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احلمد هلل القائل« :أنا مع عبدي ما ذكرني ،وتحركت بي شفتاه»(((،

وصىل اهلل عىل عبده ورسوله وخليله القائل« :ال ي��زال لسا ُنك رط ًبا بذكر

كثيرا ال ُيدْ َر ُك ُمنتهاه.
اهلل»((( ،وعىل من صاحبه ووااله ،وس َّلم
كثيرا ً
تسليما ً
ً
أما بعد:

فقد قال اهلل تعاىل[ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ] [األحزاب.]21:

وضمن اهلل اهلداية ملن صدق يف اتباعه  Hفقال[ :ﭡ ﭢ

ﭣ] اآلية [النور.]54:

وهذا االتباع عام شامل لكل هديه  Hالذي هو «خري اهلدي»،

وكام يشمل الفرائض كذا يشمل السنن واآلداب وسائر هديه الرشيف.

( )1حديث إهلي ع َّلقه البخاري يف «صحيحه» (-508/13فتح) ،ووصله يف «خلق أفعال
العباد» ( ،)436ورواه ابن ماجه ( ،)3792واإلمام أمحد ( ،)10968وابن حبان (،)815

وغريهم ،وقال حمققو «املسند»« :حديث صحيح ،وهذا إسناد حسن» (.)568/16
( 	)2عن عبد اهلل بن ُب رْ ٍ
س  Iقال :جاء أعرابيان إىل النبي  ،Hفقال أحدمها :يا رسول اهلل،
أخربين ٍ
بأمر أتشبث به ،قال« :ال يزال لسانك رط ًبا من ذكر اهلل» أخرجه اإلمام أمحد (،)17680
والرتمذي ( ،)3375وابن حبان ( )814واللفظ له ،وغريهم ،وقال حمققو «املسند»« :إسناده

صحيح» (.)226/29
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قال تعاىل[ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ]

[البقرة.]208:

آمرا عباده املؤمنني به
قال اإلمام احلافظ ابن كثري « :Vيقول تعاىل ً

املصدقني برسوله أن يأخذوا بجميع ُع َرى اإلسالم ورشائعه ،والعمل بجميع
أوامره ،وترك مجيع زواجره ما استطاعوا من ذلك» اهـ.

ثم نقل عن ابن عباس  Lوغريه أهنم قالوا[« :ﮰ ﮱ ﯓ]

يعني :اإلسالم[ ،ﯔ] يعني :مجي ًعا ،وقال جماهد :أي اعملوا بجميع
األعامل ووجوه الرب»(((.

وقال األلويس « :Vواملعنى :ادخلوا يف اإلسالم بكليتكم ،وال تَدَ عوا شي ًئا

ٌ
مكان لغريه» اهـ.
من ظاهركم وباطنكم إال واإلسالم يستوعبه بحيث ال يبقى

«الس ْلم»
وقال ً
أيضا« :وقيل :اخلطاب للمسلمني اخلُ َّلص ،واملراد من ِّ

شعب اإلسالم ،و«كافة» حال منه ،واملعنى «ادخلوا» أهيا املسلمون املوحدون
ٍ
املؤمنون بمحمد  Hيف شعب اإليامن كلها ،وال خُ ِ
بيشء من
ت ُّلوا
أحكامه» اهـ(((.

«لست تاركًا شي ًئا كان رسول اهلل  Hيعمل
قال أبو بكر :I
ُ

به إال عملت به ،وإين أخشى إن تركت شي ًئا من أمره أن أزيغ».
(« 	)1تفسري القرآن العظيم» (.)361/1
(« )2روح املعاين» (.)97/2
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وللر َمل؟((( إنام راءينا به املرشكني
وقال أمري املؤمنني عمر « :Iما لنا َّ

وقد أهلكهم اهلل» ،ثم قال « :Iيشء صنعه النبي  Hفال نحب أن

نرتكَه» ثم َر َم َل(((.

ٍ
بمكان فحاد
فم َّر
وعن جماهد قال :كنا مع ابن عمر  Lيف سفرَ ،

َ
رسول اهلل  Hفعل هذا،
«رأيت
فعلت ذلك؟ فقال:
عنه ،فسئل :مل
ُ
َ

ففعلت»(((.
ُ

وقال احلسن البرصي « :Vزعم قوم حمبة اهلل فابتالهم اهلل هبذه اآلية:

[ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ] [آل عمران.»]31:

وه َّز كتفيه ،وهو من سنن طواف
و(ر َم َل) إذا أرسع يف امليشَ ،
الر َمل :اهلرولةَ ،
( 	)1فائدةَّ :
القدوم ،و ُيفعل يف األشواط الثالثة األوىل ،وقد شرُ ِ ع يف األصل بسبب أن املرشكني
أشاعوا أن النبي  Hوأصحابه  Mقد أضعفتهم حمُ َّى يثرب ،فأراد الصحابة أن
ُيظهروا القوة للمرشكني بالرمل ،ليعلموا أهنم ال يعجزون عن حماربتهم ،فلام زال الداعي

وأعز اهلل اإلسالم وأهله َه َّم عمر برتكه يف الطواف لفقد سببه ،ثم
إليه ،و ُفتحت مكة،
َّ
رجع عن ذلك الحتامل أن تكون له حكمة ما اطلع عليها فرأى أن االتباع أوىل من طريق

وأيضا إذا َر َمل الطائف تذكر السبب الباعث عىل ذلك ،فيتذكر نعمة اهلل بإعزاز
املعنىً ،

اإلسالم وأهله ،وانظر« :فتح الباري» (.)535/4
( )2رواه البخاري (.)1605
( )3رواه اإلمام أمحد ( ،)4870وقال حمققو «املسند»« :إسناده صحيح».
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وقال اإلمام ابن املبارك « :Vمن هتاون باألدب ُعوقب بحرمان

السنن ،ومن هتاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض ،ومن هتاون بالفرائض

عوقب بحرمان املعرفة»(((.

وقال أبو العباس بن عطاء« :من ألزم نفسه آداب السنةَّ ،نور اهلل قلبه بنور

املعرفة ،وال مقام أرشف من مقام متابعة احلبيب  Hيف أوامره وأفعاله

وأخالقه ،والتأدب بآدابه قولاً وفعلاً  ،عز ًما وعقدً ا ،وني ًة»(((.

وقال أبو حممد عبد اهلل بن َم ِ
نازل « :Vمل ُيضيع أحد فريض ًة من
الفرائض إال ابتاله اهلل بتضييع السنن ،ومل َ
يبتل بتضييع السنن أحدٌ إال يوشك

أن ُيبتىل بالبدع».

وعن الزهري قال« :االعتصام بالسنة نجاة».
ونقل ابن احلاج عن الغزايل  Vقوله يف «كتاب األربعني»« :اعلم

أن مفتاح السعادة :يف اتباع السنة ،واالقتداء برسول اهلل  Hيف مجيع

مصادره وموارده ،وحركاته وسكناته ،حتى يف هيئة أكله وقيامه ،ونومه
لست أقول ذلك يف آدابه فقط؛ ألنه ال وجه إلمهال السنة الواردة
وكالمه،
ُ
فيها ،بل ذلك يف مجيع أمور العادات ،فبه حيصل االتباع املطلق؛ كام قال تعاىل:

(« )1مدارج السالكني» (.)407/2
(« )2الزهد الكبري» (.)288 ،287
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[ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ] [آل عمران ،]31:وقال تعاىل:
[ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ] [احلرش ،]7:فال ينبغي

التساهل يف امتثال ذلك ،فتقول( :هذا مما يتعلق بالعادات ،فال معنى لالتباع
فيه)؛ فإن ذلك ُي ْغ ِل ُق عنك با ًبا عظيماً من أبواب السعادات» اهـ(((.
أذكارا
ومن َهدْ ِيه الرشيف  Hأنه عينَّ لوقتي الصباح واملساء
ً
كثرية عظيم َة الفضائل والربكات ،وهي حصن حصني ملن لزمها وألهله
وولده ومالهِ ،
وحرز منيع من كيد شيطان ِ
اجلن َِّة وشيطان الناس(((.
لقد اعتنى العلامء املحدِّ ثون بباب عمل اليوم والليلة ،ومجعوا فيه األذكار

النبوية املتعلقة بآناء الليل والنهار وما فيها من وظائف الذكر والدعاء ،ومنهم
اإلمام النسائي يف «عمل اليوم والليلة» ،وتلميذه أبو بكر ابن السني يف «عمل
اليوم والليلة» ،وكذا فعل اإلمام النووي يف «حلية األبرار» ،وشيخ اإلسالم

ابن تيمية يف «الكلم الطيب» ،وتلميذه اإلمام املحقق ابن القيم يف «الوابل
الصيب» ،والشوكاين يف «حتفة الذاكرين» ،وصديق حسن خان يف «ن ُُزل

األبرار» ،وغريهم.

(« )1املدخل» (.)144 ،143/1
( )2فإن أصابك مكروه فال تفزع إىل افرتاض أن هناك من َح َسدَ ك ،ولكن اعلم أنك مل تتحصن
بأذكار الصباح واملساء ونحوها.
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بيدَ أن باب (أذكار الصباح واملساء) كان أوسع أبواب (عمل اليوم

والليلة) وأوفاها؛ ولذا أفرده بالتصنيف عدد من العلامء كام فعل السيوطي يف

«داعي الفالح يف أذكار املساء والصباح».
وقد مسى العلماء هذا الباب:
 -أذكار الصباح واملساء.

 وأذكار طريف النهار (أو الغدو واآلصال) أو (ال ُبكرة والعيش). -وما يقال قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.

