
        
  
  

  الثوابت واملتغريات 

  يف تشريع األوراد واألذكار
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  حممد سعيد حممد حسن خباري/ الدكتور

  مشارك بقسم الكتاب والسنةأستاذ 
  جامعة أم القرى

   
   البحثملخص

فهي نظام شامل جلميـع     . شريعة اإلسالم مشلت حياة الفرد مع ربه، ومع نفسه، ومع غريه            
  . ومعامالت، عبادات: واألخالقية، واألحكام العملية بقسميها من، يةشؤون احلياة، اإلعتقاد

 ال  - عن حالة واحدة  هي عليهـا         -واألحكام التشريعية تنقسم إىل ثوابت وهي ال تتغري         
تتغري حبـسب  ) املتطورات(وهي املتغريات : حبسب األزمنة وال األمكنة وال اجتهاد األئمة، وقسم آخر      

  . ا ومكانا وحاالاقتضاء املصلحة له زمان

مجعت يف أحكامها وتشريعاا بني الثبات والتطور، ألا من عند اهللا ملصاحل            : فشريعة اإلسالم 
  .البشر

يف ألفاظها، وأوقاا، وأعدادها كما ورد، واملداومة        الثبات يف تشريع األوراد واألذكار    وجند  
    ا من تشريع رسول اهللا      ا،  أل  عليها، وعدم اجلهر   ال ينطق عن اهلوى إن هـو إال وحـي           الذي

  .يوحي
ترتيب األوراد   يف   -اليت يدخل فيها االجتهاد   -املتغريات يف تشريع األوراد واألذكار      وجند  

فيما بينها يف الفصل الواحد،أو االقتصار على بعض ما ورد  يف الفصل الواحد، أو الزيادة على العدد                  
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 املائة، واستخدام السبحة وغريها يف عد الـذكر، أو           والتدرج يف أضعاف   - فيما مل ينص عليه      -مائة  

واجلزئية، ال من األصـول      وهذه كلها من األمور الفرعية       القضاء يف أي وقت شاء من اليوم والليلة،         
  . والكليات، ومتثل أمورا يف الوسائل واألساليب، ال يف األهداف والغايات

  :ونتعرض للخطر نتيجة أحد أمرين
 األوراد واألذكار، بل    لتغيري والتطوير ما من شأنه الثبات واالستقرار يف       أن نخضع ل  : األول

  .  حياتنانويف كل شأن من شؤو
 األوراد واألذكار، بل ويف كل شأن       ما من شأنه التغيري والقابل للتطوير يف      أن نجمد   : الثاين

  .  حياتنانمن شؤو
يف األوراد واألذكار، فـال  نتحجـر        أن نتفهم جيداً ما هو القابل للتغيري        : واألمان احلقيقي 

 األوراد واألذكار،اليت تزول اجلبـال      يفومنانع يف قبوله تقليداَ، كما نعرف ما جيب أن يبقى ثابتاً راسياً             
  . الشم وال تزول وال تتبدل

 حياتنا، وذا املوقف احلكيم حنافظ على أصول ديننـا وال           نوهذا هو الشأن يف مجيع شؤو     
  . ب التطورخنشى التغيري ونواك

*  *  * 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  الفصل التمهيدي
   نشأة  فكرة البحث عن الثوابت واملتغريات يف تشريع األوراد واألذكار

، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن سيئات        ونستغفره  ونستعينه، حنمدهإنّ احلمد هللا،    
 لـه، وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا           مضلّ لـه، ومن يضلل فال هادي      فالأعمالنا، من يهده اهللا     

  .  حممدا عبده ورسولهأنوحده ال شريك لـه، وأشهد 

 لقد ختم اهللا الشرائع السماوية بالشريعة اإلسالمية اليت أنزهلا على رسوله حممـد              
وبلغها للناس خالل ثالث وعشرين سنة، وجاءت أحكامها وقواعدها وتعاليمها وآداا شاملة            

  .   ة، حياة الفرد مع ربه، ومع نفسه، ومع غريهجلميع نواحي احليا

 يف تبليغ الرسالة، وتعليم األمة، وتشريع األحكام، جييـب          وحلكٍم تدرج الرسول    
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السائل من صحابته الكرام إذا سأله، ويرشد املسترشد منهم حىت يف قول األذكار واألدعيـة                 
  .جهواألوراد، كل على حسب استعداده  وطبيعته وحاجته واحتيا

فقد كان من بني الصحابة  الطفل الصغري الذي ال يفكر إال بلعبته، ومنهم الـشاب                
وكل واحـد مـن     .  املمتلئ حيوية املقِدم على دنياه، ومنهم الشيخ الذي زاد اهتمامه باآلخرة          

فالتزموا باألذكار واألدعية، وال جنـد يف نـصوص         . هؤالء أخذ حظه من توجيهه وتربيته       
 وتفصيل ذلك التعليم واإلرشاد، فال يدركه كل أحد من الناس، وإمنا يدركـه              األحاديث بيان 
  .  )١(املعلِّم الرباين 

  :بدايات التصنيف يف األذكار واألوراد

 املصنفون من احملدثني الذين دونوا اجلوامع والـصحاح والـسنن واملـستدركات            
، فـال خيلـو     دة عن رسـول اهللا        خصصوا يف كتبهم أبواباً متعلقة باألدعية واألذكار الوار       

  . مصنف من تلك املصنفات منها

 مبؤلّـف،   والبعض اآلخر منهم أفرد األدعية واألذكار الواردة عن رسـول اهللا              
فمنهم من توسع يف موضوعات كتابه فشمل أبواباً كثرية متعلقة باألدعية وأطلق عليها اسـم               

أو اقتصر البعض فيه على     ). هـ١٩٥( الضبي   ككتاب الدعاء أليب عبد الرمحن    ) كتاب الدعاء (
ككتـاب عمـل اليـوم والليلـة للحـسن          ) عمل اليوم والليلة  (عمل اليوم والليلة وسماه     

ـ ٢٩٧(ككتاب الذّكر ليوسف القاضي     ) الذّكر(،  أو    )هـ٢٩٥(املعمري وتعـددت  ) . هـ
    )٢(.املؤلّفات وكثرت من القرون األوىل

  :الكتاب العمدة يف األذكار

ويعتـرب  ). األذكـار (هـ رمحه اهللا تعاىل وألف كتاب       ٦٧٦ جاء اإلمام النووي     حىت
كتابه عمدة ما صنف يف بابه،  وانتشر بني الناس، وكتب لـه القبول عند أغلـب العلمـاء،                  

 خيرج بنتيجتني إىل جانب     – يف نظري    –والقارئ لكتابه هذا    . واستفاد منه كل من صنف بعده     
 كثرية جـداً وهـو مل يـستوعبها،         ألوراد الواردة عن رسول اهللا      أن ا : فوائد كثرية أوهلما  

أنه حيسن العمل بكل ما أورده من األذكار، وإن عجز العبد عنه فيقتصر على البعض،               : والثانية
       )٣(.ولو كان ذكراً واحداً
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لزم ، فهو مل يتخذ منهجاً حمدداً، ومل ي       ويستنبط منه أن قول األذكار واألوراد  فيه سعة        

  . أحداً بشيء منها، إمنا ترك األمر لساعات نشاط اإلنسان وفراغه 

  :تنوع مصادر األذكار واألوراد

 الكتب املؤلفة يف األدعية واألذكار تنوعت بتنوع مصادر األدعية واألذكار، فهنـاك           
ة والـسالم،    أدعية و أذكار واردة عن أنبياء اهللا عليهم الصالوهناك، )٤(أدعية و أذكار قرآنية 

، وأدعية وأذكـار واردة عـن الـصحابة         وأدعية وأذكار واردة عن رسولنا األكرم حممد        
والتابعني رضوان اهللا عليهم، وأدعية و أذكار عن عباد اهللا الصاحلني من السادات أهل البيـت                

رة، أو كتب عباد    الطّاهرين وغريهم، أخذها املصنفون من القرآن الكرمي، أو السنة النبوية املطّه          
  .اهللا الصاحلني 

 كانت يف الدرجة األوىل مـن اهتمـام         واألدعية واألذكار الواردة عن رسول اهللا       
ولكونه أفـصح   ،أعلم باهللا تعاىل وأمسائه وصفاته وأفعاله      لكونههؤالء العلماء املصنفني، ذلك     
 . التسديد وكمال النصح ألمته   وأمده اهللا ب  ، وأويت جوامع الكلم  ، العرب وأعلمهم مبواقع الكالم   

وال أحد من العلمـاء     . فهو املبلِّغ عن اهللا، وحنن متعبدون بطريقته يف الذكر والدعاء واألوراد          
  .       من األنبياء وعباد اهللا الصاحلنيقدم عليه يف األمهّية أوراد وأدعية غريه 

ال باألوراد واألدعية الواردة    جند يف واقع املسلمني العملي التطبيقي، االهتمام واالشتغ       
عن عباد اهللا الصاحلني يف الدرجة األوىل، مع علمهم واعتقادهم بتقدمي ما ورد عن رسـول اهللا                 

ظرة والتطبيق ؟على ذلك، فما سبب هذه الفجوة بني الن   

، مل أجـد    )٥(فيما اطلعت عليه من كتب األذكار واألدعية الواردة عن رسول اهللا            
نهجياً معلِّماً، يتدرج باملسلم من صغره وشبابه، حىت كربه وشـيخوخته، يلزمـه             كتابا شامالً م  

  .باألذكار واألدعية واألوراد، مراعياً طبيعة كل مرحلة من مراحل منو اإلنسان واحتياجه

أوراد الـذاكرين اهللا    ( يف  ) بداية املبتدئ، وهداية السالك، وسلوك املهتدي     (كتاب  
  ) :   كثريا والذاكرات 

ها، موافقا  سترشداً بعمل السابقني إلكمال ما نقص من      لذا صنفت كتابا يف األوراد، م     
أوراد (يف  ) بداية املبتدئ، وهداية السالك، وسلوك املهتدي     (: ومسيته. لضوابط الكتاب والسنة  
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  :واشتمل على ثالثة أبواب، ومخسة فصول) . الذاكرين اهللا كثريا والذاكرات 

مبتـدئ، وسـالك،    : إىل ثالثة أقسام يف ثالثة أبـواب          حيث صنفت الذاكرين    
ومهتدى، واختص كل صنف عن غريه بأوراد يف هذا الكتاب، الختالفه عن الصنف اآلخـر،               
فمثالً املبتدئ ليس كاملهتدي من حيث استعداده، وقدراته، وحاجاته واحتياجه، وخاصـة إذا             

  . ةأخذنا يف االعتبار العمر يف كل صنف من األصناف الثالث

  وبنيت فصوله على فهم ابن عباس، حـرب األمـة، وترمجـان القـرآن، لقولـه                
أن من أتى باألذكار الواردة يف الصباح واملساء،        : قال). والذاكرين اهللا كثريا والذاكرات   :(تعاىل

والنوم واالستيقاظ، واليوم والّليلة، وعقب الصلوات، واألدعية فقد كتب من الـذاكرين اهللا             
  .  لذاكرات، فلذا اقتصرت األوراد على تلك الفصول اخلمسةكثريا وا

 وذكرت الروايات الصحيحة واملقبولة عند احملدثني، ومل أترك أي رواية صـحيحة يف         
الصباح واملساء، والنوم واالستيقاظ، واليوم والليلة، وعقب الصلوات، واألدعية عموماً          : أوراد

البن أيب شيبة، واملصنف لعبد الرزاق، واملسند لإلمـام         معتمدا على الكتب الستة، واملصنف      . 
أمحد، وسنن الدارمي، وصحيح ابن خزمية، وصحيح ابن حبان، واملستدرك للحاكم، وعمـل             

  . اليوم والليلة للنسائي، وعمل اليوم والليلة البن السني، وكتاب الدعاء للطرباين

كفيتك عناء البحث عن الصحيح من      :   إمنا ذكرت هذا ُألطمِئن القارئ، وأقول لـه      
، فإين مل اقتصر يف الباب على ذكر أطراٍف من أمهّها، ولكنين اسـتوعبت              أوراد رسول اهللا    

