، بشير ًا ونذير ًا بإذنه الله إلى وداعي ًا، وسراج من علينا به أنعمت ما على الحمد لك اللهم منير
افضل لنا وشرعت رسلك أفضل إلينا وأرسلت كتبك خير علينا أنزلت حيث الجسيمة، وآلئك العظيمة نعمك
خمس: على وبنيته لنفسك ارتضيته الذي دينك لعالم وهديتنا للناس أخرجت أمة خير من وجعلتنا ، دينك شرائع
ًا وأن الله إل إله ل أن شهادة الله بيت وحج رمضان، وصوم الزكاة، وإيتاء الصلة، وإقام الله، رسول محمد

.الحرام
ِتيِه {ل الذي العزيز كتابك وتلوة وقيامه، رمضان شهر صيام من يسرته ما على الحمد ولك ْأ ِطُل أي أبا ْل ا

ْيِن ِمْن ْيِه أب أد ْلِفِه ِمْن أول أي ْنِزيٌل أخ ٍم ِمْن أت ِكي أحِميٍد}ِ أح  .
مجيد حميد إنك إبراهيم آل على صليت كما محمد آل وعلى محمد على صل اللهم .
قضاؤك فينا عدل حكمك فينا ماض بيدك نواصينا إمائك بنو عبيدك بنو عبيدك إنا اللهم .
ًا علمته أو كتابك في أنزلته أو نفسك به سميت لك هو اسم بكل اللهم نسألك استأثرت أو خلقك من أحد

وغمومنا همومنا وذهاب أحزاننا وجلء صدورنا ونور قلوبنا ربيع العظيم القرآن تجعل أن عند الغيب علم في به .
الذي الوجه على النهار وأطراف الليل آناء تلوته وارزقنا جهلنا، ما منه وعلمنا نسينا ما منه ذكرنا اللهم

عنا يرضيك .
تلوته حق ويتلوه بمتشابهه ويؤمن بمحكمه ويعمل حرامه، ويحرم حلله يحل ممن اجعلنا اللهم .
حدوده ويضيع حروفه يقيم ممن تجعلنا ول حدوده يقيم ممن اجعلنا اللهم .
إلى قفاه في فزج القرآن اتبعه ممن تجعلنا ول والجنة رضوانك إلى فقاده القرآن اتبع ممن اجعلنا اللهم
الراحمين أرحم يا وخاصتك أهلك هم الذين القرآن أهل من واجعلنا النار، .
بينهم، ذات وأصلح قلوبهم، بين وألف والمسلمات والمسلمين والمؤمنات للمؤمنين اغفر اللهم

في لهم وبارك النور، إلى الظلمات من وأخرجهم السلم، سبل واهدهم وعدوهم، عدوك على وانصرهم
ًا وأزواجهم وذرياتهم وأبصارهم أسماعهم عليهم وأتمها عليك، بها مثنين لتعمك شاكرين واجعلهم أبقيتهم ما أبد
الراحمين أرحم يا برحمتك .

ذلك على وماتوا بالرسالة ولنبيك بالوحدانية لك شهدوا الذين المؤمنين موتى لجميع اغفر اللهم .
والثلج بالماء واغسلهم مدخلهم ووسع نزلهم وأكرم عنهم واعف وعافهم وارحمهم لهم اغفر اللهم

أنا الدنس من البيض الثوب ينقى كما والخطايا الذنوب من ونقهم والبرد ّب أر أنا اْغِفْر { أنا أل ِن أوا ِلْخ أن أو ّلِذي ا
أنا أبُقو أماِن أس ِلي أعْل أول ِبا أنا ِفي أتْج ِب ُلو ّ ُق أن ِغل ّلِذي ُنوا ِل أم أنا آ ّب أك أر ّن أرِحيٌم}ِ أرُؤوٌف ِإ .

ما خير من ونسألك بك ونعوذ نعلم، لم وما منه علمنا ما وآجله عاجله كله الخير من نسألك إنا اللهم
الصالحون وعبادك وسلم عليه الله صلى محمد ورسولك عبدك منه سألك .
ومن سخطك من بك ونعوذ والجنة رضاك ونسألك وعمل قول من إليها قرب وما الجنة نسألك إنا اللهم
.النار
ًا لنا تدع ل اللهم ًا ول فرجته إل هما ول غفرته إل ذنب ًا ول قضيته، إل دين حاجة ول وعافيته شفيته إل مريض
ًا لك هي الراحمين أرحم يا قضيتها إل صلح فيها ولنا رض .
الكافرين القوم على وانصرنا أقدامنا وثبت أمرنا في وإسرافنا ذنوبنا لنا اغفر ربنا .
أو نسينا إن تؤاخذنا ل ربنا الوهاب أنت إنك رحمة لدنك من لنا وهب هديتنا إذ بعد قلوبنا تزغ ل ربنا

ًا علينا تحمل ول ربنا أخطأنا، قبلنا من الذين على حملته كما إصر .
الكافرين القوم على فانصرنا مولنا أنت وارحمنا لنا واغفر عنا واعف به لنا طاقة ل ما تحملنا ول ربنا .
النار عذاب وقنا حسنة الخرة وفي حسنة الدنيا في آتنا ربنا .

على الله وصلى العالمين رب لله والحمد المرسلين على وسلم يصفون عما العزة رب ربك سبحان
هـ وسلم. ا وصحبه آله وعلى محمد خلقه خير .
يزيد صالح بن العزيز عبد الشيخ المام فضيلة ولكن تيمية ابن السلم لشيخ المنسوب الدعاء نص هذا

ً فيه منها مناسبة جمل :
ًا معنا ول منا ول فينا تجعل ل اللهم ًا ول شقي محروم .
خائبين تردنا فل بالجابة ووعدتنا بالدعاء أمرتنا إنك اللهم .



المقبولين ومن النار من عتقائك من اجعلنا اللهم .
خطايانا من أوسع وعفوك ذنوبنا من أوسع رحمتك إن اللهم .
للمحسنين منا المسيئين هب اللهم .
إليك الفقراء ونحن عنا الغني أنت اللهم ..

الروح وتزكي القلب تحرك التي العبارات من ذلك مثل إلى .
رب لله والحمد المرسلين على وسلم يصفون عما العزة رب ربك قوله: سبحان بنحو يختم ثم

وسلم وصحبه آله وعلى محمد نبينا على اللهم وصل العالمين، .
الوتر بركعة ثم الشفع بركعتي يأتي ثم الركعتين، ويكمل يركع ثم .
ًا آخر ختم عمل يقام ول وفي واحدة جماعة في كله ذلك يجري وإنما الصلة في المامة تقدم لعدم نظر

صالح بن العزيز عبد الشيخ الراتب المام وهو واحد إمام من واحدة ليلة .
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