وقد و َّفقني اهلل  Fلتصنيف رس�الة «أذكار الصباح واملس�اء» مفرد ًة
ألول م�رة س�نة (1410ه�ـ 1990-م) ،وقد ُطبِ َعت بحم�د اهلل مئات املرات
منذ ذل�ك التاريخ إىل اليوم ،وال زلت أتعاهدها بالتنقيح والتهذيب ،واحلذف
َ
ص�داق قول اإلمام املج�دد نارص الدين األلب�اين « :Vالعلم
واإلضاف�ةِ ،م

ال يقبل اجلمود»((( ،ومصداق قول الشاعر:
ما َخ َّط َ
وراج َع ُه
امرئ شي ًئا َ
ك ُّف ٍ

وق��ال ذاك ك��ذا أوىل وذاك كذا

��������ن ل����ه ت���ب���دي ُ
وع َّ
���ل م����ا فيه
إال َ

وإن ي��ك��ن ه���ك���ذا ت��س��م��و معانيه

وقد انفرد اهلل تعاىل بالكمال ،ومل يربأ أحد من النقصان:

رأي�ت أن�ه
ق�ال الق�ايض الفاض�ل البيس�اين (ت 596ه�ـ) « :Vإين
ُ

ال يكتب إنس�ان كتا ًبا يف يومه إال قال يف غده( :لو ُغيرِّ هذا لكان أحس�ن ،ولو
( )1مقدمة «صحيح الرتغيب والرتهيب» (ص.)4
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ِزيد كذا لكان ُيستحسن ،ولو ُقدِّ م هذا لكان أفضل ،ولو تُرك هذا لكان أمجل)،
وهذا من أعظم ِ
العرب ،وهو ُ
دليل استيالء النقص عىل مجلة البرش»(((.
وقال الثعالبي يف «يتيمة الدهر»« :وحني أعر ُت ُه -أي كتابه املذكور -عىل
َ
صداق ما قرأته يف بعض الكتب:
وأعدت فيه نظري؛ تبينت ِم
األيام برصي،
ُ

ضعف ِ
ابن آد َم أنه ال يكتب كتا ًبا فيبيت عنده ليلة واحدة إال
إن أول ما يبدو
ُ
ني
أحب يف غدها أن َي ِزيد فيه أو ينقص منه ،هذا يف ليلة واحدة ،فكيف يف ِسنِ َ
َّ
ِعدَّ ٍة؟!» اهـ(((.
ومن هنا توسعت يف هذه الطبعة باإلضافة والتعديل ،والتنقيح والتهذيب،
وسميتُه« :رواء ال ِّظ ِ
امء((( برشح أذكار الصباح واملساء» وقدَّ مت بني يديه بعض
َّ
َ َ

فصلت يف بيان
املطالب املهمة املرتبطة هبذه الوظيفة وباألذكار عمو ًما ،ثم َّ

اختالف العلامء يف حتديد وقت َْي الصباح واملساء ،ثم ذكرت األذكار املشرتكة
يفض ُل به وقت الصباح ،ثم ما يفضل به
التي تقال يف الصباح واملساء ،ثم ما ُ
أفردت ما ْاشت ََه َر من األحاديث الضعيفة
وقت املساء ،ثم ما يقال ليلاً  ،ثم
ُ

املتعلقة هبذه الوظيفة مبينًا سبب ضعفها يف ضوء كالم أهل احلديث يف القديم

ختمت بذكر ما أجاب به
واحلديث ،ثم ذكرت آداب الصباح واملساء ،ثم
ُ

بعض السلف َمن سأله« :كيف أصبحت؟».

( )1انظر« :احلطة يف ذكر الصحاح الستة» أليب الطيب ( )32/1ط .دار الكتب العلمية.
(« )2يتيمة الدهر يف حماسن أهل العرص» (.)27/1
الرواء من املاء :ال َع ْذب ،وما ٌء َرواء :كثري.
(َّ )3
ِ
ِّ
والظماء :مجع ظمآن ،و َظمئ ،وظامئ ،وهو العطشان.
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خالص�ا،
حل�ا ،ولوجه�ه
واهللَ
ً
الكري�م أس�أل أن جيع�ل ه�ذا العم�ل صا ً
َ
ٍ
وال َ
والسنة ،وأن جيعل عاقبتنا
جيعل ألحد فيه ش�ي ًئا ،وأن يتوفانا عىل اإلسلام ُّ
ِ
وسائر املسلمني اجلنة.
وصىل اهلل وسلم وبارك عىل عبده ورسوله وخليله حممد
وعىل آله وصحبه أمجعني
واحلمد هلل رب العاملني

ثغر اإلسكندرية
في السبت  28من جمادى األولى 1443هـ
الموافق /أول يناير 2022م

الفصل األول :أهمية أذكار الصباح والمساء وشرفها.
الفصل الثاني :مطالب تتعلق باألذكار
الفصل الثالث :أقوال العلماء في تحديد و ْق َتي الصباح والمساء.
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الف�صــل الأول

أهميــة أذكار الصباح واملســاء وشرفهـا
ُروي عن ابن عباس  Lأنه قال يف تفسري قوله تعاىل[ :ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ] [األح���زاب« :]35:امل��راد :يذكرون اهلل يف أدبار
وغدوا وعش ًّيا ،ويف املضاجع ،وكلام استيقظ من نومه ،وكلام غدا
الصلوات
ًّ

أو راح من منزله َذك ََر اهلل تعاىل»(((.

وسئل اإلمام أبو عمرو بن الصالح  Vعن ال َقدْ ر الذي يصري به العبد

كثريا والذاكرات فقال« :إذا واظب عىل األذكار املأثورة
من الذاكرين اهلل ً
صباحا ومسا ًء ،يف األوقات واألحوال املختلفة ليلاً
وهنارا ،وهي مب ّينة
ا ُملث َبتَة
ً
ً

كثريا والذاكرات»(((.
يف كتاب عمل اليوم والليلة؛ كان من الذاكرين اهلل ً

وقال اإلمام النووي � حتت باب (ما يقال عند الصباح وعند

املساء):

«اعلم أن هذا الباب واسع جدًّ ا ليس يف الكتاب باب أوسع منه ،وأنا

أذكر -إن شاء اهلل تعاىل -فيه مجلاً من خمترصاته ،فمن ُو ِّفق للعمل بكلها فهي
( )1نقله النووي عن اإلمام أيب احلسن الواحدي يف «األذكار» (ص )30ط .البحرين.
( )2نقله عنه النووي يف «األذكار» (ص.)31
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نعمة ،وفضل من اهلل تعاىل عليه ،وطوبى له ،ومن عجز عن مجيعها فليقترص
ِ
كرا واحدً ا»(((.
من خمترصاهتا عىل ما شاء ولو كان ذ ً
وقال اإلمام ابن قيم اجلوزية « :Vفصل :يف األذكار املوظفة التي
ال ينبغي للعبد أن خُي َّل هبا؛ لشدة احلاجة إليها ،وعظم االنتفاع يف اآلجل
والعاجل هبا» ،وذكر فيه فصولاً أوهلا «يف ذكر طريف النهار»((( ،فرتاه قدم
أذكار الصباح واملساء عىل ما عداها لرشفها وفضلها.

أيضا « :Vفإذا فرغ من صالة الصبح ،أقبل ب ُك ِّل َّيته عىل ذكر اهلل،
وقال ً
والتوجه إليه باألذكار التي شرُ عت َ
أول النهار ،فيجعلها ِو ْر ًدا له ال خيل هبا

أبدً ا ،ثم يزيد عليها ما شاء من األذكار الفاضلة ،أو قراءة القرآن ،حتى تطلع

الشمس ،فإذا طلعت فإن شاء ركع ركعتي الضحى وزاد ما شاء ،وإن شاء

قام من غري ركوع ،ثم يذهب مترض ًعا إىل ربه سائلاً له أن يكون ضامنًا عليه
مترص ًفا يف مرضاته بقي َة ِ
يومه ،فال ينقلب إال يف يشء يظهر له فيه مرضا ُة ربه،
وإن كان من األفعال العادية الطبيعية َق َل َبه عباد ًة بالنية ،وقصد االستعانة به
عىل مرضاة الرب»(((.

وقال احلافظ ابن رجب « :Vوهذان الوقتان -أي الفجر والعرص-

مها أفضل أوقات النهار للذكر»(((.
(« )1األذكار» (ص )109ط .البحرين.
(« )2الوابل الصيب» (ص.)239 ،237
(« )3طريق اهلجرتني» (ص.)214
(« )4جامع العلوم واحلكم» (.)379/2
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وقال اإلمام حممد السفاريني احلنبيل :V
ِ
ِ
واملستغرق
َب عىل الذكر
املتزو ُد َلر ْمسه((( ،ا ُملنك ُّ
«اعلم أهيا الناصح لنفسهِّ ،
بأنسه ،املتهيئ ملجاورة ربه يف حظرية ُقدْ ِسه أن أذكار طريف النهار كثرية جدًّ ا،
واحلكمة فيه افتتاح النهار واختتامه باألذكار التي عليها املدار ،وهي مخ

العبادة ،وهبا حتصل العافية والسعادة ،ونعني بطريف النهار :ما بني الصبح
وطلوع الشمس ،وما بني العرص والغروب»(((.

أجورا ،وأعظمها
وقال اإلمام الشوكاين « :Vومن أكثر األذكار
ً

جزا ًء :األدعية الثابتة يف الصباح واملساء؛ فإن فيها من النفع والدفع ما هي

مشتملة عليه.

والفوز باخلري اآلجل
فعىل َمن أحب السالم َة من اآلفات يف الدنيا،
َ

ُ
والعاجل أن يالزمها ،ويفع َلها يف كل صباح ومساءْ ،
اإلتيان
فإن َع رُس عليه

بجميعها أتى ببعض منها»(((.

واشتهر عن العالمة حممد بن صالح العثيمني  Vقو ُله« :أذكار الصباح

واملساء أشد من سور يأجوج ومأجوج يف التحصني ملن قاهلا بحضور قلب».

الر ْمس :القرب مستو ًيا مع وجه األرض ،والرتاب الذي يحُ ثى عىل القرب ،وصوت الرتاب
(َّ 	)1
عند الدفن.
(« )2غذاء األلباب» (.)303/2
(« )3قطر الويل عىل حديث الويل» (ص.)404
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الرشع
وقال الشيخ بكر أبو زيد « :Vمن الذكر والدعاء الراتب ،ما و َّظفه
ُ
وأثرا»(((.
عىل املسلم يف طريف النهار ،وباهبا أوسع أبواب الذكر املقيدة رواي ًة ً

أيضا « :Vوهذا ِ
الورد الرشيف املو َّظف يف الرشع املطهر:
وقال ً
صني،
مقدارا وزمانًا وكيفي ًة،
مستحب بإمجاع املسلمني ،وهو ِحص ٌن للمسلم َح ٌ
ٌّ
ً
ِ
ولباسٌ ،
وبذل لألسباب يف الوقاية من الرشور واآلفات ،كام
وجنَّ ٌة،
وح ٌ
ٌ
رزُ ،
يتقي ِ
ساك ُن البيت به من احلر والربد والعدُ ِّو.
وقفو
و َمدٌّ لِ َي ِد الرضاعة واالبتهال ،و َل َه ٌج بذكر ذي اجلالل واإلكرام،
ٌ
هلدي النبي  ،Hومسارعة لدعوة الكريم الرمحن الرحيم[ :ﭟ

ﭠ ﭡ] [غافر.]60:

وال يغيب عن بال الداعي أنه يحُ َ ِّص ُل بسبب الدعاء :سكين ًة يف النفس،

ربا يسهل معه احتامل الواردات عليه .وهذا نوع
ً
وانرشاحا يف الصدر ،وص ً

عظيم من أنواع االستجابة.

فعىل املسلم اغتنام هذه الفضائل بإخالص ومتابعة وإحلاق للعلم بالعمل،

ونِ ْع َم الوظيف ُة وظيفة الذكر املبنية عىل التأسيِّ واالقتداء بخاتم األنبياء -عليه
وعليهم أفضل الصالة والسالم -التي ع َّلمها النبي  Hألمته ودهلم
عليها»(((.