  .كل ما ورد فيه من الصحيح 

  ):الثوابت واملتغريات يف تشريع األوراد واألذكار(حبث 

ـ    يف البابوهذا االستيعاب لكل ما ورد عن رسول اهللا         رة ، يعطـي الـدارس نظ
مشولية، ورؤى متكاملة، وتكون أحكامه أقرب إىل الصواب، وقد تتفتح له آفاقـا لدراسـات               

  .جديدة مل يتناوهلا الباحثون

  )الثوابت واملتغريات يف تشريع األوراد واألذكار:(فاستخرت اهللا يف الكتابة يف
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  :توضيح بعض مصطلحات البحث

قسم ال يتغري عن حالة     :  إىل قسمني  األحكام التشريعية تنقسم  :  واملتغريات )٦(الثوابت
وأعـين  . واحدة هو عليها ال حبسب األزمنة وال األمكنة وال اجتهاد األئمة كوجوب الواجبات        

وأعـين بـه    . )٧(يتغري حبسب اقتضاء املصلحة له زمانا ومكانا وحاال       : به الثوابت، وقسم آخر   
  ).التطور(املتغريات 

  . )١١(وقراءة سوٍر من القرآن، )١٠( واألدعية ،)٩(جمموعة األذكار: )٨(وأعين باألوراد

: األلفاظ اليت ورد الترغيب يف قوهلا، واإلكثـار منـها، مثـل           :  هنا راذكباألواملراد  
سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكرب، وما يلتحق ـا              :  وهي الصاحلاتالباقيات  

وكـذلك األدعيـة    . سالم على النيب املختار   ، والبسملة، واالستغفار، والصالة وال    احلوقلة: من
 - يف الصباح واملساء، والنوم واالستيقاظ، واليوم والليلة، وعقب الصلوات          تقال  اليت -املقيدة  

جيوز الدعاء بغري    إذ   خيتلف حكمها عن حكم األذكار    :دعية عموماً ألوا وال أعين األدعية عموما   
    . غريهاملأثور، وإن كان الدعاء باملأثور أفضل من 

وهذه مبجموعها  .  وخص منه األذكار    األدعية املقيدة،  فاألدعية عام مطلق، وخص منه    
    )١٢(.تسمى أوراد، ألن اإلنسان يرد عليها كل يوم يف أوقات معلومة

  
  الفصل األول

  من خصائص شريعة اإلسالم) التطور(الثبات والتغري 
⎯ ®:تعاىلمتيز دين اإلسالم بأنه هو دين اهللا الثابت، قال  tΒ uρ Æ tG ö; tƒ u ö xî ÄΝ≈ n= ó™ M}$# $ YΨƒ ÏŠ 

⎯ n= sù Ÿ≅ t6 ø) ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íο t Åz Fψ $# z⎯ ÏΒ z⎯ƒ Ì Å¡≈ y‚ ø9 واستمد ثباته من عند اهللا قـال       )١٣(〉 ∪∋∇∩ #$
β¨ ®: تعاىل Î) š⎥⎪ Ïe$! $# y‰Ψ Ïã «! $# ÞΟ≈ n= ó™ M} وهو الدين الذي قرره اهللا صدقا، وشرعه       . )١٤(〉 #$

ôM ®عدالً   £ϑ s? uρ àM yϑ Î= x. y7 În/ u‘ $ ]% ô‰ Ï¹ Zω ô‰ tã uρ 4 ω tΑ Ïd‰ t6 ãΒ ⎯ Ïµ ÏG≈ yϑ Î= s3 Ï9 4 uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ÞΟŠ Î= yè ø9 $#  

§{  ®فدين اإلسالم من عند اهللا العليم احلكـيم، الـذي   )١٥( 〉 øŠ s9 ⎯ Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. Ö™ ï† x« ( uθ èδ uρ 

ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ç ÅÁ t7 ø9 ذلك هذه الـشريعة     املرتّه عن كل نقص، املوصوف بكل كمال، فك        )١٦(〉  #$
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مرتهة من اخللل واالختالف، ومربئة من كل نقص وموصوفة بكل كمال، ومن هنا امتاز قسم               
  . من أحكامه وتشريعاته بالثبات واخللود ألا من عند اهللا

tΠ ®: وهو الدين الذي رضيه لعباده قال تعـاىل        öθ u‹ ø9 $# àM ù= yϑ ø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒ ÏŠ àM ôϑ oÿ øC r& uρ 

öΝ ä3 ø‹ n= tæ © ÉL yϑ ÷è ÏΡ àMŠ ÅÊ u‘ uρ ãΝ ä3 s9 zΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ 4 〈 )وجعله شريعة ومنهاج حياة لتحقيـق        )١٧  
والبشر بطبيعته، وطبيعة حياته،معرض للتغريات، واملستجدات، والتطور، ومـن         . مصاحل البشر 

  .  هنا جاء قسم من أحكامه وتشريعاته مرناً قابالً للتغري والتطور ألا جاءت ملصاحل البشر
مجعت يف أحكامها وتشريعاا بني الثبات والتطور، ألا من عنـد           : شريعة اإلسالم   ف

  .اهللا ملصاحل البشر
  

  :املقصود بالثوابت واملتغريات

أو ، أو سنة رسول اهللا     ، ما دل عليه احلكم بنصوص قاطعة من كتاب اهللا        : الثوابت
  . هاوال حتل املنازعة في، إمجاع وال جمال فيها لتطوير أو اجتهاد

كل ما أقام به اهللا احلجة يف كتابه أو على لسان نبيه منصوصاً             : (قال الشافعي رمحه اهللا   
  .)١٨()بيناً مل حيل االختالف فيه ملن علمه

وهو ما شـرعه اهللا     ،  الشرع املرتل   رمحه اهللا  وهي اليت يسميها شيخ اإلسالم ابن تيميه      
وخالصته النص الصحيح الـذي ال      . الورسوله من األقوال واألعمال مما ليس لالجتهاد فيه جم        

إال منازعة تعد قبيل الزلة أو الفلتـة        ، أو اإلمجاع الصريح الذي ال منازعة يف ثبوته       ، معارض له 
وهو مـوارد االجتـهاد     ، وهو ذا املعىن يقابل الشرع املؤول     . اليت ال يعتد ا وال يعول عليها      

  .و إمجاعوكل ما مل يكن موضعاً لسنة صحيحة ال معارض هلا أ
وهو ، أحدها الشرع املرتل  : لفظ الشرع يف هذه األزمنة ثالثة أقسام      : ( يقول رمحه اهللا  

، ويدخل فيه أصول الدين وفروعه  . فمن خرج عنه وجب قتله    ، واتباعه واجب . الكتاب والسنة 
فليس ألحد مـن    ، وغري ذلك ، ومشيخة الشيوخ ، وحكم احلكام ، ووالة املال ، وسياسة األمراء 
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  .)١٩() واآلخرين خروج عن طاعة اهللا ورسولهاألولني

فيقصد ا موارد االجتهاد وكل ما مل يقم عليه دليل قاطع مـن نـص               : أما املتغريات 
  .صحيح أو إمجاع صريح

فـذهب  ، وما كان من ذلك حيتمل التأويل ويدرك قياسـاً : ( يقول الشافعي رمحة اهللا  
مل أقل إنه يضيق عليـه      ، وإن خالفه فيه غريه   ، اساملتأول أو القياس إىل معىن حيتمله اخلرب أو القي        

  .ومثل له باإلقراء واحتمال تفسريها باألطهار واحليض. )٢٠()ضيق اخلالف املنصوص
وهو موارد الـرتاع    . والثاين الشرع املؤول  : (يقول شيخ اإلسالم ابن تيميه رمحه اهللا      

ومل جتب على مجيع اخللـق      ، هفمن أخذ فيما يسوغ فيه االجتهاد أقر علي       ، واالجتهاد بني األمة  
  . )٢١()إال حبجة ال مرد هلا من الكتاب والسنة، موافقته

وأما احلكم املؤول فهو أقوال اتهدين املختلفة الـيت ال          : (ويقول ابن القيم رمحه اهللا    
. هذا حكم اهللا ورسـوله    : فإن أصحاا مل يقولوا   ،  من خالفها  قوال يكفر وال يفس   ، جيب اتباعها 

: قال أبو حنيفـة . فمن شاء قبله ومن شاء مل يقبله، ومل يلزموا به األمة     ،  اجتهدنا برأينا  :بل قالوا 
هذا رأيي فمن جاءين خبرب منه قبلناه، ولو كان هو عني حكم اهللا ملا ساغ أليب يوسف وحممـد                   

فمنعـه  ، وكذلك مالك استشاره الرشيد أن حيمل الناس على ما يف املوطأ          . وغريمها خمالفته فيه  
وصار عند كل قوم علم غري مـا        ،  يف البالد  قد تفرق أصحاب رسول اهللا      : ذلك وقال من  

ويوصيهم بترك قوله إذا جاء احلـديث       ، وهذا الشافعي ينهى أصحابه عن تقليده     . عند اآلخرين 
ال تقلدين وال تقلد فالنـاً      : وهذا اإلمام أمحد ينكر على من كتب فتاواه ودوا ويقول         . خبالفه

أن أقواهلم جيب اتباعها حلرمـوا علـى        _ رضي اهللا عنهم  _خذوا، ولو علموا  وخذ من حيث أ   
وملا كان أحـدهم يقـول      ، وملا ساغ ألصحام أن يفتوا خبالفهم يف شيء       ، أصحام خمالفتهم 

فالرأي واالجتهاد  ، فريوي عنه يف املسألة القوالن والثالثة وأكثر من ذلك        ، القول مث يفيت خبالفه   
  .)٢٢()واحلكم املرتل ال يسوغ ملسلم أن خيالفه وال خيرج عنه،  اتباعهأحسن أحواله أن يسوغ

وضح ،  بني طرفني  تجمال االجتهاد املعترب هي ما تردد     : ( ويذكر الشاطيب رمحه اهللا أن    
فلم تنصرف البتة إىل طرف     ، يف كل منهما قصد الشارع يف اإلثبات يف أحدمها والنفي يف اآلخر           
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  .)٢٣()النفي وال إىل طرف اإلثبات
  

  :مشولية تشريعات وأحكام اإلسالم
،  اإلسالم نظام شامل جلميـع شـؤون احليـاة، اإلعتقاديـة           شريعة املعروف أن    من 
 : بقسميهاالعملية واألحكام ،يةواألخالق

  .واملقصود ا تنظيم عالقة الفرد بربه، العبادات:  األولالقسم
، قات األفراد فيمـا بينـهم     وهي اليت يقصد ا تنظيم عال     ، املعامالت : الثاين القسم

  :وتشمل
  . األحوال الشخصيةأو باألسرة  املتعلقة األحكام - أ

 والـرهن  بعالقات األفراد املالية ومعامالم كالبيع واإلجارة            املتعلقة األحكام   -ب
  .والكفالة وحنو ذلك  

ظـيم   الدولة اإلسالمية وتن   يف" املستأمنني" مبعاملة غري املسلمني     املتعلقة األحكام   -ج
  ،   فيما بينهم أو مع رعايا الدولة اإلسالمية عالقتهم

 بتنظيم عالقة الدولة اإلسالمية بالدول األخـرى يف الـسلم           املتعلقة األحكام   -هـ
  . واحلرب 

  .   احلكم وقواعدهبنظام األحكام املتعلقة -و
  .    مبوارد الدولة اإلسالمية ومصارفهااملتعلقة األحكام -ز
فشريعة اإلسـالم نظـام    .علقة باجلرائم والعقوبات وحتقيق اجلناياتاألحكام املت -ح 
  . ياة الفرد مع ربه، ومع نفسه، ومع غريه،مع الكون واحلياةشامل حل

يف شريعة اإلسالم ورسالته    ) التغري والتطور ( ونستطيع أن حندد جمال الثبات،واملرونة      
  :فنقول الشاملة اخلالدة،

الثبـات  . الكليات، واملرونة على الفروع واجلزئيات         إنه الثبات على األصول و    
  .على األهداف والغايات، واملرونة يف الوسائل واألساليب
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  )٢٤(    الثبات على القيم الدينية واألخالقية،واملرونة يف الشئون الدنيوية والعلمية

  )٢٥(:دالئل الثبات واملرونة يف مصادر اإلسالم وأحكامه وجماالته

من كتاب اهللا وسنة    ) املصادر األصلية النصية القطعية للتشريع    ( يف   يتجلى هذا الثبات  
والسنة هي الشرع النظري والبيـان العملـي        ، ، فالقرآن هو األصل والدستور    رسول اهللا   

$ ® . ال يسع مسلما أن يعـرض عنـه  ، للقرآن، وكالمها مصدر إهلي معصوم yϑ ¯Ρ Î) tβ% x. tΑ öθ s% 
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اليت اختلـف فقهـاء األمـة يف مـدى          ) املصادر االجتهادية (   وتتجلى املرونة يف    

، واالستحـسان ، والقيـاس ، اإلمجاع: مثل، االحتجاج ا ما بني موسع ومضيق ومقل ومكثر       
وشرع من قَبلنا وغري ذلك من مأخذ االجتـهاد وطرائـق           ، وأقوال الصحابة ، واملصاحل املرسلة 

    .االستنباط
:  وجند الثبات يتمثل يف مسائل االعتقاد امع عليها عند أهل السنة واجلماعة، وأصول اإلميان             

 خريه وشـره     بالقدراإلميان  و، اليوم اآلخر  واإلميان ب  ،وبرسله، هبكتبو،ومبالئكته، اإلميان باهللا ف
ال وجـه يف     و  هذه من الثوابت اليت ال تتغري وال تتبدل،         وغري ذلك من مسائل الغيب،     ،من اهللا 

وال وحي بعد   ، ألنه ال وصول إيل علم جديد يف هذا إال بالوحي         ، هذا مطلقاً ألية إضافة جديدة    
   .رسول اهللا 

، واقام الصالة ، من الشهادتني :  العملية اخلمسة  كذلك جند الثبات يف أصول األركان     
  .هذه هي األركان اليت بين عليها اإلسالم، وحج بيت اهللا احلرام، وصوم رمضان، وإيتاء الزكاة

، والـزىن ، وقتل الـنفس  ، من السحر : وجند الثبات أيضاً يف أصول احملرمات اليقينية      
، والتويل يـوم الزحـف    ، ت املؤمنات وقذف احملصنات الغافال  ، وأكل مال اليتيم  ، وأكل الرىب 

  .وغريها مما ثبت بقطعي القرآن والسنة، والغيبة والنميمة، والغصب والسرقة
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، والـصرب ، والعفـة ، واألمانة، من الصدق : وجند الثبات يف أصول أمهات الفضائل     
 واحلياء وغريها من مكارم األخالق اليت اعتربها القرآن والسنة من شـعب           ، والوفاء يف العهد  

  .اإلميان
، واملـرياث ، والطـالق ، يف شؤون الزواج  : وجند الثبات يف شرائع اإلسالم  القطعية      

والقصاص وحنوها من نظم اإلسالم اليت ثبتت بنصوص قطعية الثبوت قطعية الداللـة             ، واحلدود
   .فهذه األمور ثابتة

، تقادجمال هذه الثوابت إمنا يكون يف كليات الشريعة وأصول مسائل االع          : واخلالصة
وأبرز ميادينـها العقائـد     . وأصول الفضائل واألخالق  ، وأصول احملرمات ، وأصول الفرائض 

  .والعبادات واألخالق وأصول املعامالت
ويف ، إمنا يكون يف أحكام املعامالت    وهو  : املتغرياتوجند يف مقابل ذلك القسم اآلخر       

وخـصوصاً يف   ، وعها العملية وفر، ا يتعلق جبزئيات األحكام   مم. بعض فروع العبادات واآلداب   
    )٢٧(.جمال السياسة الشرعية

وهو بالطبع متغري خيضع    ، واالجتهاد يف هذه األمور هو أعظم املتغريات يف هذا الدين         
وال . ، وحيتاج إىل فهم وعلـم وتكلم به رسوله _، سبحانه وتعاىل_إىل الثابت الذي أنزله اهللا   
وال خيرج املختلفون فيه عـن      ، سها والء وال براء   وال يعقد على أسا   ، يضيق فيها على املخالف   

وأا كانت وال تزال من أعظم أسباب الـسعة         ، دائرة الرمحة إال إذا تدابروا وتقاطعوا بسببها      
وأن احملذور ليس يف تفاوت اجتهادات أهل العلم فيها بـل يف تـشرذم              ، واليسر يف هذا الدين   

ذا التعصب البغيض كانـت رمحـة باألمـة         وأا مىت جتردت عن ه    ، الناس وتباغضهم بسببها  
وصالحية شـريعته   ، وتوسعة عليها وآية على خلود هذا الدين واستيعاب أحكامه لكل جديد          

  .)٢٨(للتطبيق يف كل زمان ومكان
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  الفصل الثاني

  الثوابت يف األوراد  التي ال يدخل فيها االجتهاد
   
  : ري واإلضافة فيها،وعدم التغي االلتزام بألفاظ الِورد كما ورد عنه -١
ويدل على االلتزام باأللفاظ املأثورة حديث الرباء بن عازب رضي اهللا عنه، عـن               -

مث اضطجع علـى شـقك      ،  للصالة وضوءكإذا أخذت مضجعك فتوضأ     ( :قال ، أنه    النيب  
رغبـة  ،  ظهري إليكوأجلأت، وفوضت أمري إليك، اللهم أسلمت وجهي إليك: مث قل ، األمين

 ونبيـك الـذي     أنزلتآمنت بكتابك الذي    ، ال ملجأ وال منجى منك إال إليك      ، ورهبة إليك 
فرددا على  : قال) واجعلها آخر ما تتكلم به      ، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة      ، أرسلت

ال، ونبيك الذي   : ( قال. ورسولك:قلت). آمنت بكتابك الذي أنزلت     :(  بلغت فلما النيب  
ألن :  اخلطّايب فيه  قال.  ح للصحايب أن يبدل كلمة واحدة        مل يسم  فالرسول  . )٢٩() أرسلت

 يف تعيني الّلفظ، وتقدير الثّواب، فرمبا كان يف اللفظ سر ليس يف اآلخـر     ةيفيقتوألفاظ األذكار   
  .    يف الظاهر، أو لعلّه أوحى إليه ذا اللفظ فرأى أن يقف عنده يرادفهولو كان 

 بـدل ) الرسـول : ( من قال  على احلكمة يف رده     وأوىل ما قيل يف   :وقال ابن حجر   -
 على  احملافظةإن ألفاظ األذكار توقيفية، وهلا خصائص وأسرار ال يدخلها القياس، فتجب            ) النيب(

 حبروفه، وقـد  الواردفيقتصر فيه على اللفظ : اللفظ الذي وردت به، وهذا اختيار املازري قال       
   )٣٠(يه ذه الكلمات، فيتعني أداؤها حبروفهايتعلق اجلزاء بتلك احلروف، ولعله أوحى إل

 طرفاً مما   ،عن رسول اهللا    وال ينبغي ألحد أن يضم إىل ذكر من األذكار الواردة            -
فقد روى الترمذي عن    .   ورد عنه من ذكر آخر، فيصوغ ذكرا ثالثا حبجة أن كلها من املأثور            

: فقال ابن عمر  .   على رسول اهللا   احلمد هللا والسالم  : أن رجال عطس إىل جنبه فقال     : ابن عمر 
  )٣١(.احلمد هللا والسالم على رسول اهللا، وليس هكذا علمنا رسول اهللا: وأنا أقول

زيادةُ  ذكـٍر    : بني مالّ علي القاري وجه إنكار ابن عمر لتلك الزيادة قائال            وقد   - 
.  هـ  . ا. ر به ألن من مسع رمبا يتوهم أنه من مجلة املأمو        ؛ آخر بطريق الضم إليه غري مستحسن     
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 يف كل شيء، أدرك أن ذلك العمل قد يفضي إىل           ولعل ابن عمر املتتبع آلثار الرسول       : قلت
إحداث أذكار كثرية، ومع مرور الزمن والعمل مبا جد يؤدي إىل هجر األوراد الـواردة عـن                 

 على مـا    لذا أنكر عليه زيادةُ ذكٍر آخر بطريق الضم إليه وأرشد إىل االقتصار           . رسول اهللا   
 علمنا رسول اهللا 

التلبية يف احلج من األذكار املقيدة، وقد ورد عن ابن عمر أنه كان             :وقال بعضهم  - 
إن احلمد والنعمة لك    ، لبيك ال شريك لك لبيك    ، لبيك اللهم لبيك    (يزيد على تلبية النيب       

غبـاء إليـك    والر، لبيك لبيك وسعديك واخلري بيديك لبيـك      :(يزبد فيها   ) وامللك ال شريك  
 يسمع فال يقـول     والناس يزيدون ذا املعارج وحنوه من الكالم والنيب         : (ويف رواية )  والعمل
: ويزيـد   ) أي بتلبية الـنيب   ( كان عمر يهل ذا     : قال ابن عمر    :  ويف رواية  )٣٢()هلم شيئا 

  )٣٣(لبيك وسعديك إخل 

وهو ، حب من الذكر هللا   ال بأس أن يزيد يف التلبية ما أ       : قال قوم : قال الطحاوي  -  
ال ينبغي  : وقال آخرون . واحتجوا ذا املروي عن عمر وابنه     . قول حممد والثوري واألوزاعي     

كما علمهم التكبري يف الصالة فال ينبغي أن يتعدى         ،  الناس أن يزاد على ما علمه رسول اهللا          
أن ابن عمر رضـي اهللا      ا هـ واالختيار عندي عدم الزيادة ألنه ورد         . يف ذلك شيئا مما علمه      

إن ، لبيك ال شريك لـك لبيـك      ، لبيك اللهم لبيك    (عنه كان يليب يف احلج  بتلبية النيب           
 وزيادة عمر وابنه والنـاس يف       )٣٤()احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك ال يزيد على ذلك          

سنة التقريرية،   ومل يقل هلم شيئا، وهي من ال        ومسعها رسول اهللا     التلبية قد كانت يف عهده      
كنا : (وهذا شبيه  حبديث رفاعة الزرقي قال      .  يف التلبية  وليس معىن ذلك أن يزيد بعد عهده        

، قال رجل وراءه  ، مسع اهللا ملن محده   :   فلما رفع رأسه من الركعة قال       يوما نصلي وراء النيب     
: قـال . أنـا : ؟ قال من املتكلم : فلما انصرف قال  ، ربنا ولك احلمد محدا كثريا طيبا مباركا فيه       

 أقر هذا الصحايب على     فالرسول اهللا   ) رأيت بضعة وثالثني ملكا يبتدروا أيهم يكتبها أول         
الزيادة  اليت زادها، وليس معناه أنه دليل على إحداث ذكر يف الصالة غري مأثور، إذا كان غري                  

  . ألن هذا الذكر أصبح مأثوراً بتقريره . خمالف للمأثور
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 بألفاظ الذكر والورد من الثوابت اليت ال يدخل فيه االجتـهاد وجيـب              فااللتزام -

  .احملافظة على اللفظ كما ورد عن رسول اهللا 
، كـان   التساهل يف ألفاظ الِورد، وعدم االلتزام بالّلفظ الوارد عن رسول اهللا            و -

 ن رسـول اهللا     املدخل األساس لكثري من عباد اهللا الصاحلني إلضافة ما أراد،  على ما ورد ع              
  وعلى مر األيام والـسنني،كثرت   . زيادة  ذكٍر آخر بطريق الضم إليه       من األوراد واألذكار،أو  

 حـىت    اإلضافات والتغيري، ومتيز كل شيخ بأوراده وأذكاره، وهِجر ما جاء عن رسول اهللا              
  . أصبح غريبا عند أكثر الناس 