(« )1تصحيح الدعاء» (ص.)333
(« )2نفسه» (ص.)336
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الف�صل الثاني

مطالب تتعلـق باألذكـــار
المطلب األول

أهمية املداومة على ذكر طرفي النهار
من ثمرات املداومة عىل ذكر طريف النهار ترويض النفس عىل لزومه حتى
يصري عادة تالزمه يف هذين الوقتني ال ُيطِيق هلا فرا ًقا ،وخيتل نظامه إذا َقصرَّ فيها،

إلي بالنوافل
وجيزع قلبه عند فواهتا ،ويف احلديث القديس« :وال يزال عبدي يتقرب َّ

أحبه» احلديث.
حتى َّ

قال ابن القيم  ...« :Vومن عالمات صحة القلب :أنه إذا فاته ِور ُده
وجد لفواته ألما أعظم من تأمل احلريص بفوات ماله ِ
وفقده»(((.
ً
وقال اإلمام ابن املبارك « :Vمن أعظم املصائب للرجل أن يعلم من
تقصريا ،ثم ال يبايل ،وال حيزن عليه».
نفسه
ً
ك��م ف��رص�� ٍة ذه��ب��ت ف��ع��ادت ُغ َّص ًة

ِ

ُت ْ
���ول َت��� َل���ه ٍ َ
ُّم
���ج���ي ب���ط ِ
���ش ِ
ُّ���ف وت���� َن����د ِ

وقد كان عمل النبي  Hديم ًة ،وكان أحب العمل إليه H

«الذي يدوم عليه صاحبه»(((.
(« )1إغاثة اللهفان» (.)120/1
( )2رواه البخاري (.)6462
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دومها((( وإن َّ
قل»(((.
وقال « :Hأحب األعمال إلى اهلل تعالى أَ ُ

وكان  Hينه�ى ع�ن قط�ع العم�ل ،ق�ال  Hلعب�د اهلل

ثل ف�ل�ان؛ كان يق���وم َ
ابن عم�رو ب�ن الع�اص « :Lال تكن ِم َ
الليل ،فترك

قيا َم الليل»(((.

ب حالو َة
وقال اإلمام أمحد« :من كان له ِور ٌد فقطعه؛
ُ
خفت عليه أن ُيس َل َ

العبادة»(((.

ويكفي يف فضيلة املداومة أن من داوم عىل عمل صالح ثم انقطع عنه

أجر ذلك العمل.
بعذر من مرض أو سفر أو نوم كُتب له ُ

فعن أيب موسى  ،Iقال رسول اهلل « :Hإذا مرض العبد أو

سافر؛ كتب اهلل له من األجر َ
مقيما»(((.
صحيحا
مثل ما كان يعمل
ً
ً

( )1قال احلافظ ابن حجر « :Vواحلكمة يف ذلك أن املديم للعمل يالزم اخلدمة ،ف ُيكثر
كل ٍ
الرتد َد إىل باب الطاعة َّ
جازى بالرب لكثرة تردده ،فليس هو كمن الزم اخلدمة
وقت ل ُي َ
ِ
الو ْصل؛ فيتعرض
وأيضا فالعامل إذا ترك العمل صار
مثلاً  -ثم انقطعً ،كاملعرض بعد َ
للذم واجلفاء ،ومن َثم ورد الوعيد يف حق من حفظ القرآن ثم نسيه» اهـ من «الفتح»
(.)294/11
( )2رواه مسلم (.)783
( )3رواه البخاري ( ،)1152ومسلم (.)1159
( )4انظر تفصيل الكالم حول فضل املداومة يف «طاقة ورد» للمؤلف (ص.)41-28
( )5رواه اإلمام أمحد ( ،)19753 ،19679والبخاري ( ،)2996وابن حبان (،)2929
املانع أن
فمنع منها ،وكانت نيتُه َل ْوال
ُ
وقال احلافظ« :وهو يف حق من كان يعمل طاعة ُ
يدوم عليها» .اهـ .من «فتح الباري» (.)249/7
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المطلب الثاني

بركات املداومة على الذكر وإدمانه
الذكر النافع واملؤثر هو الذكر عىل الدوام مع حضور القلب ،وقد يكون
أوله متك َّل ًفا ،لكنه مع املثابرة واملكابدة ملدة طويلة يورث األُنس واملحبة
ويصبح طب ًعا.

وكل وظيفة ال يمكن املواظبة عىل كثريها ،فقليلها مع املداومة أفضل

تأثريا يف القلب من كثريها مع الفرتة ،ومثال القليل الدائم كقطرات
وأشد ً
ماء تتقاطر عىل األرض عىل التوايل ،فت ِ
ُحد ُ
ث فيها ُح َفرية ،ولو وقع ذلك عىل
ٍ
دفعات متفرق ًة متباعدة
ب ُد ْفع ًة واحد ًة أو
احلجر ،ومثال الكثري املتفرق ماء ُي َص ُّ
األوقات ،فال َيبني هلا أثر ظاهر.

عالما كان أو عابدً ا،واألصل يف األوراد يف حق كل ِصنْف من الناس
ً

تاجرا أو حمرت ًفا -املداوم ُة ،فإن املراد من الذكر تغيري الصفات
متعلماً أو وال ًياً ،
الباطنة ،وآحاد األعامل يقل آثارها ،بل ال يحُ َ س بآثارها ،وإنام يرتتب األثر عىل
ٍ
ِ
ف ٍ
وثالث عىل
بثان
أثرا
حمسوسا ومل ُي ْر َد ْ
املجموع ،فإذا مل ُي ْعق ْ
ً
ب العمل الواحد ً
القرب انمحى األثر األول ،وكان كالفقيه يريد أن يكون فقيه النفس ،فإنه
شهرا أو
ال يصري فقيه النفس إال بتَكرار كثري ،فلو بالغ ليلة يف التَّكرار ،وترك ً

القدر عىل الليايل
أسبو ًعا ثم عاد وبالغ ليلة ،مل يؤثر هذا فيه ،ولو ُو ِّز َع ذلك
ُ
املتواصلة ألثر فيه.
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المطلب الثالث

ال تتساهل في قضاء ِو ْر ِدك إذا فاتك

ِ
ٍ
يب
ينبغي ملن كان له وظيف ٌة من الذكر يف وقت من ليل أو هنار ،أو َعق َ
ٍ
يت هبا إذا متكَّن منها،
صالة ،أو حالة من األحوال ،ففاتته؛ أن يتداركها ،ويأ َ

يعرضها للتفويت ،وإذا تساهل يف
وال هيملها؛ فإنه إذا اعتاد املالزمة عليها مل ِّ
سهل عليه تضيي ُعها يف وقتها ،فينبغي أن يتداركها؛ حتى يصدق عليه
قضائهاُ ،

أنه مديم للذكر مواظب عليه ،وقد كان الصحابة  Mيقضون ما فاهتم من
األذكار التي كانوا يفعلوهنا يف أوقات خمصوصة(((.

عمر بن اخلطاب  ،Iقال رسول اهلل :H
عن أمري املؤمنني َ

« َمن نام عن ِح ْز ِبه ،أو عن شيء منه ،فقرأه ما بين صال ِة الفجر وصال ِة الظهر؛
ُ
كتب له كأنما قرأه من الليل»(((.

ِ
فاقض،
وقال أبو سليامن الداراين « :Vإذا فاتك يشء من التطوع؛

فهو أحرى أال تعود إىل تركه».

( )1انظر «طاقة ورد» للمؤلف (ص.)47 ،46
( )2رواه مسلم ( ،)747وأبو داود ( ،)1313وابن ماجه ( ،)1343وغريهم.

23

المطلب الرابع

البد من التلفظ بالذكر وال ُي ْج ِزئ إجراؤه على القلب فقط
«اعلم أن األذكار املرشوعة يف الصالة وغريها،
قال النووي :V
ْ
ب يش ٌء منها ،وال ُي ْعتَدُّ به حتى يتلفظ به
واجب ًة كانت أو مستحبة ،ال يحُ َس ُ
بحيث ي ِ
عارض له» اهـ(((.
صحيح السمع ال
سمع ن ْف َسه ،إذا كان
َ
َ
ُ
وقال اجلزري يف «العدة»« :وال ُيعتد له بيشء مما رتبه الشارع عىل قوله
ِ
نفسه» اهـ.
حتى يتلفظ به ،و ُيسم َع َ

وقال الشوكاين تعلي ًقا عىل كالم اجلزري « :Vأما اعتبار التلفظ فهو
املرصحة بأن َمن قال كذا كان له ِمن األجر كذا،
معلوم من أقواله H
ِّ
األجر إال بام يصدق عليه معنى القول ،وهو ال يكون إال
فال حيصل له ذلك
ُ
بالتلفظ باللسان»(((.

(« )1األذكار» (ص.)10
(« )2حتفة الذاكرين» (ص.)42
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المطلب الخامس

أفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان
أفضل الذكر وأكمله ما وقع يف القلب وتلفظ به اللسان ،ثم ما وقع يف

القلب دون تلفظ باللسان ،ثم ما تلفظ به اللسان من غري حضور القلب.

قال رسول اهلل « :Hادعوا اهلل تعالى وأنتم موقنون باإلجابة،

غافل ال ٍه»(((.
واعلموا أن اهلل ال يستجيب دعا ًء من قلب ٍ

وقال  Hيف سيد االستغفار« :من قالها موق ًنا بها» احلديث(((،

ِ
القلب.
وال يكون اليقني إال مع حضور

قال اإلمام املحقق ابن قيم اجلوزية « :Vوأفضل الذكر وأنفعه
ما واطأ فيه القلب اللسان ،وكان من األذكار النبوية ،وشهد الذاكر معانِ َيه
ِ
ومقاصدَ ه»(((.
ومما يعني عىل حضور القلب أن يتدبر ما يقول ويتعقل معناه ،وإن جهل

شي ًئا َت َب َّينَه؛ فإن حضور القلب هو املقصود بالذكر وال سبيل إليه إال بذلك.

وحسنه األلباين يف «الصحيحة» (،)594
( )1رواه الرتمذي ( ،)3725واحلاكم (،)493/1
َّ
و«صحيح الرتمذي» (.)2766
( )2انظر خترجيه (ص.)81
(« )3الفوائد» (ص.)192

25

قال اإلمام النووي « :Vاملرا ُد من الذكر حضور القلب ،فينبغي أن

يكون هو مقصود الذاكر ،فيحرص عىل حتصيله ،ويتد َّبر ما يذكر ،ويتع َّقل
معناه ،فالتدبر يف الذكر
مطلوب يف القراءة الشرتاكهام يف
مطلوب كام هو
ٌ
ٌ
املعنى»(((.