   : ، وعدم التساهل فيها  الِورد كما ورد عنهقول أوقاتااللتزام ب -٢
غـدواً  ( األوراد يف أوقات خمصوصة معلومة، كالصباح واملساء         شرع الرسول    -

، أو الصباح فقط، أو املساء فقط،أو يف ليلة، أو عند النوم، أو عنـد االسـتيقاظ، أو                  )وعشياً  
  ).    نهارالليل أو ال(عقب الصلوات، أو عقب صالة معينة، وأذكاراً يستغرق اليوم والليلة 

وأيضاً يف أقـوال    ،  ولتحديد األوقات املذكورة نظرت يف الروايات مدققاً ومتتبعاً        -
وأقوال بعض  ، ورجعت إىل كتب اللغة   ، الصحابة رضوان اهللا عليهم والتابعني يف تفسري اآليات       

  : وخالصة ما توصلت إليه، العلماء
  ن يأن اليوم والليلة باعتبار غروب الشمس ينقسم إىل جزء-- 

  . ومبدؤه من طلوع الشمس ِإلـى غروا): النهار(اليوم  
   )٣٥(.ومبدؤه من غروب الشمس ِإلـى طلوعها): الليل(والليلة  

  :نوباعتبار زوال الشمس ينقسم أيضا إىل جزء ي -
ومبدؤه من زوال الشمس باتفاق، واختلفوا يف       ): )٣٧(،األصيل)٣٦(العشي(املساء   

وأما . ِإلـى نصف اللـيل  : ِإلـى الصباح، وقيل  : ِإلـى غروا، و قيل   :  أهل اللغة  ايته فقال 
  .  مبدؤه من زوال الشمس إىل منتصف الليل: أهل التوقيت قالوا

 أو أول النهار،    )٤٠(،الفجر: ، والصبح يف اللغة   ))٣٩(بكرة   ،)٣٨(الغدو( والصباح   
  .وضده املساء
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  : د وحتديدهوقت الصباح واملساء وقت ممت -
الصباح وإن أطلق على أول النهار يف اللغة، إال أن وقته ممتد من نصف الليل اآلخـر                 

وإذا اعتربنا وقت الـصباح هـذا  الـزمن           . مث يبدأ املساء إىل نصف الليل األول      ، إىل الزوال 
فيبدأ وسطه إىل شروق    ، فيكون أول الصبح من نصف الليل اآلخر إىل بعد صالة الفجر          ، املمتد

فيبدأ أول املساء إىل بعد صـالة       ، فآخره إىل الزوال  ، الشمس وقد ميتد إىل وقت صالة الضحى      
وال . فآخره إىل منتصف الليل   ، فيبدأ وسطه إىل وقت املغرب وقد ميتد إىل صالة العشاء         ، العصر
 لتداخله مع وقت  ،  اجلزم بأن الوقت املمتد هذا هو املراد يف قول أوراد الصباح واملساء            عنستطي

  .  والبد من ختصيصه وحتديده، أوراد اليوم والليلة
وال ، ال صالة بعد الصبح حىت ترتفـع الـشمس         ( وقد يفهم من قول الرسول        
بعـد صـالة    ،  يفهم منه عدم إشغال هذين الوقتني      )٤١()صالة بعد العصر حىت تغيب الشمس       

فيخصصا لقـول   ، ةوبعد العصر حىت تغيب الشمس بالصالة النافل      ، الفجر حىت ترتفع الشمس   
  .األوراد

، وهو بعد صالة الفجر   ، هو وسط الوقت املمتد   :  بالصباح لعل الوقت املراد     و - 
 ، وقد ميتد إىل وقت صالة الضحى ملن انشغل عن ورده فيقضيها فيـه            ، إىل شروق الشمس  

ة وقد ميتد إىل صال   ، وهو بعد صالة العصر إىل وقت املغرب      ، فوسط الوقت املمتد  : وأما املساء 
فوسط الصباح واملساء ال يـشغالن بـصالة وإمنـا          ، العشاء ملن انشغل عن ورده فيقضيها فيه      

والباقي من الوقت املمتد وهو أوهلما وآخرمها يكون وقتا ألوراد سـائر            ، يفرغان لقول األوراد  
. إىل شـروق الـشمس      ، بعد صالة الفجر  :وهذان الوقتان .  من الصالة  ءوما شا ، اليوم والليلة 

أفضل األوقات لالشتغال بالذكر لورود األدلة عليها مـن         ،د صالة العصر إىل وقت املغرب     وبع
  .الكتاب والسنة

  : االلتزام ذه األوقات املنصوص عليها -
وينبغي علينا االلتزام ذه األوقات املنصوص عليها، وال نـدخل أوراد الـصباح يف              

 أَعوذُ ِبكِلماِت   -)ب/١٠(ح واملساء قول    فمثال ورد يف أوراد الصبا    . وقت املساء، أو العكس     
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فيجتهد أحدهم وجيعلها من أوراد      . )٤٢(ثالث مرات مساءاً  فقط    .  شرّ ما خلق     نِماِهللا التاماِت   

ولكن إذا عرفنا احلكمة من قول هـذا        . الصباح أيضا، ورمبا نقول ال ضري يف ذلك وما املانع؟         
 النص، ولعل احلكمة فيه أن اهلوام والدواب اليت خيـشى           الورد مساءا لتركنا االجتهاد واتبعنا    

تظل يف جحرها صباحاً وال تنتشر إال مساءاً، وكذا اجلن من خلـق             ) كالعقرب وغريها (شرها  
، ورمبا هناك حكم أخرى يف خملوقات اهللا مل نطلع عليهـا،            )٤٣(اهللا ال تنتشر حلاجاا إال مساءاً     

فعلينا االلتزام  ذه األوقات والقول يف حينـه  .  ل األيام ولعل اهللا يطلعنا على بعضها يف مستقب      
 ال إلَـه إالَّ اُهللا      -)ب/٢٩: (ومن هذا القبيل قولـه    .   إذ ال حمل لالجتهاد فيما ورد فيه النص       

         ،احلَمد لَهو املُلك لَه ،لَه ِريكال ش هحدووهيٍء قَدير    ولى كُلِّ شمن أذكار الصباح واملساء،    .  ع
  :  وورد يف القول عقب صالِة الفجِر واملغِرب). يحِيي ويِميت (بدون قوله . واليوم والليلة

يحِيي ويِميت وهو   ، مداحلَلَه املُلك ولَه    ، ال شِريك لَه  ، ال إلَه إالَّ اُهللا وحده    -)ب/٣٨(
وم والليلة لعله يـؤثر سـلبا يف        وإذا عممنا قول الذكر الثاين يف سائر الي       . على كُلِّ شيٍء قَدير   

إذ يتردد عليه فاجعة املوت يف سائر وقته، يف حني يكفيه أن يـستقبل يومـه          )٤٤(نفسية الذاكر   
بذكر املوت لينطلق يف معاشه برادع وتعقل، ومرة أخرى يتذكر فاجعة املوت  عنـد انقـضاء                 

  . ،  ولعل هناك حكماً أخرى فسبحان العليم اخلبري)٤٥(اره ليحاسب نفسه
  : أذكار النوم واالستيقاظ هل تقال عند نوم النهار؟ -

فوقت للقيلولة وإن   : و أما الظهرية  .    يبدأ وقت النوم املعروف من بعد صالة العشاء       
 خاطب القوم بالذي هـو يف       والرسول  . كان فيه نوم إال أنه وقت للراحة وليس وقتا للنوم         
 بعض روايات أوراد النوم التصريح بأن املراد        منطقهم من الكالم وفهمهم له، ومع ذلك جند يف        

، إذا أخذ مـضجعه مـن الليـل         )٥٩عندناح(إذا أوى إىل فراشه كل ليلة       : نوم الليل كقوله  
يف ) ١٨٧(،    )١٤٢عندنا ح   (يف رواية للبخاري، إذا أخذت مضجعك من الليل       ) ٦٠عندناح(

وال تقال يف   .  بعد صالة العشاء   فأذكار النوم واالستيقاظ تقال عند نوم الليل  من        .  بعض طرقه 
  .نوم النهار ألن النهار ليس وقتا للنوم
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: كـأوراد ) ليلـة قبـل أن ينـام      (ويف وقت بعض أوراد النوم ورد أا تقرأ يف           - 
 ألا تأخـذ    )٤٦(،فيفضل  قراءة  هذه األوراد بعد املغرب،       )م/٨،٩،٧(،    )س/١٢(،  )ب/١٦(

  . ا إىل وقت النوممنه وقتا قد يؤدي إىل تركها إذا أخر قوهل
 االلتزام بأوقات  األوراد هو من الثوابت اليت ال يدخل فيه االجتهاد، فلذا جيـب                -

   .احملافظة على األوراد يف أوقاا املأثورة عن رسول اهللا 
    : االلتزام بأعداد الِورد كما ورد عنه -٣
لقرائن أا مـرةً     يف عدد مرات قول الوِِرد يف بعضها يفهم با          ورد عن الرسول     -

واحدة، ويف بعضها نص على قوهلا ثالثا،  وأربعا، و عشرا، و إحدى عشر، ومخسا وعشرين،                
والشارع أراد حقيقة هذه األعداد، ومل يقـل  .  و ثالثا وثالثني، وسبعني، ومائة، وأكثر من مائة       

   .  أحد من العلماء يف شيء منها، أن العدد ال مفهوم لـه أو أريد به الكثرة
 األعداد الـواردة    إنقد كان بعض العلماء يقول      : ( قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا     -

 املـذكور، ال    العددكالذكر عقب الصالة، إذا رتب عليها ثواب خمصوص، فزاد اآليت ا على             
، تفوت  وخاصيةحيصل لـه ذلك الثواب املخصوص، الحتمال أن يكون لتلك األعداد حكمة            

  ). مبجاوزة ذلك العدد
 البدع املكروهة الزيادة يف املندوبات احملدودة شرعا،        من:( وقال القرايف يف القواعد    -

  )٤٧() ، أن يوقَف عنده ويعد اخلارج عنه مسيئا لألدب        شيئاأن العظماء إذا حدوا     ـــألن ش 
  هـ . أ 

 فااللتزام ذه األعداد املنصوص عليها، من الثوابت اليت ال يدخل فيه االجتـهاد              -
   .ن األدلة قطعية فيها، فلذا جيب احملافظة عليها كما ورد عن رسول اهللا أل

وااللتزام ذه األعداد املنصوص عليها،  يف األوقات املخصوصة ـا،  هلـا ِحكَـم                
  .وخاصية، إن علمنا بعض هذه اِحلكَم جنهل كثرياً من خاصيِتها، وال سبيل ملعرفتها إال بالنص 
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  :  عد الذكر-
وورد عـن يـسرية     ، تكرار الذكر لعدد حمدود يقتضي عد الذكر بشيء حيسبه به          و

واعقـدن باألنامـل    ، عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس   :   قال  أن النيب   (رضي اهللا عنها،    
فأمرهن أن يعقـدن عـدد      ، أن األنامل تشهد للذاكر   :    يعين   )٤٨()فإن مسئوالت مستنطقات  

 يعقـد   رأيـت رسـول اهللا      : (وعن عبد اهللا بن عمرو قال     .  التسبيح مستعينات باألنامل    
  . )٥٠()يعقد التسبيح بيمينه: (ويف رواية قال.   )٤٩()التسبيح

أن (حلديث  سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنـه،           ،  وجيوز التسبيح باحلصى والنوى    -
ر عليك  أخربك مبا هو أيس   : فقال،  دخل على امرأة وبني يديها نوى أو حصى تسبح به          النيب  

)  ١٤٧عنـدنا   ). (احلديث  .. ،سبحان اهللا عدد ما خلق يف السماء      : فقال،  أو أفضل ، من هذا 
،  تلك املرأة على العد باحلصى أو النوى وعدم إنكاره دليـل علـى اجلـواز               فإقرار النيب     

 .واإلرشاد إىل ما هو أفضل منه ال ينايف اجلواز
 فااللتزام ذه األعداد املنصوص عليها، يف األوقات املخصوصة ا،فيـه تـدريب             -

  . للذاكر املسلم على إدارة وقته وإعطاء األولويات يف حياته
 بألفاظ هذه األوراد، وأعدادها املنصوص عليها ، يف األوقات -وفقك اهللا-فالتزم  -

ويطلعـك اهللا   .  ر والثواب حق اليقني   املخصوصة ا تعبداً ، فسوف ترى ما وعدت من األج         
  .  على تفاصيل دقيقة  من ِحكَمه وينور بصريتك

  :   املداومة على األوراد-٤
 داوم على أوراده ومل يتركها حىت فارق الدنيا ، ويدل عليه مـا روى                  الرسول  
يدعـه    يقول يف دعائه حني ميسي وحني يصبح مل           مسعت رسول اهللا      : عبد اهللا بن عمر قال    

اللهم إين أسألك العافية يف الدنيا واآلخرة، اللهم إين أسـألك           : حىت فارق الدنيا أو حىت مات     
العفو والعافية يف ديين ودنياي وأهلي ومايل، اللهم استر عورايت، وآمن روعايت، اللهم احفظين              

مـن  من بني يدي، ومن خلفي، وعن مييين، وعن مشايل، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال                
  . كان حريصا على احملافظة على أوراده فالرسول )٥١(.  حتيت
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 داوم   تدل  مبفهومها أنه      )٥٢(رواية) ١٢( وروت زوجته أم املؤمنني السيدة عائشة       
ومن أين تعلمت هي بنفسها التدرج يف األعمال قليال فقليال لكي ال يثقل        . على أوراده والزمها  

أحـب    (قال رسول اهللا      : أخرج مسلم عنها أا قالت    عليها عند املداومة وااللتزام؟ فقد      
وكانت عائشة رضي اهللا عنها إذا      : قال القاسم بن حممد   ) األعمال إىل اهللا تعاىل أدومها وإن قل      

  . وهكذا داومت السيدة عائشة على عملها ومنها األوراد)٥٣(.عملت العمل لزمته
ن علي بن أيب طالب، أن فاطمة        وداوم صحابته على األوراد حىت يف أشد حاالم، فع        

أال أخربك ما هو خري لك منه؟ تسبحني اهللا عند          :  تسأله خادما فقال   عليها السالم أتت النيب     
: منامك ثالثا وثالثني، وحتمدين اهللا ثالثا وثالثني، وتكربين اهللا أربعا وثالثني، مث قـال سـفيان               

ويف .  )٥٤(وال ليلة صـفني   :  صفني؟ قال  وال ليلة : قيل. إحداهن أربع وثالثون، فما تركتها بعد     
وال ليلة صفني، ذكرا من آخر      : وال ليلة صفني؟ قال   : رواية احلميدي فقال له عبد اهللا بن عتبة       

 ويف هذا دليل علـى      )٥٦(ذكرا من آخر السحر فقلتها    :  ويف رواية للطرباين   )٥٥(.الليل فقلتها 
  . فائت منهااهتمام الصحابة باملداومة على األوراد واستدراك ال

من نام عن حزبه أو عن شيء منه، فقرأه فيما بـني صـالة الفجـر                 :(ودل قوله   
وفيـه دليـل    ، على قضاء الورد من القرآن    . )٥٧() وصالة الظهر، كتب له كأمنا قرأه من الليل       

  . على استحباب احملافظة على األوراد وأا إذا فاتت تقضى
أو عقـب   ،  الذكر يف وقت من ليل أو ار       ينبغي ملن كان له وظيفة من     : قال النووي   

فإنـه إذا   ، أن يتداركها ويأيت ا إذا متكن منها وال يهملها        ، أو حالة من األحوال  ففاتته     ، صالة
قـال  . اعتاد عليها مل يعرضها للتفويت وإذا تساهل يف قضائها سهل عليه تضييعها يف وقتـها                

قضون ما فام من أذكارهم اليت يفعلوا يف        وقد كان  الصحابة رضوان اهللا عليهم ي       : الشوكاين
ال املتعلقـة   ، األحوال املتعلقة باألوقـات   : املراد باألحوال : وقال ابن عالن  . أوقات خمصوصة   

ومساع الرعد،  وحنو ذلك فال يندب تداركه عند فـوات           ، باألسباب كالذكر عند رؤية اهلالل    
  .ومن ترك األوراد بعد اعتيادها يكره له ذلك.  سببه
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 وقضاء الفائت منها، من الثوابت الـيت ينبغـي          - وإن قل    -فاملداومة على األوراد    

  .احملافظة عليها
  :  عدم اجلهر باألوراد فوق ما يسمع نفسه-٥

واهللا ، فاألصل أن الذاكر يناجي ربه    ؛  ينبغي أن ال يجهر بالذكر فوق ما يسمع نفسه        
وقد قال  ، قرب للخشوع وأبعد من الرياء    وألن خفض الصوت أ   ، تعاىل قد وسع مسعه األصوات    

واذكر ربك يف نفسك تضرعا وخيفة ودون اجلهر من القول بالغدو واآلصـال وال              : (اهللا تعاىل 
ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنـه ال حيـب         : (وقال  ) ٢٠٥األعراف اآلية   ) (تكن من الغافلني    

 دين برفع أصـوام يف الـدعاء  أي املعت: قال بعض املفسرين )  ٥٥األعراف اآلية   )  (املعتدين
إن الذي تدعونه أقرب    ، أربعوا على أنفسكم إنكم ال تدعون أصم وال غائبا            (:وقال النيب 

  .اخفضوا أصواتكم بالدعاء والتكبري:ومعىن أربعوا. )٥٨()إىل أحدكم من عنق راحلته
 وأعدادها  ألفاظها، وأوقاا، :  فالتزم ذه الثوابت اخلمسة يف قول األوراد واألذكار       

       فال جتتهـد يف ألفاظهـا بزيـادة أو نقـص، أو            .  اكما ورد، واملداومة عليها، وعدم اجلهر
.  وال جتتهد بتغيري أوقاا، وال جتتهد بزيادة أو نقص عددها           . استبدال،أو ضم ألفاظ ذكر آخر    

  .وداوم على وردك وإن قل
  

  الفصل الثالث
املتغيرات والتطوير املمكن إحداثه يف ق

ّ ّ
  ول األوراد

  :ترتيب األوراد فيما بينها يف الفصل الواحد -١
، والنوم واالستيقاظ يف فصل، واليـوم       )٥٩(   صنفت أوراد الصباح واملساء يف فصل     

وبالنـسبة لترتيـب    .  والليلة يف فصل، وعقب الصلوات يف فصل، واألدعية عموماً يف فصل          
وراد التهليل مثالً، فالتسبيح، فالتحميـد،      األوراد فيما بينها يف الفصل الواحد، بأن يبدأ أوال بأ         

فلم يرد عنـه  . فالتكبري، فقراءة القرآن، واالستغفار، والدعاء، والصالة والسالم على النيب      
                    هذا الترتيب، ومل أطلع فيما قرأت على ترتيب معني ورد عن أحد مـن أصـحابه، إال أن  
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 على اهللا تعاىل بني يدي الدعاء، وهو األدب      األدب الرباين يف أدعية القرآن، تقدمي احلمد والثناء       
  .النبوي كذلك

 فقدمت األوراد املشتملة على احلمد والثناء على اهللا تعاىل، مث ما فيه ترتيهـه مـن        -
النقائص، وإثبات األلوهية وصفات الكمال، مث األوراد املشتملة على قراءة شيء من القـرآن،            

  .راد املشتملة على الدعاء وطلب احلاجات ليقدم عمل صاحل بني يدي الدعاء، مث األو
ال يضرك بـأيهن    ، أربع أفضل الكالم    (  :قال أنه   ويف ترتيب األذكار ورد عنه       -

ال يـضرك   ) .  عندنا ٥٧ح  ) . (واهللا أكرب   ، وال إله إال اهللا     ، واحلمد هللا   ، سبحان اهللا   : بدأت
ألن املتدرج يف املعـارف، يعـرف اهللا   بأيهن بدأت إال أن مراعاة النمط املذكور يف اخلرب أوىل،   

أوال بنعوت جالله وترتيهاته عن النقائص، مث بصفات كماله اليت يستحق احلمد، مث يعلم أن من                
هذا صفته ال مماثل لـه، وال يستحق األلوهية غري اهللا، فيكشف لـه من ذلك أنه أكرب، إذ كل                  

زم الـصحابة رضـوان اهللا علـيهم    لذا الت. شيء هالك إال وجهه، لـه احلكم وإليه ترجعون       
والتابعون وعباد اهللا الصاحلني  إىل يومنا ذا الترتيب مع أنه ال ملزم لذلك وحفظناها بـالتلقي                 

فقدمت األوراد اليت تبدأ بسبحان اهللا، مث األوراد اليت تبدأ باحلمد هللا، مث األوراد اليت               .  شفاهية
ال باهللا، مث أوراد االستغفار ألنه طلـب، واختتمتـها          تبدأ بال إله إال اهللا، مث ال حول وال قوة إ          

   . الرسول بأوراد الصالة والسالم على حبيبنا وشفيعنا 
فالتزام هذا الترتيب أفضل هلذا املعىن، إال أن االجتهاد يدخل فيه، فـيمكن التغـيري               

  .  والتبديل، وهو متعلق بظروف الذاكر املتغرية 
وال يلزم  الصباح واملساء للمبتديء على النحو التايل          وعلى سبيل املثال رتبت أوراد    

  :هذا الترتيب وميكن التقدمي والتأخري والتغيري
، وِبك حنيا وِبك منوت، وإليـك النـشور        يناأمس اللَّهم ِبك أصبحنا وِبك      -)ب/١( 
  .صباحاً  
  .    ت، وإليك املِصري، وبك حنيا وبك منوحناأصب اللَّهم بك أمسينا وبك -)ب/٢( 

  . مساءاً
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  فِمنك وحدك، ال شريك لك، فلك احلمد ،  أصبحَ يب ِمن ِنعمٍةما اللَّهم -)ب/٣(

 كرالش صباحاً .     ولك    .  
  فِمنك وحدك، ال شريك لك، فلك احلمد ،  اللَّهم ما أَمسى يب ِمن ِنعمٍة-)ب/٤(

كرالش مساءاً     ولك ..      
   عرِشه ، وِمداد ةَنِزو سبحانَ اِهللا وحبمِدِه، عدد خلِقِه، وِرضى نفِسِه، -)ب/٥(

  . مرات صباحا٣ً   كَِلماِتِه     
 اُهللا وحده ال شريك لَه، لَه املُلك، ولَه احلَمد، وهو على كلِّ شيٍء              إال ال إله    -)ب/٦(

  .اءاًقَديرصباحاً و مس
   صباحاً و مساءاً سوالًر  رِضينا ِباِهللا رباً، وباإلسالِم ِديناً، ومبحمٍد -)ب/٧(
  . صباحاً ومساءا٣ً  .قُل هو اُهللا أَحد، واملُعوذتني : يقرأ   -)ب/٨(
للَّهم أنت ربّي، ال إله إالّ أنت خلَقتين، وأَنا عبدك، وأنا علـى عهـِدك               ا  -)ب/٩(

ك ما استطَعت، أَعوذُ بك ِمن شرّ ما صنعت، أبوُء لك بنعمِتك علي، وأَبوُء بذَنِبي، اغِفر                ووعِد
    صباحاً و مساء. أنتيل، فإنه ال يغِفر الذُّنوب إالَّ 

  .  مرات مساءا٣  شرّ ما خلقنِمعوذُ ِبكِلماِت اِهللا التاماِت  أَ-)ب/١٠(
  ِبسِم اِهللا الَّذي ال يضر مع اِمسِه شيٌء يف األرِض وال يف السماء،   -)ب/١١(

 وهوالسِليمميعمرات صباحا ومساءاً  ٣ .  الع   .    
 عاِفين يف بصري، ال إلـه إالَّ        مهاللَّ عاِفين يف سمِعي،     اللَّهم عاِفين يف بدين ، اللَّهم       -)ب/١٢( 

أَنت  .  اللَّهمإالَّ                 يإن ذَاِب القَِرب، ال إلـهِمن ع ي أعوذُ بكإن الفَقِر، اللَّهمالكُفرِ و ِمن أعوذُ ِبك 
 مرات صباحاً ومساءاً ٣  .  أنت .  