وقال الشوكاين « :Vال ريب أن تدبر الذاكر ملعاين ما يذكر به أكمل؛
ألنه بذلك يكون يف حكم املخاطِب واملناجي ،لكن -وإن كان أجر هذا أتم
وأوىف -فإنه ال ينايف ثبوت ما ورد الوعد به من ثواب األذكار ملن جاء هبا،

متدبرا ملعانيها ،متعقلاً ملا يراد منها أو ال ،ومل يرد تقييد
فإنه أعم من أن يأيت هبا
ً

ما وعد به من ثواهبا بالتدبر والتفهم»((( ،قال يف «نزل األبرار»« :وهذا تقرير
حسن فيه توسيع دائرة الرمحة التي ِ
وسعت كل يشء» اهـ (((.

(« )1األذكار» (ص.)13 ،12
(« )2حتفة الذاكرين» (ص.)42
(« )3نزل األبرار» (ص.)10
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المطلب السادس

يجب االلتزام باللفظ الوارد بحروفه
األصل يف األدعية واألذكار املأثورة التوقيف من حيث الصيغ ُة والعد ُد،

لتزم بألفاظها دون زيادة
فال ُيزاد يف العدد املحدد ،وال ينقص منه ،وكذلك ُي َ
ٍ
رواية هلا باملعنى؛ ألننا نتعبد هلل بذكرها.
وال نقص ،ودون

�مر َة ِ
بن ُجنْدُ ٍ
ب  Iع�ن النبي  Hق�ال« :إذا َح َّد ْث ُت ُك ْم
ع�ن َس ُ
َح ِدي ًثا؛ فال َت ِزيد َّ
علي» احلديث(((.
ُن َّ

وهذا احلديث الشريف يدل على أمرين:
ِ
رواة احلديث و َن َق َلتِ ِه عن الزيادة فيام يروونه عن النبي
األول :هني

أيضا أنه قالَّ « :
نضر اهلل امرأً سمع منا
 ،Hوقد جاء عنه ً H
حدي ًثاَّ ،
فبلغه كما سمعه» احلديث.

ويف رواية« :نضر اهلل امرأً سمع منا حدي ًثا فحفظه حتى يبل َغه غي َره» احلديث(((.
الثاني :منع الزيادة يف لفظ احلديث عند العمل به تعبدً ا بقصد االستزادة

من األجر(((.

( )1رواه اإلمام أمحد ( ،)20126والنسائي يف «اليوم والليلة» ( ،)847والطياليس (،899
 ،)900وصححه األلباين يف «الصحيحة» رقم (.)346
( )2يف «الصحيحة» رقم (.)404
( )3كمن يقول يف التسمية عىل الطعام( :بسم اهلل الرمحن الرحيم) ،فيزيد (الرمحن الرحيم)؛
=
		
باسم اهلل» احلديث.
ألن النبي  Hقال« :يا غالم! إذا أكلت فقلْ :
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وعن الرباء بن عازب  ،Iقال :قال النبي « :Hإذا َ
أتيت

مضجعك فتوضأ وض��وءك للصالة ،ثم اضطجع على ِشقك األيمن ،ثم قل:
وفوضت أمري إليك ،وألجأت ظهري إليك رغبة
(اللهم أسلمت وجهي إليكَّ ،
ورهبة إليك ،ال ملجأ وال منجا منك إال إليك ،اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت،
آخر
وبنبيك الذي أرسلت) ،فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة ،واجعلهن ِ

ت« :اللهم آمنت
ما تتكلم به» .قال :فرددهتا عىل النبي  ،Hفلام بل ْغ ُ

بكتابك الذي أنزلت» قلت( :ورسولِك) ،قال« :ونبيك الذي أرسلت»((( ،فهذا

يدل عىل عدم جواز تبديل ألفاظ األذكار املأثورة.

املازري أن سبب اإلنكار أن هذا ذكر
قال النووي  ...« :Vواختار َ

ودعاء ،فينبغي فيه االقتصار عىل اللفظ الوارد بحروفه»(((.

وقال احلافظ ابن حجر « :Vو َأوىل ما قيل يف احلكمة يف ر ِّده H

خصائص
على من قال :الرس�ول بدل النبي :أن ألف�اظ األذكار توقيفية ،وهلا
ُ
وأرسار ال يدخله�ا القي�اس ،فتج�ب املحافظة عىل اللفظ ال�ذي وردت به...
ٌ
= وعطس رجل عند ابن عمر  Lفحمد اهلل ،وصىل عىل النبي  ،Hفقال له
ابن عمر« :وأنا أقول( :احلمد هلل ،والسالم عىل رسول اهلل  ،)Hولكن ليس هكذا
علمنا رسول اهلل  ،Hعلمنا إذا عطس أحدنا أن يقول( :احلمد هلل عىل كل حال)».
أخرجه الرتمذي ( ،)2894واحلاكم ( ،)266 ،265/4وصححه األلباين يف «اإلرواء»
وحسنه يف «صحيح الرتمذي» (.)2200
(،)245/3
َّ
( )1رواه البخاري ( ،)247ومسلم (.)2710
(« )2رشح النووي لصحيح مسلم» حديث رقم (.)2710
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فيقترص فيه عىل اللفظ الوارد بحروفه ،وقد يتعلق اجلزاء بتلك احلروف ،ولعله
وحي إليه هبذه الكلامت؛ فتعينَّ أداؤها بحروفها»(((.
ُأ َ
 َبع�ض األدعية بتعليمه
وش� َّبه الصحاب�ة تعليم النبي  Hإياهم َ
َ
الق�رآن ،ووج�ه الش�به هن�ا أهن�ا تحُ ف�ظ وتنق�ل نقًل�اً حرف ًّي�ا ،وال تُغري
إياه�م

وال تُبدل.

ففي حديث االستخارة« :كان رسول اهلل  Hيعلمنا االستخارة

يف األمور ك ِّلها كام يعلمنا السورة من القرآن».

فقد قيل يف وجه هذا التشبيه :إن ذلك يف حتفظ حروفه ،وترتيب كلامته،

ومنع الزيادة والنقص منه ،والدرس له ،واملحافظة عليه.

قال اإلمام الباجي شارح «املوطأ» « :Vقوله( :كان يعلمهم هذا الدعاء
كام يعلمهم السورة) دليل عىل تأكيده ،وما ندب إليه ِمن حت ُّفظ ألفاظه»(((.
ُ
أحاديث يف بعض األدعية فيها تقييد األجر وتعليق الثواب
وقد وردت
عىل لفظ معني( :من قال كذا؛ فله كذا) ،فمن مل ِ
يأت هبذا اللفظ َع ْينِه ال يشمله
ِ
ظاه ُر احلديث ،فلو مل يكن هناك رس وحكمة يف تلك األلفاظ املعينة ملا ق َّيد

ترتب اجلزاء عىل الرشط.
ترتب الثواب واألجر عليها
َ

ويف حديث ابن عباس  ،Lأن رسول اهلل  Hكان يعلمهم

هذا الدعاء كام يعلمهم السورة من القرآن ،يقول« :اللهم إني أعوذ بك من
(« )1فتح الباري» (.)112 /11
(« )2املنتقى» (.)358 /1
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عذاب جهنم ،وأعوذ بك من عذاب القبر ،وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال،

وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات»(((.
 وقال أبو بكر الصديق  Iلرسول اهلل « :Hعلمني دعا ًءأدعو به يف صاليت» احلديث(((.
أيضا« :يا رسول اهلل علمني ما أقول إذا أصبحت ،وإذا أمسيت»
وقال ً
احلديث(((.
ِ
وهكذاَّ ،
بعض الصحابة  Mمن رسول اهلل H
ب
فإن َط َل َ
ِ
جوامع الكلم -أن يعلمهم ما يدعون به من
أفصح من نطق بالضاد ،الذي ُأويتَ
الصيغ ،ومل َيدْ عوا من تلقاء أنفسهم ،مع أهنم كانوا الغاية يف الفصاحة والبالغة؛
ِّ
ألهنم ِ
علموا أن الدعاء عبادة حتتاج توقي ًفا من النبي .G
وعىل هذا ينبغي أن يبذل املكلف ُو ْس َعه حلفظ األذكار بألفاظها املأثورة،
وال بأس أن يقرأها يف وقتها مكتوب ًة إىل أن يتمكن من حفظها.
فائدة:

عن عبد اهلل بن القاسم قال :حدَّ ثتني جار ٌة للنبي  Hأهنا كانت

تسمع رسول اهلل  Hيقول عند طلوع الفجر« :اللهم إني أعوذ بك من

عذاب القبر ومن فتنة القبر»(((.

( )1رواه مسلم (.)590
( )2رواه البخاري ( ،)834ومسلم (.)2705
( )3يأيت خترجيه (ص.)85
( )4أخرجه اإلمام أمحد ( ،)22328وقال اهليثمي يف «املجمع» (« :)115/10رواه أمحد
ورجاله ثقات» ،وحسنه حمققو «املسند» (.)16/37
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قال أبو عيسى اخلراساين -ال��راوي عن عبد اهلل بن قاسم :-فقلت

لعبد اهلل« :أرأيت إن مجعهام إنسان؟» قال« :فقال :قال رسول اهلل H

ما قال».

معناه :أن أبا عيسى سأل عبد اهلل عام إذا مجعها إنسان (يريد بذلك -واهلل

أعلم -اختصارمها بأن يقول :اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب وفتنته)،

فقال عبد اهلل بن القاسم :قال رسول اهلل  Hما قال ،يعني :أننا نقول
مثل ما قال رسول اهلل  ،Hوال خُ ْ
ت َتصرَ  ،واهلل أعلم(((.

(« )1بلوغ األماين من أرسار الفتح الرباين» (.)238/14
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المطلب السابع
(وهو يتفرع على المطلب السادس)

االلتزام بالعدد املنصوص في أحاديث األذكار
ق�ال العالم�ة الش�وكاين « :Vاعلم أن ه�ذه األعداد ال�واردة يف هذه

األحادي�ث ويف مجيع ه�ذا الكتاب ويف س�ائر كتب احلديث تقتضي أن األجر

املذك�ور لفاعله�ا حيصل بفعلها ،فإن نق�ص من ذلك نقص م�ن أجره بقدره؛
ألن اهلل س�بحانه ال يضي�ع عم�ل عامل ،وإن زاد عىل الع�دد املذكور حصل له
األج�ر بالعدد املقدر واس�تحق ثواب م�ا زاد ،وقد قيل :إنه ال يس�تحق األجر
املرتب عىل العدد إال إذا اقترص عليه من غري زيادة وال نقصان»(((.

وقال بعض العلامء« :إن األعداد الواردة كالذكر عقب الصلوات إذا

ثواب خمصوص فزاد اآليت هبا عىل العدد املذكور ال حيصل له
ُرتِّب عليها
ٌ
الثواب املخصوص؛ الحتامل أن يكون لتلك األعداد حكمة وخاصية تفوت

بمجاوزة ذلك العدد»(((.

وعلل ذلك بعضهم بأن «من شأن العظامء إذا َحدُّ وا شي ًئا أن ُيو َقف عنده،
اخلارج عنه مسي ًئا لألدب ،وم َّثل ذلك بعضهم بالدواء إذا ِزيد عىل وصف
و ُيعد
ُ

الطبيب ال حيصل االنتفاع به ،بل ربام يرض»(((.

(« )1حتفة الذاكرين» (ص.)117
(« )2الدعاء ومنزلته من العقيدة اإلسالمية» للشيخ جيالن العرويس (.)578 /2
(« )3فتح الباري» (.)330 /2
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هل البد أن يأتي بجميع األذكار؟

قد ِترد أذكار كثرية يف وظيفة واحدة ،فمن ُو ِّفق للعمل هبا ك ِّلها فهي نعمة

وفضل من اهلل  Eعليه ،ومن عجز عن مجيعها فليقترص من خمترصاهتا
عىل ٍ
ذكرا واحدً ا ،وفضل األكثر أكثر ،واألوسط
قدر يداوم عليه ولو كان ً
أقصد ،وهو أجدر بأن يدوم عليه.

قال العالمة بكر أبو زيد « :Vإن صفة الكامل توظيف املسلم جلميع
هذه األَذكار عىل نفسه طريف النهار ،وحتصل وظيفة ِ
الو ْرد ببعضها ،فإذا ضاق
وقت املسلم فليغتنم منها ما تيرس له ،و َأ ّما اإلمهال جلميعها فهو تفريط»(((.
وعليه فعىل من عجز عن اإلتيان بالعدد املنصوص أو ُش ِغ َل عنه فال يرتك

رأسا ،وليأت بام يطيقه من العدد ،وباهلل املستعان.
الذكر ً
على أي أساس ُترتَّ ب األذكار؟

الذكر املوظف املقيد بوقت أو وظيفة أفضل يف وقته من الذكر املطلق،

وقد تعددت صيغ األذكار املقيدة بالصباح واملساء وتنوعت ،ومل ترد عن

النبي  Hمرتبة ترتي ًبا معينًا ،وهذا األمر يفتح با ًبا لالجتهاد يف ترتيبها
اجتها ًدا غري ُم ِ
مفتوحا لإلتيان هبا بأي ترتيب[ ،ﭪ
لزم ،بل يبقى الباب
ً
بعض ما يمكن أن ُيبنَى
ﭫ ﭬ ﭭ ﭯ ﭰ] [البقرة ،]148:وهاك َ

عليه الرتتيب:

(« )1تصحيح الدعاء» (ص.)338
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أولاً  :أسبقية فضل جنسها:
ف ُي َقدَّ م ما كان من جنس القرآن الكريم؛ ألنه أفضل الذكر مطل ًقا ،ويليه

ما كان من الذكر متضمنًا الثناء عىل اهلل -تعاىل -ومتجيده وتوحيده ،وأفضله:
(ال إله إال اهلل) ،والباقيات الصاحلات ،ويليه الصالة والسالم عىل رسول اهلل

 (((Hثم الدعاء الذي هو سؤال وطلب من اهلل سبحانه.

وعليه يبدأ الذاكر بآية الكريس ،وقراءة السور املعوذات ثالث مرات،

ثم «ال إله إال اهلل وح��ده ال شريك له ،له الملك ،وله الحمد ،وهو على كل

شيء قدير» ،ونحوه ،ثم األحاديث املتضمنة الثناء عىل اهلل -تعاىل -والباقيات
الصاحلات ،وهكذا.

ثان ًيا :تقديم األصح سندًا:

فيقدَّ م ما اتفق عليه البخاري ومسلم ،ثم ما انفرد به البخاري ،ثم ما انفرد

به مسلم ،ثم ما كان عىل رشطهام ومل خيرجاه ،ثم ما كان عىل رشط البخاري،
ثم ما كان عىل رشط مسلم ،ثم ما صححه غريمها من األئمة ،ثم الصحيح

لغريه ،ثم احلسن لذاته ،ثم احلسن لغريه(((.
ثال ًثاُ :ي َقدَّم املأمو ُر به على الثابت بالسنة الفعلية:

مثال املأمور به« :قل :اللهم فاطر السماوات واألرض» احلديث ،و«[ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ] واملعوذتني» احلديث.

ومثال السنة الفعلية« :كان إذا أصبح قال.» ...

( )1إذا ثبت احلديث يف ذلك ،انظر( :ص.)166
( )2انظر تعريف كل منها يف مقدمة «صحيح الرتغيب والرتهيب» (ص.)9
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راب ًعا :التقديم حسب الفضيلة األخطر:

مثاله :سيد االستغفار؛ ألن «من قالها من النهار موق ًنا بها ،فمات من

يومه قبل أن يمسي ،فهو من أهل الجنة ،ومن قالها من الليل وهو موقن بها،

فمات قبل أن يصبح ،فهو من أهل الجنة»((( ،فالتوفيق لقوهلا من أمارات حسن

اخلامتة.

خامسا :التقديم باألسهل واأليسر:
ً

فيقدم اللفظ األوجز واألخرص ثم يتدرج تصاعد ًّيا تسهيلاً عىل الذاكر

وتشجي ًعا له عىل االستمرار والشعور باإلنجاز ،ال سيام إذا مجع بني اللفظ
املوجز وااللتصاق بالوظيفة؛ مثل« :أصبحنا على فطرة اإلسالم» إلخ.

ويقدم ما يقال مرة واحدة ،يليه ما يقال ثال ًثا ،يليه ما يقال سب ًعا ،ثم ما

عرشا ،ثم ما يقال مئة مرة.
يقال ً

وهذا املنحى األخري هو الذي اعتمدتُه يف ترتيب أذكار الصباح واملساء،

واهلل املوفق.

ِ
يت هبا َ -غ ْي ًبا-
فائدة :حفظ األذكار مرتب ًة ترتي ًبا ثابتًا ُيعني الذاك َر عىل أن يأ َ

جمتمع ًة دون أن يفوته منها يشء ،واهلل أعلم.

( )1انظر( :ص.)81
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الف�صل الثالث

أقوال العلماء يف حتديد و ْق يَت الصباح واملساء
الصباح واملساء في اللغة:

الصباح لغ ًة :أول النهار((( ،مأخوذ من اإلصباح ،وهو الظهور.
ونقل الفيومي عن ابن القوطية أن الصبح من طلوع الفجر الصادق إىل

طلوع الشمس(((.

وقيل :الصباح من بداية نصف الليل اآلخر((( إىل الزوال(((.

(« )1لسان العرب» البن منظور ( )502/2مادة (أصبح) ،و«القاموس املحيط» للفريوز آبادي
( )792/2ترتيب أمحد الزاوي ،و«مجهرة اللغة» ( ،)279/1و«املخصص» (.)390/2
(« )2املصباح املنري» (.)246/1
( )3ومما يدل عىل عدم صحة هذا القول ،وصحة القول بدخول وقت الصباح بطلوع الفجر
الصادق ما رواه سامل بن عبد اهلل عن أبيه  Iأن رسول اهلل  Hقال« :إن باللاً
بليل؛ فكلوا وارشبوا حتى ينادي ابن أم مكتوم» ،ثم قال :وكان رجلاً أعمى ال ي ِ
يؤذن ٍ
نادي
ُ
َ ُ ِّ
حتى ُي َ
دخلت يف الصباح ،رواه البخاري ( ،)617ومسلم
أصبحت .أي:
أصبحت
قال له:
َ
َ
َ
( ،)1092وانظر :القول اخلامس (ص.)56-54
( )4نقله صاحب «املصباح» ( )331/1عن ابن اجلواليقي وثعلب ،وانظر« :ذيل فصيح
ثعلب» ملوفق الدين البغدادي (ص.)3
وال��زوال :زوال الشمس ،وقد أمجع العلامء عىل أن وقت صالة الظهر يدخل حني تزول
الشمس عن كبد السامء ،وهو ميل الشمس عن وسط السامء إىل جهة املغرب ،و ُيعرف
الزوال بزيادة الظل بعد تناهي نقصانه؛ ألن الشمس إذا طلعت ُرفع لكل شاخص ظل
طويل إىل جانب املغرب ،ثم كلام دامت الشمس يف االرتفاع فالظل ينتقص ،فإذا انتهت =
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وقيل :من الفجر إىل الظهر(((.

واملساء لغ ًة :أوله من الزوال((( ،وآخره غروب الشمس((( ،والعرب
ِ
واحا.
ور ً
تسمي ما بعد الزوال مسا ًء وعشا ًء َ
وقيل :آخره آخر نصف الليل األول(((.

حتديد َ
شرعا
واملساء
الصباح
وقت ِي
ِ
ً
ِ

اختلفت أقوال العلامء يف حتديد َو ْقتَي الصباح واملساء ابتدا ًء وانتها ًء؛ بنا ًء
ٍ
ونصوص حمتملة من الوحي الرشيف ،عىل مخسة أقوال.
عىل املعنى اللغوي
نص ظاهر يف حتديدمها يرفع اخلالف،
ويرجع هذا اخلالف إىل عدم ورود ٍّ

وال يعارضه نص آخر.

= الشمس إىل وسط السامء -وهي حالة االستواء وانتصاف النهار -انتهى نقصان الظل
ووقف ،فإذا زاد الظل أدنى زيادة إىل اجلهة األخرى دل ذلك عىل الزوال .انظر« :املوسوعة
الفقهية» (.)54/24
( )1انظر« :التعريفات الفقهية» (ص ،)203و«حتفة املحتاج» ( ،)79/1و«الفروع» (،)85/4
و«املبدع» (.)69/4
( )2ذكره الفقهاء عند مبحث كراهة السواك للصائم بعد الزوال ،وانظر« :املوسوعة الفقهية»
(.)55/24
( )3انظر« :رشح البخاري» البن بطال (.)408/4
( )4انظر« :العني» ( ،)323/7و«هتذيب اللغة» ( ،)82/13و«لسان العرب» (،)281/15
و«تاج العروس» ( ،)530/39و«كشاف القناع» ( ،)438/1و«مطالب أويل النهى»
( ،)69/2و«املصباح املنري» (.)331/1
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رتبت هذه األقوال حسب أرجحيتها ،فأرجحها القول األول يليه
وقد
ُ

الثاين وهكذا ،وأبعدها القول اخلامس ،واهلل تعاىل أعلم.

القـــول األول

قول العالمة الر َّداد((( :إن وقت أذكار الصباح :من طلوع الفجر الصادق

فحكم الصباح ينسحب عليه تب ًعا.
بقي من وقتها ُ
إىل الضحى ،وما َ

واملختار منه :من طلوع الفجر إىل أن تكون الشمس من ناحية املرشق

كهيئتها من ناحية املغرب عند العرص.