 :واملهتدي، يف الفصل الواحداالنتقال بني أوراد املبتدئ، والسالك،  -٢
صنفت أورادا للمبتدئ، والسالك، واملهتدي، يف الفصول اخلمسة املذكورة، مراعياً          
العمر الزمين لكل صنف، واحلالة العلمية والتعليمية، واحلالة النفسية، واالجتماعية ، وغريهـا             

ألوراد مـا   من أحوال الذاكر يف كل مرحلة من املراحل الثالثة، فخصصت للمبتـدئ مـن ا              
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يستهويه ويهمه وحيتاجه، ليكون أدعى له لالشتغال وااللتـزام ـا، مث إذا انتقـل إىل أوراد                 
السالك، ال يهمل أوراده حني كان مبتدئا، بل ينتقل معها إىل أوراده اجلديـدة، مث ينتقـل إىل                  

  . أوراد املهتدي جبميع أوراد املبتدئ والسالك، ألنه حفظها وذكرها سنني من عمره
   وإذا أراد االنتقال من أوراد املبتدئ يف الفصل الواحد إىل بعض أوراد الـسالك،               
أو إىل بعض أوراد املهتدي حبسب اجتهاد وظروف الذاكر فال بأس وله ذلك، وميكن له اختيار                
بعض األوراد من أوراد املبتدئ، والسالك، و املهتدي، واالقتصار على مـا اختـار حبـسب                

  .ظروفه
  :ة على العدد مائة والتدرج يف أضعاف املائة الزياد-٣

أـا مـرةً    :  يف عدد مرات قول الـوِِرد يف بعـضها           قلنا أنه ورد عن الرسول      
، ويف بعضها نص على قوهلا ثالثا،  وأربعا، و عشرا، و إحـدى عـشر، ومخـسا                  )٦٠(واحدة

نصوص عليها، من الثوابت    فااللتزام ذه األعداد امل   . وعشرين، و ثالثا وثالثني، وسبعني، ومائة     
اليت ال يدخل فيه االجتهاد ألن األدلة قطعية فيها، فلذا جيب احملافظة عليها كما ورد عن رسول                 

   . اهللا 
هناك أذكار وردت يف اليوم والليلة مل تقيد بعدد معني، ويفهم من الروايـة قوهلـا                 و

أي عدد وليكن عـشراً،     : وإن قيدا وقلت  . أي عدد : فقلت يف مثلها  ،  مرات وليست واحدة  
وهناك ثالثة أذكـار يف اليـوم       .  )٦١(أي عدد وليكن مائة فلضرورة التربية والتدرج بالذاكر       

  . )٦٢(والليلة نص فيها على قوهلا أكثر من مائة مرة 
 ويفهم منها أي عدد بـدون       تقيد بعدد معني  والذي أرى يف مثل هذه األذكار اليت مل          

ها على الذّكر أكثر من مائة مرة، يدخل فيه االجتـهاد وال بـأس أن   قيد،واألذكار اليت نص في  
   . يتدرج فيها الذاكر  يف أضعاف املائة، حبسب فراغه وحاله يف سائر ليله واره

 يف عد األذكار، ألن حديث  سعد بن أيب وقـاص            )٦٣( وال بأس باستخدام السبحة    -
أخربك : فقال، ها نوى أو حصى تسبح به      دخل على امرأة وبني يدي     أن النيب   (رضي اهللا عنه،    

. .،سبحان اهللا عـدد مـا خلـق يف الـسماء          : فقال،  أو أفضل ، مبا هو أيسر عليك من هذا     
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إذ ال خيتلف الغرض    ؛ وكذا بالسبحة ، ،  دليل على جواز عد التسبيح بالنوى واحلصى        )احلديث

يف شـرح   (حجـر قـال ابـن     .   أو منثورة ،  فليس هناك فارق       - خبيط   -من كوا منظومة    
إال أن حيمـل    ، وزعم أا بدعة غري صحيح    ، يف احلديث املذكور ندب اختاذ السبحة     ): املشكاة

لزينة أو الريـاء أو     مما ميحصها ل  ، فهاءــيات اليت اخترعها بعض الس    ـــعلى تلك الكيف  
  . ا هـ. اللعب 

اد الكـثرية   أما يف األعد  ، والعقد باألنامل أفضل ال سيما مع األذكار بعد الصالة         -  
اليت يلهي االشتغال ِبعدها عن التوجه للذكر فاألفضل استعمال السبحة، فاستخدام السبحة أو             

  .غريها مما يعد به الذكر يدخل فيه االجتهاد
  :  القضاء يف أي وقت شاء من اليوم والليلة-٤

تأكـد   وقضاء الفائت منها، من الثوابت اليت ي- وإن قل -املداومة على األوراد  قلنا  
  . احملافظة عليها

ولكن وقت القضاء يدخل فيه االجتهاد حبسب ظروف الذاكر، وثبت عن علي بـن              
وميكن ملن انشغل بعد    .  أيب طالب، أنه استدرك ورده اليت كان يقوهلا عند النوم من آخر الليل            

عن أوراد الصباح أن يقضيها إىل وقت صالة الـضحى، أو           ، صالة الفجر إىل شروق الشمس    
، عن أوراد املساء أن يقضيها إىل وقـت العـشاء         ، ل بعد صالة العصر إىل وقت املغرب      انشغ

  .القضاء يف أي وقت شاء من اليوم والليلة حبسب ظروفه فالذاكر خمري يف وقت 
أن هذه املتغريات اليت يدخل فيها االجتهاد فـيمكن التغـيري           : تالحظ أخي الفاضل  

ترتيب األوراد فيمـا    سواء كانت يف      .  اكر املتغرية والتبديل فيها والتطوير، حبسب ظروف الذ     
 بني أوراد املبتدئ والسالك واملهتدي يف الفصل الواحد، أو          لبينها يف الفصل الواحد، أم االنتقا     

 والتدرج يف أضعاف املائة،واستخدام     - فيما مل ينص عليه بعدد معني      -الزيادة على العدد مائة     
 كلها من األمور    . قضاء يف أي وقت شاء من اليوم والليلة       السبحة وغريها يف عد الذكر، أو ال      

واجلزئية، ال من األصول والكليات، ومتثل أمـورا يف الوسـائل واألسـاليب، ال يف               الفرعية  
  . األهداف والغايات



  ٢١٩               حممد سعيد خباري. د /     الثوابت واملتغريات يف تشريع األوراد واألذكار         
 

 أن يخضع للتغيري والتبديل واالجتهاد  ما مـن شـأنه             واعلم أن اخلطورة تكمن يف    
ألفاظها، وأوقاا، وأعدادها كمـا ورد، واملداومـة        :  واألذكار الثبات واالستقرار يف األوراد   

    ا من تشريع رسول اهللا      أل.  اعليها، وعدم اجلهر           الذي ال ينطق عن اهلـوى إن هـو إال 
  .وحي يوحى

أيضا جند هذه الثوابت يف األوراد أا من األصول ال مـن الفـروع واجلزئيـات،                 
قيما دينية وأخالقية، إن اطلعنا على بعـض أسـرارها          ويهدف املشرع احلكيم منها غايات، و     

  .  إال أولو األلبابروحكمها، فكثري منها خافية علينا ونقول آمنا به كل من عند ربنا وما يتذك
  

  ةـــــــاخلامت
فهي نظام شـامل    . شريعة اإلسالم مشلت حياة الفرد مع ربه، ومع نفسه، ومع غريه            

، عبـادات : واألخالقية، واألحكام العملية بقـسميها مـن      ، جلميع شؤون احلياة، اإلعتقادية   
  . ومعامالت

 - عن حالة واحدة  هي عليها        -واألحكام التشريعية تنقسم إىل ثوابت وهي ال تتغري         
) املتطـورات (وهي املـتغريات    : ال حبسب األزمنة وال األمكنة وال اجتهاد األئمة، وقسم آخر         

  . كانا وحاالتتغري حبسب اقتضاء املصلحة له زمانا وم
مجعت يف أحكامها وتشريعاا بني الثبات والتطور، ألا من عند اهللا           : فشريعة اإلسالم 

  .ملصاحل البشر
يف ألفاظها، وأوقاا، وأعدادها كمـا ورد،        الثبات يف تشريع األوراد واألذكار    وجند  

     ا من تشريع رسول اهللا      ا،  أل  واملداومة عليها، وعدم اجلهر   نطق عن اهلـوى إن      الذي ال ي
  .هو إال وحي يوحي

ترتيـب   يف   -اليت يدخل فيها االجتهاد   -املتغريات يف تشريع األوراد واألذكار      وجند  
األوراد فيما بينها يف الفصل الواحد،أو االقتصار على بعض ما ورد  يف الفـصل الواحـد، أو                  

ائة، واستخدام الـسبحة     والتدرج يف أضعاف امل    - فيما مل ينص عليه      -الزيادة على العدد مائة     
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 وهذه كلها من األمـور      وغريها يف عد الذكر، أو القضاء يف أي وقت شاء من اليوم والليلة،              
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  . األهداف والغايات

  :ونتعرض للخطر نتيجة أحد أمرين
 األوراد  ري والتطوير ما من شـأنه الثبـات واالسـتقرار يف          أن نخضع للتغي  : األول

  .  حياتنانواألذكار، بل ويف كل شأن من شؤو
 األوراد واألذكار، بل ويف كل      ما من شأنه التغيري والقابل للتطوير يف      أن نجمد   : الثاين
  .  حياتنانشأن من شؤو

ألوراد واألذكـار، فـال      أن نتفهم جيداً ما هو القابل للتغـيري يف ا         : واألمان احلقيقي 
 األوراد واألذكار،اليت   يفنتحجر ومنانع يف قبوله تقليداَ، كما نعرف ما جيب أن يبقى ثابتاً راسياً              

  . تزول اجلبال الشم وال تزول وال تتبدل
 حياتنا، وذا املوقف احلكيم حنافظ على أصول ديننا         نوهذا هو الشأن يف مجيع شؤو     

  . تطوروال خنشى التغيري ونواكب ال
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  اهلوامش والتعليقات

وهو الذي يرب الناس، ويتدرج م من دقائق املسائل إىل عظامها،  ويكون جامعـا إىل العلـم                    )١(
  .  والتدبري والقيام بأمور الناس وما يصلحهم يف دنياهم ودينهم ياسةبالسوالفقه، البصر 

     ١/٥٥انظر تفصيل ذلك مقدمة كتاب الدعاء  )  ٢(
وجاءت فيه أحاديث كثرية صحيحة يف أنواع منه متعـددة          : ( الةفقد قال يف األذكار بعد الص     )    ٣(

وقال عند ما يقال عنـد الـصباح        .  ٨٠األذكار لإلمام النووي، ص   ) فنذكر أطرافا من أمهها     
اعلم أن هذا الباب واسع جداً، ليس يف الكتاب باب أوسع منه، وأنا اذكر إن شـاء                 : ( واملساء

 للعمل بكلها فهي نعمة وفضل من اهللا تعاىل عليه وطـوىب            اهللا فيه مجال من خمتصراته، فمن وفق      
األذكار ) لـه، ومن عجز عن مجيعها فليقتصر من خمتصراا على ما شاء ولو كان ذكرا واحدا                

واعلم أن األحاديث واآلثار يف هذا الباب كـثرية،         : (  وقال عند ما يقال عند النوم قال       ٨٥ص
 وإمنا حذفنا ما زاد عليه خوفا من امللل على طالبـه واهللا             وفيما ذكرناه كفاية ملن وفق للعمل به،      

أعلم،  مث األوىل أن يأيت اإلنسان جبميع املذكور يف هذا الباب، فان مل يتمكن   اقتصر على مـا                     
          ١٠٥هـ األذكار ص.ا) يقدر عليه من أمهه 