وأما وقت أذكار املساء :فمن صالة العرص إىل املغرب ،ويمتد تب ًعا إىل أن

يميض ُ
ثلث الليل أو نصفه(((.
َ

وقريب من قول العالمة الرداد ُ
قول الفقيه ابن حجر اهليتمي :V

«األذكار املقيدة بالصباح واملساء ليس املراد فيها حقيقتها((( من نصف الليل
إىل الزوال يف األول ،ومن الزوال إىل نصف الليل يف الثاين كام نقل عن ثعلب،

وإنام املراد هبام العرف من أوائل النهار يف األول وآخره يف الثاين ،ويؤيده أن
َ
مؤذن رسول اهلل  Hكان ال يؤذن األذان الثاين
ابن أم مكتوم األعمى

( )1هو شهاب الدين أبو العباس أمحد بن أيب بكر الرداد اليمني الشافعي (ت821هـ)،
وكالمه عىل وقت أذكار الصباح واملساء يف كتابه «موجبات الرمحة وعزائم املغفرة».
( )2نقله عنه ابن عالن يف «الفتوحات الربانية» (.)74/3
( )3يقصد حقيقتها اللغوية التي قال هبا ثعلب ،وهو قول شا ٌّذ عند مجهور أهل اللغة ،خمالف
للحقيقة الرشعية ،انظر( :ص.)56 ،55
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أصبحت .والصباح
أصبحت
الذي هو عالمة الفجر الصادق حتى يقال له:
َ
َ

ابتداؤه من هذا الوقت وما قرب منه ال من نصف الليل ،ورشوع األذان((( منه
ٍ
صباحا»(((.
حينئذ ال((( يسمى
عندنا ال يدل عىل أنه من
ً
ويقرب من هذا (القول األول) قول اإلمام َز ُّروق املالكي « :Vأول
الصبح طلوع الفجر ،لكن املر َّغب فيه ما بعد صالة الصبح إىل طلوع الشمس،
يسريا أو بعده إىل النوم»(((.
واملرغب فيه مسا ًء عند اصفرار الشمس أو قربه ً

واعلم أنه -وإن كان وقت صالة الصبح ينتهي بطلوع الشمس -فليس

كذلك وقت أذكار الصباح الذي يبدأ بطلوع الفجر إىل طلوع الشمس ،وهذا

وقتها الفاضل ،غري أنه يمتد إىل الوقت الذي تُرشع فيه صال ُة الضحى ،وهذا

وقتها املفضول.

فعن سامك بن حرب قال :قلت جلابر بن سمرة :أكنت جتالس رسول اهلل

H؟ قال« :نعم كثي ًرا ،كان ال يقوم من مصلاَّ ه ال��ذي يصلي فيه
الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس ،فإذا طلعت الشمس قام ،وكانوا يتحدثون

فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم»(((.

( )1لعله يقصد األذان األول للفجر كام يف حديث« :إن باللاً يؤذن بليل ،فكلوا وارشبوا حتى
يؤذن ابن أم مكتوم» تقدم (ص.)35
( )2كذا يف األصل ،والسياق يقتيض حذف (ال) ،واهلل أعلم ،وانظر :الرد عىل اهليتمي (ص.)56 ،55
( )3نقله يف «الفتوحات الربانية» (.)74/3
(« )4رشح الرسالة» ( ،)818/2وانظر« :الفواكه الدواين» ( ،)534/2و«الرشح الكبري»
( ،)317/1و«رشح خمترص خليل» للخريش (.)131/2
( )5انظر خترجيه (ص.)185
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وقد كان بعض أصحابه يستمر بذكره حتى آخر الضحى ،كام جاء يف

مسلم من حديث ُج َو ْي ِر َي َة :أن النبي  Hخرج من عندها ُبك َْر ًة حني
صىل الصبح وهي يف مسجدها ،ثم رجع بعد أن أضحى -ويف رواية للرتمذي:

ال
«مر بها قري ًبا من نصف النهار» -وهي جالسة ،فقالَ « :ما ِز ْل ِت على َ
الح ِ
التي َفا َر ْق ُت ِك عليها؟» ،قالت :نعم ،قال النبي « :Hلقد ُق ْل ُت َب ْع َد ِك

كلمات َ
َ
مرات لو ُو ِز َن ْ
اليوم َل َو َزن ْته َّ
هلل
ُن:
لت ُم ْن ُذ
أَ ْر َب َ��ع
��ت بما ُق ِ
ثالث ٍ
ٍ
سبحان ا ِ
ِ

وم َدا َد َ
كلمات ِه»(((.
ور َضا َن ْفسه َو ِز َن َة َع ْر ِشه ِ
وبحمد ِه عد َد خلق ِه ِ

زلت على الحال التي فارق ُت ِك عليها؟» إشارة
وقوله  Hهلا« :ما ِ

إىل تأخر مكثها.

وهذا القول األول هو اختيار العالمة حممد بن صالح العثيمني �؛

أذكار مضافة إىل الصباح ،وهذه إضاف ٌة بمعنى (يف)؛
فقد قال« :أذكار الصباح
ٌ
(أذكار يف الصباح)؛ فيكون حملها من
فإذا قلنا :أذكار الصباح فهو بمنزلة قولنا:
ٌ

حني طلوع الفجر إىل أن ترشق الشمس ،فإذا كان الضحى انتهى اإلصباح،
(أذكار تكون يف املساء) ،واملساء من
وكذلك يف املساء ،أذكار املساء يعني أهنا
ٌ

( )1انظر خترجيه (ص.)129
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صالة العرص إىل َهزي ٍع من الليل((( ،كل ذلك يسمى مسا ًء ،لكن ما ُق ِّيد يف
الليل فهو يف الليل؛ كآية الكريس مثلاً ! ،وكذلك اآليتان آخر سورة البقرة(((.

فام ُق ِّيدَ يف الليل فهو يف الليل ،وما قيد يف املساء فهو أوسع وأشمل ،يكون

من صالة العرص إىل هزيع من الليل»(((.

وسئل « :Vما هو وقت أذكار املساء؟ وما هو الوقت األفضل هلا؟

ُقض عند نسياهنا؟».
وهل ت ىَ

فأجاب « :Vاحلمد هلل ،املساء واسع من بعد صالة العرص إىل صالة

العشاء كلها ُيسمى« :مسا ًء» ،وسواء قال الذكر يف األول ،أو يف اآلخر ،إال
ختصيصه بالليل؛ مثل :آية الكريس (من قرأها يف ليلة)((( ،فالذي
ما ورد
ُ
يكون مق َّيدً ا بالليل يقال بالليل ،والذي يكون مق َّيدً ا بالنهار يقال بالنهار ،وأما
مأجورا عليه»(((.
قضاؤها إذا ن ُِسيت فأرجو أن يكون
ً

( )1هزيع من الليل :أي طائفة منه ،نحو ثلثه وربعه« .لسان العرب» (.)370/8

( )2انظر( :ص )141وما بعدها.

(« )3فتاوى نور عىل الدرب» (.)342/12

( )4مل أقف عىل حديث يدل عىل أن آية الكريس تقرأ يف الليل خاصة إال ما كان عند النوم،
يب باملساء وهو يشمل ما بعد العرص إىل الغروب ،ويدخل فيه جزء
وهي مقيدة يف حديث ُأ ٍّ
من الليل ،واهلل أعلم ،وانظر( :ص.)73

(« )5جملة الدعوة» العدد (1421/2/7( )174هـ).
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القول الثاني
وقت أذكار الصباح من طلوع الفجر الصادق إىل الزوال ،ووقت أذكار

املساء من الزوال إىل غروب الشمس ،ويمتد إىل أول الليل(((.

( )1ويدل عىل هذا القول ما رواه ابن عباس  Lأن رسول اهلل  Hكان ُيسأل يوم
رميت بعد ما أمسيت؟ فقال« :ال حرج»
النحر بمنى ،فيقول« :ال حرج» ،فسأله رجل:
ُ
احلديث ،رواه البخاري (.)1735
قال الفقهاء القائلون بأن الرمي ال جيوز ليلاً  :إن مراد السائل بقوله« :بعد ما أمسيت»
يعني به بعد زوال الشمس يف آخر النهار قبل الليل؛ ألن قول ابن عباس « :Lيوم
النحر» يدل عىل أن السؤال وقع يف النهار ،والرمي بعد اإلمساء وقع يف النهار؛ ألن املساء
ُيطلق لغة عىل ما بعد وقت الظهر إىل الليل.
قال احلافظ ابن حجر « :Vقوله( :رميت بعد ما أمسيت) :أي بعد دخول املساء ،وهو
يطلق عىل ما بعد الزوال إىل أن يشتد الظالم ،فلم يتعني؛ لكون الرمي املذكور كان بالليل»
اهـ من «فتح الباري» (.)690/4
وقال ابن منظور يف «لسان العرب»« :املساء بعد الظهر إىل صالة املغرب ،وقال بعضهم:
إىل نصف الليل» اهـ (.)281/15
فلفظ املساء عام جلزء من النهار وجزء من الليل؛ وهلذا أجاب القائلون بجواز الرمي
ليلاً بأن العربة بعموم اللفظ ال بخصوص األسباب ،وقد ثبت يف بعض روايات حديث
ابن عباس هذا ما هو أعم من يوم النحر ،ولفظه« :كان ُيسأل أيام منى» ،وهو صادق
قط ًعا بحسب الوضع اللغوي ببعض أيام الترشيق ،والرمي فيها ال يكون إال بعد الزوال،
فقول السائل يف بعض أيام الترشيق« :رميت بعد ما أمسيت» ال ينرصف إال إىل الليل؛
ألن الرمي فيها بعد الزوال معلوم ،فال يسأل عنه الصحايب ،وانظر« :أضواء البيان»
( ،)285-282/5وانظر( :ص )45 ،44يف تعريف العيش.
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وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء؛ إذ ُسئلت:

هل أذكار املساء تكون بعد صالة العرص أو بعد غروب الشمس؟ أي بعد

صالة املغرب.

فأجابت اللجنة« :أذكار املساء تبتدئ من زوال الشمس إىل غروهبا ،ويف

أول الليل ،وأذكار الصباح تبتدئ من طلوع الفجر إىل زوال الشمس؛ قال اهلل

تعاىل[ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ] [طه.]130:

وقال سبحانه[ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ] [األعراف ،]205:واآلصال مجع أصيل ،وهو :ما بني

العرص واملغرب.

وق�ال س�بحانه[ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ] [الروم.]18 ،17 :

وباهلل التوفيق ،وصلىَّ اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وس َّلم»(((.

القول الثالث
وقت أذكار الصباح ما بني طلوع الفجر الصادق وطلوع الشمس ،ووقت

أذكار املساء ما بني العرص واملغرب؛ ولذلك يطلقون عليها أذكار َط َرفيَ النهار؛
(« )1فتاوى اللجنة الدائمة» ( )179 ،178/24برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز ،وعضوية
الشيوخ :بكر أبو زيد ،وصالح الفوزان ،وعبد العزيز آل الشيخ.

43

ألهنا ك َّلها تُقال يف النهار ،وهذا اختيار اإلمام النووي((( ،وشيخ اإلسالم ابن

تيمية((( ،وابن القيم((( ،والسفاريني((( ،وبكر أبو زيد((( رمحهم اهلل أمجعني.
بظواهر أدل ٍة من القرآن والسنة:
وقد استدلوا على ذلك
ِ

األول :قوله تعاىل[ :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ] [األحزاب.]42 ،41:

[ﰃ ﰄ] يعني أول النهار وآخره ،واألصيل :هو ما بني العرص

ص هذين الوقتني لرشفهام وتيرس ذكر اهلل فيهام
وغروب الشمس((( ،وقد َخ َّ

وسهولته؛ ولذلك رشع فيهام أذكار الصباح واملساء.

خصوصا،
وقال البيضاوي [ :Vﰃ ﰄ]« :أول النهار وآخره
ً

وختصيصهام بالذكر للداللة عىل فضلهام عىل سائر األوقات؛ لكوهنام مشهو َد ْي ِن،
وإفراد التسبيح من مجلة األذكار؛ ألنه العمدة فيها»(((.

( )1كام يفهم من األدلة التي ساقها يف «األذكار» (ص.)63 ،62
( )2كام يف «الكلم الطيب» (ص« ،)28 ،27فصل :يف ذكر اهلل تعاىل طريف النهار».
( )3كام يف «الوابل الصيب» (ص )239ط .دار عامل الفوائد.
(« )4غذاء األلباب» ( ،)303/2و«نتائج األفكار يف رشح حديث سيد االستغفار» (ص،379
.)381
(« )5تصحيح الدعاء» (ص.)337
(« )6تفسري القرآن» للسمعاين (.)292/4
(« )7أنوار التنزيل وأرسار التأويل» (.)233/4
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وقال اجلوهري« :األصيل :هو الوقت بعد العرص إىل الغروب ،ومجعه:

ُأ ُصل وآصال وأصائل؛ كأنه مجع أصيلة؛ قال الشاعر(((:
��ت ال َب ْي ُت أُ ْ
َل َع ْم ِري لأََ ْن َ
ك ِ���ر َم أَ ْه ُل ُه

���ل
َوأَ ْق����� ُع����� ُد يف أَ ْف���� َي����ا ِئ���� ِه ِب���األص���ا ِئ ِ

َو َق ْ
���ف ُ
���ت ِف��ي��هَ��ا أُ َص��� ْي�ل�الاً أُ َسا ِئ ُلها

الرب ِْع ِمن أَ َح ِد»
أعيت((( َج َوابًا َو َما ِب َّ

إصالن؛ مثل :بعري وبِ ْعران ،ثم ص َّغروا اجلمع ،فقالوا:
وجيمع ً
أيضا عىل ْ
ُأ َص ْيالن ،ثم أبدلوا من النون ال ًما ،فقالواُ :أص ْيلاَ ل؛ قال الشاعر(((:
(((

الثاني :قوله سبحانه[ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ]

[آل عمران.]41:

وقوله [ :Dﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ] [غافر،]55:

والعشي :آخره(((.
فاإلبكار :أول النهار،
ُّ

قال الطربي[« :ﮕ] وذلك من زوال الشمس إىل الليل(((،

[ﮖ] وذلك من طلوع الفجر الثاين إىل طلوع الشمس .وقد َو َّج َه

( )1هو أبو ذؤيب اهلذيل ،كام يف «رشح أشعار اهلذليني» (.)1381/3( ،)142/1
( )2هو النابغة الذبياين كام يف ديوانه (.)14
( )3ويف روايةَ :ع َّي ْت.
(« )4الصحاح» ( )1623/4مادة ( َأ َص َل).
(« )5الوابل الصيب» (ص.)240
( )6قال السمني احللبي يف «الدر املصون» ( :)167/3والباء يف قوله[ :ﮕ] بمعنى
والعيش ُيقال من وقت زوال الشمس إىل َم ِغيبِها ،كذا قال
«يف» ،أي :يف العيش واإلبكار.
ُّ
شيِ
الزخمرشي [الكشاف ( ،])429/1وقال الراغب [املفردات (ص« :])335ال َع ُّ  :من
ُ
املعروف .وقال الواحدي« :ال َعشيِ ُّ  :مجع َع ِش َّية،
واألول هو
زوال الشمس إىل الصباح»
ُ
وهي آخر النهار» انتهى.
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ِ
وخروج وقت
قوم اإلبكار إىل أنه من طلوع الشمس إىل ارتفاع الضحى(((،
الضحى ،واملعروف عند العرب القول األول»(((.

قال ابن كثري [« :Vﮕ] أي :يف أواخر النهار وأوائل الليل،

[ﮖ] وهي أوائل النهار وأواخر الليل»(((.

وقال العالمة مجال الدين القاسمي [« :Vﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ] كقوله تعاىل[ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ] [طه ،(((»]130:ومراده  :Vأن املقصود بالعيش واإلبكار ،هو

ففسر اآلية األوىل بالثانية.
الوقت قبل طلوع الشمس وقبل غروهباَّ ،
وقال ابن عاشور

V

يف تفسري قوله تعاىل[ :ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ] [غافر:]55:

«والعيش :آخر النهار إىل ابتداء ظلمة الليل؛ ولذلك ُس ِّم َي طعا ُم الليل
وس ِّميت الصالة األخرية بالليل ِعشا ًء ،واإلبكار :اسم للصباح،
َعشا ًءُ ،
والبكرة أول النهار»(((.
واعترض بع�ض العلماء على تفسير قول�ه تع�اىل[ :ﮞ ﮟ

ﮠ] ب�أن امل�راد ب�ه الذك�ر باللس�ان ،وقالوا :ب�ل امل�راد الصلوات،
( )1انظر« :الدر املصون» (.)169 ،168/3
(« )2جامع البيان» (.)348/20
(« )3تفسري القرآن العظيم» (.)150/7
(« 	)4حماسن التأويل» (.)5174/14
(« )5التحرير والتنوير» (.)171/11
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واس�تدلوا بما ج�اء ع�ن ابن عب�اس  Lقال« :كل تس�بيح يف الق�رآن فهو

صالة»(((.

واجلواب :أنه ال مانع من أن يراد به الصالة والذكر باللسان مجي ًعا ،ألن

التسبيح ذكر هلل تعاىل ،والصالة نوع من هذا الذكر ،بل هي أفضل الذكر،

لتضمنها أنوا َعه.

قال القاري « :Vواختار الطيبي عموم معنى التسبيح الذي هو مطلق
التنزيه ،فإنه املعنى احلقيقي األَ ْولىَ من املعنى املجازي من إطالق اجلزء وإرادة

األعم
الكل ،مع أن العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب ،فإن فائدة
ِّ
أتم»(((.
ُّ
وقال العالمة ابن عاشور  Vيف تفسري قوله تعاىل[ :ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ] [الكهف« :]28:والغداة :اسم الوقت

الذي بني الفجر وطلوع الشمس ،والعيش :املساء ،واملقصود :أهنم يدعون
اهلل دعا ًء متخلِّلاً سائر اليوم والليلة ،والدعاء :املناجاة والطلب ،واملراد به ما
يشمل الصلوات»(((.

الثالث :قوله سبحانه[ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ] اآلية [األعراف.]205:
(« )1موسوعة التفسري باملأثور» (.)428/17
(« )2مرقاة املفاتيح» (.)104/3
(« )3التحرير والتنوير» (.)305/7
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قال ابن كثري « :Vيأمره تعاىل بذكره َ
وآخره» ،كام أمر
أول النهار
َ

بعبادته يف هذيل الوقتني يف قوله[ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ] [ق.(((»]39:

وقال األلويس « :Vوقوله تعاىل[ :ﯬ] أي :بالغدوات ،مجع

غدوة .وهي ما بني صالة الغداة وطلوع الشمس» ثم قال« :واآلصال ما بني

العرص إىل غروب الشمس»(((.

وقال العالمة السعدي [« :Vﯬ] أول النهار[ ،ﯭ]

آخره ،وهذان الوقتان لذكر اهلل فيهام مزية وفضيلة عىل غريمها»(((.

وقال ابن األعرايب -من علامء اللغة« :-األصيل :العيش ،وهو ما بعد

صالة العرص إىل الغروب».

الرابع :قوله [ :Cﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ] [طه،]130:

قال اإلمام ابن كثري [« :Vﮍ ﮎ ﮏ] يعني صالة الفجر[ ،ﮐ

ﮑ] يعني صالة العرص ،كام جاء يف «الصحيحني» عن جرير بن عبد اهلل
جلوسا عند رسول اهلل  Hفنظر إىل القمر ليلة
ال َب َجيل  Iقال :كنا
ً

(« )1تفسري القرآن العظيم» (.)590/3
(« )2روح املعاين» (.)155 ،154/9
(« )3تيسري الكريم الرمحن» (.)604/2
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امون((( في رؤيته،
البدر فقال( :إنكم َس َت َر ْو َن ربكم كما ترون هذا القمر ،ال ُت َض ُّ

فإن استطعتم أن ال ُتغ َل ُبوا على صالة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا»

ثم قرأ هذه اآلية(((» اهـ(((.

وقال العالمة السعدي يف تفسريه« :وهلذا أمر اهلل رسوله بالصرب عىل

أذيتهم بالقول ،وأمره أن يتعوض عن ذلك ،ويستعني عليه بالتسبيح بحمد
ربه يف هذه األوقات الفاضلة ،قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا ،ويف أطراف

النهار :أوله وآخره ،عموم بعد خصوص»(((.

ومثله قوله تعاىل[ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ] [ق.]39:

قال اإلمام املحقق ابن القيم « :Vوهذا تفسري ما جاء يف األحاديث:

من قال كذا وكذا حني يصبح ،وحني يميس؛ أن املراد به :قبل طلوع الشمس
وقبل غروهبا ،وأن حمل هذه األذكار بعد الصبح ،وبعد العرص»(((.