علق بتعظيم اهللا تعاىل والثنـاء      والقرآن وإن كان كله ذكرا باملعىن األعم للذكر، إال أن فيه مما يت              )٤(
    . الشيء الكثري الطيب- وهو الذكر باملعىن األخص -عليه 

اطّلعت على أكثر من مائة ومخسني كتاب، من بينها أمات املصادر األصلية، واملراجع املهمة، اليت               ) ٥(
  . واألدعية قدمياً وحديثاً اعتمد عليها كلّ من ألّف يف األذكار 

ثَبت فالنٌ فـي   : ويقال.  ثابت  : ت الشيُء يثْبت ثَباتاً و ثُبوتاً فهو ثابت، وشيء ثَبت         ثَب: ثبت    )٦(
لسان العرب مادة ثبت    . قولٌ ثابت   : ومنه قوهلم   . الـمكان يثْبت ثُبوتاً، فهو ثابت ِإذا أَقام به         

لقـول الباطـل الكـذب،    ا: والقول الثابت هو القول احلق والصدق، وضده    : قال ابن القيم  . 
  ) ١/١٧٧(إعالم املوقعني . باطل ال حقيقة له ، وثابت له حقيقة: نوعانفالقول

    ١/٢٤٦انظر إغاثة اللهفان البن القيم ) ٧(
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اإلشراف على املاء وغريه، دخله أو مل يدخله، وقـد          : مجع ِورد، والِورد يف أصل اللغة     : واألوراد) ٨(

قـال  ). جزء من   القرآن (ِورد يف وضعه اللغوي يطلق جمازاً على    وال. ورد املاء، ِورداً ووروداً     
لفالٍن كـل   : جزئي من القرآن،ويقال  : قرأت ِوردي، أي  : ومن ااز : الزبيدي يف تاج العروس   

وقال . مقدار معلوم، إما سبع أو نصف السبع أو ما أشبه ذلك            : ليلة ورد من القرآن يقرؤه أي     
: وحزبه مبعىن ولكن توسعت يف استخدامه وإطالقه يف هذا الكتـاب          يقال قرأ ورده    :  أبو عبيد 

   ) .جمموعة األذكار، واألدعية،  وسوٍر من القرآن ( على
الذكر تارة يراد به هيئة  للنفس ا ميكن اإلنسان أن حيفظ ما يقتنيه              : " قال الراغب يف املفردات     )٩(

، والذكر يقال باعتبار استحضاره   ، ا بإحرازه إال أن احلفظ يقال اعتبار    ، وهو كاحلفظ ، من املعرفة 
وذكـر  ، ذكر بالقلب : الذكر ذكران : ولذلك قيل . وتارة يقال حلضور الشيء القلب أو القول      

. بل عن إدامة حفظ     ، وذكر ال عن نسيان   ، ذكر عن نسيان  : وكل واحد منهما ضربان   ، باللسان
فإذا قضيتم مناسـككم    : (ه تعاىل ومن الذكر بالقلب واللسان معا قول     . وكل قول يقال له ذكر      

فيستعمل الذكر مبعىن ذكر    : أما يف االصطالح  ) . فاذكروا اهللا كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا        
أو بتالوة  ، أو أحكامه ، أو أفعاله ، أو صفاته ، سواء باإلخبار ارد عن ذاته    ، العبد لربه عز وجل   

وشـكره  ، ومحده، وتوحيده، ومتجيده، يسهأو بإنشاء الثناء عليه بتقد    ، أو مبسألته ودعائه  ، كتابه
    .وتعظيمه 

وقـال  .  مجع دعاء وهو الكالم اإلنشائي الدال على الطلب والسؤال من اهللا مـع اخلـضوع              ) ١٠(
وحقيقتـه إظهـار    ، حقيقة الدعاء استدعاء العبد من ربه العناية واستمداده إياه املعونة         : اخلطايب

وفيـه  ، وهو مسة العبودية وإظهار الذلة البشرية     ، ة اليت له  والرباءة من احلول والقو   ، االفتقار إليه 
    .  وإضافة اجلود والكرم إليه، معىن الثناء على اهللا

مثل قراءة املعوذات، وآية الكرسي، وقل يا أيها الكافرون عند          : واملراد بقراءة سوٍر من القرآن     )١١(
لَ السجدة ، وتبارك الَّـذي بيـِدِه        النوم، وقراء اآليتني من آخر سورة البقرة، ويس، وآمل تِنزي         

ــة  ــسبحات يف ليلــ ــر، واملُــ ــراِئيل، والزمــ ــك،و بــــين إســ .                                     املُلــ
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نـها،   عموماً  وعدم الفصل بي     ة اختالط مفهوم األذكار واألدعية املقيدة، باألدعي      - يف نظري    -)١٢(

أدى إىل عدم االلتزام بثوابت األوراد، ظنا منهم أن الكل قابل للتغـيري والتبـديل والتطـوير،                 
  فأحدثوا من األذكار واألوراد الكثري جدا

  )٨٥آل عمران )  (١٣(
  
    )١٩-آل عمران )  (١٤ (
 ) ١١٥األنعام ) (٤( 
    )  ١١الشورى ( )١٦(
    )  ٠٠٣املائدة () ١٧(
    .٥٦٠: فعيالرسالة لإلمام الشا) ١٨(
  .٣٥/٣٩٥: جمموع الفتاوى) ١٩(
    ٥٦٠: الرسالة) ٢٠(
    .٣/٢٤٥: جمموع الفتاوى )٢١(
  .٢٧٧-٢٧٦: الروح البن القيم )٢٢(
  .٤/١٥٥:راجع املوافقات للشاطيب )٢٣(
   )٢١٦(اخلصائص العامة لإلسالم )  ٢٤(

     )١٩٨(اخلصائص العامة لإلسالم ) ٢٥ (
    )٥١(النور ) ٢٦(
    )١٩٨(سالم اخلصائص العامة لإل) ٢٧(
     ٤٢الثوابت واملتغريات ) ٢٨(
، )٦٣١٥(و) ٦٣١٣( البخـاري    رواهو) . ٢٤١(انظر خترجيه يف الدعاء للطرباين      . صحيح   )٢٩(

  ) .  ٥٠٤٨(و ) ٥٠٤٧(و ) ٥٠٤٦(وأبو داود ،  واللفظ لـه) ٢٧١٠(ومسلم 
  .١١/١١٢الفتح ) ٣٠(
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: جاله ثقات واحلضرمي بن الحق    ر: قلت. هذا حديث غريب  : وقال) ٢٧٣٨(أخرجه الترمذي   ) ٣١(

    )٤/٢٩٥(حلاكم يف املستدرك وصححه وا. وثقه ابن حبان
    )   ١٧٧٦(أخرجه أبو داود  )٣٢(
    ) .١١٨٤(أخرجه مسلم  )٣٣(
    ).  ٥٩١٥(البخاري  )٣٤(
مـادة  ) ١٢/٦٤٩(معروف ِمقداره من طلوع الشمس ِإلـى غروا، اللسان         : الـيوم: يوم  ) ٣٥(

اللَّـيلُ ضد النـهار و     : التهذيب. عقـيب النهار ومبدؤه من غروب الشمس       : اللَّـيلُ. يوم
اللَّـيلُ ظالم اللـيل والنهار الضياُء، فِإذا أَفردت أَحدمها من اآلخر قلت لـيلة ويـوم، أَبـو                

 اللسان  النهار اسم وهو ضد اللـيل، والنهار اسم لكل يوم، و اللَّـيل اسم لكل لـيلة،             : اهليثم
    .  مادة ليلة) ١١/٦٠٧(

ِإذا زالت الشمس دِعي ذلك الوقت العِشي، فتــحولَ الِظـلُّ           :  وأَما العِشي فقال أَبو اهليثم     )٣٦(
يقَع العشي علـى مـا بــين زواِل        : شرِقـياً وتـحولَت الشمس غَرِبـية؛  وقال اَألزهري      

العِشي : وا، كل ذلك عِشي، فِإذا غابت الشمس فهو الِعشاُء، وقـيل         الشمِس ِإلـى وقْت غُر   
ِعشاٌء؛ وزعم قوم أَنَّ    : ويقال ِلـما بـني الـمغِرب والعتمة    . ِمن زواِل الشمس ِإلـى الصباح      

حراً بلَـيٍل  غَدونا غَدوةً س  : العشاء من زوال الشمس ِإلـى طُلوع الفَجر، وأَنشدوا فـي ذلك         
هارصف النتما انةُ. ِعشاًء، بعدِشيو الع ِشيالنهار: و الع مادة عشا) ١٥/٦٠(اللسان . آخر.  

العِشي، والـجمع أُصل و أُصالن مثل بعري وبعران و آصال و أَصائل كأَنـه مجـع                : اَألِصيلُ )٣٧(
  مادة أصل) ١١/١٦(أَصيلة؛ اللسان 

  مادة غدا) ١٥/١١٦(اللسان . البكْرة ما بـني صالة الغداة وطُلُوِع الشمس : ضمالغدوة، بال )٣٨(
    .  مادة بكر) ٤/٧٦(اللسان . . الغدوةُ : البكْرة )٣٩(
أَحـدمها  : ضوء الصباح وهو حمرة الشمس فـي سواد اللــيل، ومهـا فَجـران            : الفَجر) ٤٠(

       بتطيل، وهو الكاذب الذي يسمى ذَنستطري وهـو الـصادق       الـمسحان، واآلخر الـمرالس
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الـمنتِشر فـي اُألفق، الذي يحرم اَألكل والشرب علـى الصائم، وال يكـون الـصبح ِإال               
 الصادق.    

  ).٨٢٧(، ومسلم )٥٦١(أخرجه البخاري ) ٤١(
ـ    :(  يقول وورد عن خولة بنت حكيم السلمية أا مسعت رسول اهللا           )  ٤٢( رتال إذا نزل أحدكم م

.   صحيح.)  يضره شيء حىت يرحتل منه  أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق، فإنه ال         : فليقل
: قلـت ). ٣٥٤٧(وابن ماجة   ).  ٣٤٣٧(والترمذي  ،  واللفظ لـه   ،)٣٧٠٨( مسلم   رواهو

  .                         والغالب يكون نزول املسافراملرتل مساءاً، واالرحتال منه صباحاً
إذا كان جنح الليل أو أمـسيتم       : (ديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال رسول اهللا              حل)٤٣(

فكفوا صبيانكم فإن الشياطني تنتشر حينئذ فإذا ذهبت ساعة من الليـل فخلـوهم وأغلقـوا                
واللفـظ  ،)٣٣٠٤( البخاري   رواه. األبواب واذكروا اسم اهللا فإن الشيطان ال يفتح بابا مغلقا         

  ).                        ٢٠١٢(م ومسل، لـه 
إمنـا خيـف علـى      : وقال ابن اجلوزي  .. أي ضموهم وامنعوهم من االنتشار    : فكفوا صبيانكم 

الصبيان يف ذلك الوقت، ألن النجاسة اليت يلوذ ا الشياطني موجودة معهم غالبا، والذكر الذي               
 ميكنهم التعلق به فلذلك خيف      يستعصم به معدوم عندهم، والشياطني عند انتشارهم يتعلقون مبا        

أن حركتهم يف الليل أمكن منها هلم       : واحلكمة يف انتشارهم حينئذ   . على الصبيان يف ذلك الوقت    
يف النهار ألن الظالم أمجع هلم من غريه وكذلك كل سواد ويقال إن الشياطني تستعني بالظلمـة                 

      .وتكره النور وتشأم به
ا أن تتبلد أحاسيسه فال يؤثر ذكر املوت يف سلوكه، أو يتعـرض             إم: والتأثري السليب يف النفس   ) ٤٤(

    .الضطرابات نفسية  وذلك بكثرة ما يتردد عليه فاجعة املوت
فقد ورد عن أيب هريرة عن النيب       . فلم يثبت مرفوعا  ) أكثروا من ذكر هادم اللذات    (أما حديث   ) ٤٥(

 ضيق إال وسـعه عليـه وال        أكثروا من ذكر هادم اللذات فما ذكره عبد قط وهو يف          : ( قال 
أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان واللفظ له         )  ذكره وهو يف سعة إال ضيقه عليه      

وصححه واحلاكم من حديث حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة، وأعلـه الـدارقطين                 
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يف الباب عن   و . ٥/٢٢٢وقال ابن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال غري حمفوظ               . باإلرسال
وذكره البغوي عن عبد الـرمحن      .  ال أصل له    : أنس عند البزار بزيادة  وقال أبو حامت يف العلل         

  .  ن زيد بن أسلم عن أبيه مرسال ب
    . عقيب النهار ومبدؤه من غروب الشمس:الليلُ: جاء يف اللسان البن منظور)  ٤٦(
     ٢٣٠ / ٢فتح الباري )  ٤٧(
انظر خترجيـه يف الـدعاء      . حديث غريب، وحسنه ابن حجر    : وقال) ٣٥٨٣(أخرجه الترمذي ) ٤٨(

    ).١٧٧١(للطرباين 
  )  ١٧٧٣(وهو حديث حسن انظر خترجيه يف الدعاء للطرباين ) ٣٥٨٣(أخرجه الترمذي )٤٩(
    ).١٥٠٢(أخرجه أبوداود )٥٠(
  ) ٨٣٧(وعبد بن محيد) ١٠/٢٣٩(واللفظ البن أيب شيبة) ١٨٠(انظر خترجيه  . صحيح ) ٥١(
، ١٩٢،  ١٨٣،  ١٤٣،  ١١٨،  ١١٧،  ١١٢،  ١٠١،  ٧٦،  ٥٩:(بداية املبتديء الروايـات   ) ٥٢(

٢٢١، ٢١٨، ٢٠٩(  
  )  ٧٨٣(أخرجه مسلم يف صحيحه ) ٥٣(
واللفظ لــه،   ) ٥٣٦٢( البخاري   رواهو) . ٢٢٤(انظر خترجيه يف الدعاء للطرباين      . صحيح  ) ٥٤(

  )   ٥٠٦٢(، وأيب داود )٢٧٢٧(ومسلم 
  )٦/٣٥( مصنف ابن أيب شيبة )١/٢٥(املسند ) ٥٥(
    )  ٢٣١(الدعاء للطرباين  )٥٦(
والترمـذي  ، ) ٥٠٥٧( داود   أبـو  رواه. ، واللفـظ لــه     ) ٧٤٧( مسلم    رواه .صحيح  ) ٥٧(

و ) ٧١٣(و النسائي يف عمل اليوم   ، حسن غريب   : وقال  ) ٣٤٠٦(، واللفظ لـه   )  ٢٩٢١(
     ) .٨٣٧( يف عمل اليوم والنسائي) . ٧١٥(و ) ٧١٤(

  ، )٢٧٠٤(ومسلم ).  ٦٤٠٩( البخاري رواه.  صحيح )٥٨(
أوراد الـذاكرين اهللا كـثريا      ( يف  ) بداية املبتدئ، وهداية السالك، وسلوك املهتـدي      (كتاب  ) ٥٩(

    والذاكرات  
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   . مل يرد نص يف عدد مرات قولـه ويفهم بالقرائن  أا مرة واحدة)٦٠(
والـسالك  ) ٩٣،  ٨٩،٩١،  ٨٧،  ٨٠ص(ستالحظ هذا يف أذكار اليوم والليلـة للمبتـدي        ) ٦١(

    ) .١٤٤-١٤٢ص(
  )١٧٩،١٨٠(،)١٣٦(،)٧٤:( األحاديثستالحظ هذا يف أذكار اليوم والليلة للمهتدي) ٦٢ (
، هي كلمة مولـدة   و: قال. السبحة هي اخلرزات اليت يعد ا املسبح تسبيحه       : قال ابن منظور   )٦٣(

    .املسبحة: يقال و
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  املصادر واملرجع
  .  لقران الكرمي ا-
حممد /د.  بداية املبتدئ، وهداية السالك، وسلوك املهتدي يف أوراد الذاكرين اهللا كثريا والذاكرات            -

  . نشر مكتبة الرشد ،   هـ ١٤٢٦الطبعة األوىل . سعيد خباري
 ١٣٨٣الطبعة الثانية   . حملمد بن عبد الرمحن املباركفوري      ، شرح سنن الترمذي    ، حتفة األحوذي     -

  .نشر املكتبة السلفية باملدينة املنورة  ،   هـ
ـ ١٤٠٨عابد حممد السفياين، الطبعة األوىل      /الثبات والشمول يف الشريعة اإلسالمية، د       - نشر ،  ه

  .مكتبة املنارة مبكة املكرمة 
كتـاب املنتـدى،    .  صالح الـصاوي  / الثوابت واملتغريات، يف مسرية العمل اإلسالمي املعاصر، د        -

  .  عن املنتدى اإلسالميسلسلة تصدر
حتقيق أمحد حممد   .  هـ   ٢٧٩املتوىف سنة   ، حممد بن عيسى بن سورة الترمذي       ، اجلامع للترمذي     -

  . نشر املكتبة اإلسالمية ، إبراهيم عطوة ، حممد فؤاد عبد الباقي ، شاكر 
ـ ١٤٠١يوسف القرضاوي، الطبعة الثانية     /اخلصائص العامة لإلسالم، د   -  وهبـة   نشر مكتبـة  ،   ه

  .  مؤسسة الرسالة-والطبعة العاشرة،نشر . بالقاهرة 
  . طبعة حممد فؤاد عبد الباقي.  هـ ٢٨٣املتوىف سنة  ، حممد بن يزيد القز ويين، سنن ابن ماجة   -
مطبعـة  ، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميـد        . سليمان بن األشعث السجستاين   ، سنن أيب داود      -

  .  هـ ١٣٦٩ الثانية الطبعة، السعادة بالقاهرة 
طبع .  هـ   ٢٥٥املتوىف سنة    ، ن بن حممد بن عبد الرمح     لإلمام أبو حممد عبد اهللا     ، يسنن الدار م    -

  نشر دار إحياء السنة النبوية  ، بعناية حممد أمحد دمهان 
ـ   . هـ  ٣٠٣املتوىف سنة   ، أمحد بن شعيب النسائي     ، ) اتىب  ( سنن النسائي     - صر املطبعة امليمنية مب

  .حباشية السندي ،  هـ ١٣١٢
نـشر  .  هـ   ٦٧٦املتوىف سنة   ، حيىي بن شرف أبو زكريا      ، لإلمام النووي   ، شرح صحيح مسلم      -

  . املطبعة املصرية ومكتباا 
ـ ٣١١املتوىف سنة   ،  النيسابوري لإلمام أيب بكر حممد بن إسحق بن خزمية       ، صحيح ابن خزمية      - .  ه
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   هـ١٤٠١الطبعة الثانية ، حتقيق حممد مصطفى األعظمي 
نـشر  .  هــ    ٢٥٦املتوىف سنة   ، لإلمام حممد بن إمساعيل بن إبراهيم اجلعفي        ، صحيح البخاري      -

  . املكتبة اإلسالمية استنبول بتركيا 
حتقيق . ـ   ه ٢٦١املتوىف سنة   ، لإلمام أيب احلسني مسلم بن حجاج النيسابوري        ، صحيح مسلم     -

  . إحياء التراث العريب ببريوت نشر، حممد فؤاد عبد الباقي 
حتقيق عبد الرمحن بن حممـد  . حملمد مشس احلق العظيم اآلبادي ، عون املعبود شرح سنن أيب داود      -

  .باملكتبة السلفية،  هـ ١٣٨٨الطبعة الثانية ، عثمان 
عة طب، ترقيم  حممد فؤاد عبد الباقي       . البن حجر العسقالين    ، فتح الباري شرح صحيح البخاري        -

  . السلفية بالقاهرة 
طبعة بريوت دار املعرفـة     . حممد بن عبد الرؤوف     ، للمناوي  ، فيض القدير شرح اجلامع الصغري        -

  . هـ ١٣٩١
املتوىف سـنة   ، لإلمام عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة           ، ف يف األحاديث واآلثار     ــالكتاب املصن   -

  .ار أمحد الندوي نشر الدار السلفية باهلند باعتناء خمت.  هـ ٢٣٥
نـشر دار   .  هــ    ٧١١املتوىف سنة   ، أبو الفضل مجال الدين حممد      ، البن منظور   ، لسان العرب     -

  صادر بريوت 
وبذيلـه التلخـيص    . لإلمام احلافظ أيب عبد اهللا احلاكم النيسابوري        ، املستدرك على الصحيحني      -

  الطبعة اهلندية حلب عن ، نشر مكتب املطبوعات اإلسالمية ، للحافظ الذهيب 
  .   هـ ١٣١٣طبعة مصطفى البايب احلليب وشركاه بالقاهرة ، مسند اإلمام أمحد بن حنبل   -
حتقيق الشيخ  .  هـ   ٢١١املتوىف سنة   ، للحافظ أيب بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين         ، املصنف    -

  . يمن منشورات الس العلم،  هـ ١٣٩٠الطبعة األوىل ، حبيب الرمحن األعظمي 
نشر مطبعة الوطن العريب ومطبعة األمـة       ، حتقيق الشيخ محدي السلفي     . للطرباين  ، املعجم الكبري     -

  .ببغداد 
، نشر دار إحياء الكتـب العربيـة      ، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي      . لإلمام مالك بن أنس     ، املوطأ    -

  . بالقاهرة 
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.  هـ٦٠٦ املبارك بن املتوىف سنة و السعاداتالبن األثري أب، النهايــة يف غريب احلديث واألثر     -

  . نشر دار الفكر ، حممود الطناحي . حتقيق د 
 –. حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه عامر بن علي ياسـني            ، األذكار النووية ، للنووي       -

  . هـ  ١٤٢٢، دار ابن خزمية : الرياض 
حممد بن علـي    ، لني صلى اهللا عليه وسلم      حتفة الذاكرين بعدة احلصن احلصني من كالم سيد املرس          -

  .    هـ١٤١٠، مطبعة مصطفى احلليب :  القاهرة -.٥ط-) .هـ١٢٥٠ت (الشوكاين 
جامعـة أم  :  مكـة املكرمـة   – .حتقيقي  ، )  هـ   ٣٦٠ت  ( الدعاء ، سليمان بن أمحد الطرباين         -

  .  رسالة دكتوراه –.  هـ ١٤٠٤، كلية الشريعة ، القرى
ــاب األ  - ــحيح كت ــن   ص ــليم ب ــامة س ــووي ، أليب أس ــام الن ــعيفه لإلم ــار وض   ذك

   هـ ١٤١٣، مكتبة الغرباء األثرية :  املدينة املنورة –. عيد اهلاليل 
 ٣ط. وزية ، سليم بـن عيـد اهلـاليل          البن قيم اجل  " الوابل الصيب من الكلم الطيب      " صحيح    -

   هـ ١٤١٦دار ابن اجلوزي : السعودية ، الدمام
الطبعة الثانيـة باهلنـد     . البن السين أمحد بن حممد بن إسحق الدينوري         ، والليلة   اليــومعمل    -

  . نشر املكتبة اإلمدادية مبكة املكرمة ،  هـ ١٣٥٨
ــة    - ــوم والليل ــل الي ــسائي  ، عم ــعيب الن ــن ش ــد ب ــسائي أمح ــنة، للن ــوىف س   املت

  الدعوة بالرياض نشر الرئاسة العامة لإلفتاء والبحوث و، فاروق محادة . حتقيق د.  هـ ٣٠٣
 ١٠٥٧حملمد بن عالن الصديقي الشافعي املتوىف سـنة         ، الفتوحات الربانية على األذكار النووية        -

  . نشر املكتبة اإلسالمية . هـ 
، دار ابن عفان    : السعودية  ،  اخلرب   -.فقه األدعية واألذكار ، بقلم عبد الرزاق عبد احملسن البدر             -

  . هـ ١٤١٩
  . ة احلديثية اإلصدار الثالث من شركة حرفبرنامج املوسوع  -
 .برنامج املكتبة األلفية للسنة النبوية اإلصدار الثالث من التراث -

  