( )1تضامون :بتشديد امليم وختفيفها ،فمن َشدَّ دها فتح التاء ،ومن خ َّف َفها ضم التاء ،ومعنى
املشدد :هل ينضم بعضكم إىل بعض وتزدمحون يف التوصل إىل رؤيته؟ ومعنى التخفيف:
هل يلحقكم ضيم -وهو الظلم -فرياه بعضكم دون بعض؟
( )2رواه البخاري ( ،)554ومسلم (.)182
(« )3تفسري القرآن العظيم» (.)334/5
(« )4تيسري الكريم الرمحن» (.)1051/3
(« )5الوابل الصيب» (ص.)240
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وعن أيب هريرة  Iعن النبي  Hقال« :من قال حين يصبح

َ
بأفضل
وحين ُي ْمسي :سبحان اهلل وبحمده مئة مرة؛ لم يأت أحد يوم القيامة

مما جاء به؛ إال أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه»(((.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي  Hأنه قال:

«من قال( :سبحان اهلل) مئة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها؛ كان أفضل
من مئة بدنة .ومن قال( :الحمد هلل) مئة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها؛

َ
احلديث(((.
حمل عليها في سبيل اهلل»...
كان أفضل من مئة فرس ُي َ
وعن أنس  Iأن رسول اهلل  Hقال« :ألن أق��ع َ��د م��ع قوم

إلي من أن أعتق
يذكرون اهلل تعالى من صالة الغداة حتى تطلع الشمس أحب َّ
أربعة من ُو ْل ِد إسماعيل ،وألن أقعد مع قوم يذكرون اهلل من صالة العصر إلى

إلي من أن أعتق أربعة»(((.
أن تغرب الشمس أحب َّ

وكذلك ما رواه  Iأن رسول اهلل  Hقال« :من صلى الفجر

في جماعة ،ثم قعد يذكر اهلل تعالى حتى تطلع الشمس ،ثم صلى ركعتين؛

كانت كأجر حجة وعمرة تامة ،تامة ،تامة»(((.
( )1انظر خترجيه (ص.)110
( )2انظر خترجيه (ص.)111
( )3رواه أبو داود ( ،)3667وصححه األلباين يف «صحيح أيب داود» (.)3114
( )4انظر خترجيه (ص.)188
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القول الرابع

ٍ
��ز ِر ِّي (ت833 :هـ) صاحب «احلصن
وهو
جل َ
اختيار اإلما ِم حممد ا َ
ُ
احلصني»؛ أن أوقات أذكار الصباح :من طلوع الفجر إىل غروب الشمس(((،

ووقت أذكار املساء :من غروهبا إىل طلوع الفجر(((.
قال اإلمام اجلزري

V

يف كتابه الذي سامه «مفتاح احلصن»« :إن

الصباح من طلوع الفجر إىل غروب الشمس ،واملراد باملساء من الغروب

إىل الفجر ،وقد أبعد من قال :إن املساء يدخل وقته بالزوال ،فإن أراد دخول

العيش فقريب ،وإن أراد املساء فبعيد؛ فإن اهلل  Dيقول[ :ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ] [الروم ]17:فقابل املساء بالصباح»(((.

ونقل عنه ابن عالن  Vقوله« :من قال إن ذكر املساء يدخل بالزوال

فكيف يعمل يف قوله((( :أسألك خري ما يف هذه الليلة وخري ما بعدها ،وهل
تدخل الليلة إال بالغروب؟»(((.

( )1أي أن النهار كله صباح ،وهذا بعيد.
( )2ووافقه يف أن املساء يبدأ من غروب الشمس املال عيل القاري يف «املرقاة» (،)101 ،92/3
واحلسني املغريب يف «البدر التامم» ( ،)470/10والسندي يف «حاشيته عىل ابن ماجه»
( ،)284/1والصنعاين يف «التحبري» ( ،)225 ،222/4والشوكاين.
( )3نقله عنه الشوكاين يف «حتفة الذاكرين» (ص ،)100وأقره.
( )4يشري إىل حديث عبد اهلل بن مسعود  Iقال :كان نبي اهلل  Hإذا أمسى قال:
«أمسينا وأمسى امللك هلل» احلديث ،وفيه« :رب أسألك خري هذه الليلة وخري ما بعدها»
وسيأيت خترجيه (ص.)77
(« )5الفتوحات الربانية» ( ،)74/3وقد جياب عن كالمه - Vعىل القول الثالث -بأن املراد =
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وقال السيد حممد بن حممد زبارة احلسني الصنعاين يف تعليقاته عىل «حتفة

الذاكري�ن» للش�وكاين« :الصباح من طل�وع الفجر ،أي :إىل طلوع الش�مس،
واملساء من غروب الشمس كام يدل له ما أخرجه عبد الرزاق ،والفريايب ،وابن
جري�ر ،واب�ن املنذر ،وابن أيب حات�م ،والطرباين ،واحلاك�م ،وصححه عن أيب
ِ
الصلوات
رزين .قال :جاء نافع بن األزرق إىل ابن عباس  Lفقال :هل جتد
اخلم�س يف القرآن؟ قال :نع�م ،فق�رأ[ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ] قال:
َ

صلاة املغرب[ ،ﭡ ﭢ] [الروم ]17:قال :صالة الصبح[ ،ﭩ]

صلاة العرص[ ،ﭪ ﭫ] [الروم ]18:صلاة الظهر ،وقرأ[ :ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ] [النور ،(((]58:فهذا تفسير الصحايب اللغوي للصباح واملس�اء

ومثل�ه عن جماهد .فاملس�اء ال يكون إال من بعد غروب الش�مس ،فأذكاره من

ذلك الوقت ،نحو :أمسينا وأمسى امللك هلل ...إلخ ،انتهى»(((.

= بالليلة :الليلة املقبلة ،وقد قال السندي  Vيف رشحه حلديث« :إذا أصبحتم فقولوا:
اللهم بك أصبحنا ،وبك أمسينا» احلديث« ،قوله( :وبك أمسينا) مبني عىل أن املراد املساء
السابق أو الالحق ،وصيغة املايض للتفاؤل» اهـ .من «حاشية السندي عىل سنن ابن
ماجه» ( )440/2ط .دار الفكر.
أو جياب عن كالم اإلمام اجلزري  Vبأن كل ما أتى من األذكار ُ
ص بالليل فال يقال
وخ َّ
بالنهار كام يأيت يف «ما يقال يف الليل» (ص .)146-138وما خص باملساء فإنه يكون بعد
العرص إىل املغرب عىل القول الثالث.
( )1أخرجه حييى بن سالم ( ،)649/2وعبد الرزاق ( ،)1772وابن جرير (،)474/18
وابن املنذر يف «األوسط» ( ،)926والطرباين ( ،)10596واحلاكم ( )411 ،410/1كام
يف «موسوعة التفسري باملأثور» (.)429/17
( )2من «حاشية حتفة الذاكرين» (ص )76ط .البايب احللبي الرابعة (1393هـ 1973 -م).
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وقال العالمة أبو احلسن عبيد اهلل املباركفوري  Vيف «مرعاة املفاتيح»:
ِ
املتبادر من بعض األحاديث الواردة يف الباب أن املساء أول الليل،
«الظاهر
أيضا« :فمن
ويمكن محل كالم صاحب «القاموس» عليه كام ال خيفى» ،وقال ً

قال إن املساء يدخل وقته بالزوال ،والصباح يدخل وقته بانتصاف الليل ،وإنه
تدخل أوراد الصباح من نصف الليل األخري واملساء من الزوال؛ فقد أبعد
جدًّ ا»((( انتهى.

وقد جاء «املساء» يف بعض األحاديث مرا ًدا به ما بعد غروب الشمس:

فمن ذلك ما رواه عبد اهلل بن أيب أوىف  Iقال :كنا مع رسول اهلل H

يف ٍ
الشمس قال لبعض القوم« :يا ف ُ
�لان! ُق ْم
سفر وهو صائم ،فلام غربت
ُ
أمسيت ،قال« :انزل فاجدح لنا» ،قال:
َح لنا»((( ،فقال :يا رسول اهلل لو
َ
َف ْ
اجد ْ
هنارا ،قال:
يا رسول اهلل لو أمسيت ،قال« :انزل فاجدح لنا» ،قال :إن عليك ً

«انزل فاجدح لنا» فنزل فجدح هلم ،فرشب النبي  Hثم قال« :إذا

رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم»(((.

وسبب ذلك أن هذا الصحايب  Iكان يرى كثرة الضوء من شدة
ٍ
جبل
الص ْح ِو ،فيظن أن الشمس مل تغرب ،ويقول :لعله غ َّطاها يشء من
َّ
(« )1مرعاة املفاتيح» ( )5/10ط .مدار القبس (1438هـ).
الس ِويق (وهو طعام ُيتخذ من مدقوق احلنطة والشعري) ونحوه
(ْ )2
فاجد ْ
جلدْ ُح حتريك َّ
َح لنا :ا َ
ِ
باملاء بعود يقال له امل ْجدَ ح جمنح الرأس.
( )3رواه البخاري ( ،)1955ومسلم (.)2613

53

غروب الشمس ،وال شك أن الصحايب
ونحوه ،أو كان هناك غيم فلم يتحقق
َ
لو حتقق أن الشمس قد غربت ما توقف يف امتثال أمر النبي  Hبإعداد

الرشاب له ،وهو إنام توقف احتيا ًطا واستكشا ًفا عن حكم املسألة(((.

أيضا« :إن
والشاهد يف احلديث قوله « :Iلو أمسيت» مع قوله ً
ِ
ب أن الشمس مل تكن غربت ،فأطلق املساء عىل ما بعد
هنارا»؛ ألنه َحس َ
عليك ً
الغروب.

ومثله ما رواه الرباء  ،Iقال :كان أصحاب حممد  (((Hإذا
ُ
اإلفطار فنام قبل أن ُيفطِ َر مل يأكل لي َلته وال يو َمه حتى
الرجل صائماً فحرض
كان
ُ
سيِ
األنصاري  Iكان صائماً  ،فلام حرض اإلفطار
قيس ب َن صرِ ْ َم َة
َّ
ُي ْم َ  ،وإن َ
ِ
فأطلب
أنطلق
أعندك طعام؟ قالت :ال ،ولكن
أتى امرأته  ،Lفقال هلا:
ُ
ُ
لك ،وكان يو َمه يعمل ،فغلبته عيناه ،فجاءته امرأتُه  ،Lفلام رأته قالت:
َخيب ًة لك!((( ،فلام انتصف النهار ُغ ِشي عليهِ ُ ،
فذك َر ذلك للنبي H
َْ
َ
ُ
فنزلت هذه اآلية[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ]؛ ففرحوا
فرحا شديدً ا ،ونزلت[ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
هبا ً

ﭻ ﭼ] [البقرة.(((]187:

(« )1فتح الباري» (.)361/5
( )2أي :يف أول افرتاض الصيام.
( )3خيب ًة لك :بالنصب ،مفعول مطلق حمذوف العامل ،واخليبة احلرمان ،يقال :خاب خييب
إذا مل ينل ما يطلب.
( )4رواه البخاري (.)1915
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والشاهد يف احلديث قوله « :Iحتى يميس» فأطلق املساء عىل

الغروب.

وعن عبد اهلل بن دينار قال« :غابت الشمس وأنا عند عبد اهلل بن عمر
 Lرِ
(((
َ
احلديث.
فسنا ،فلام رأيناه قد أمسى ،قلنا :الصالة»
 -وق�ال بع�ض م�ن رجح الق�ول الث�اين :يرتتب على القول ب�أن أذكار

الصب�اح واملس�اء تق�ال يف ط�ريف النهار أن يك�ون الذاكر قد ذك�ر اهلل يف النهار

وحص�ل فضيلتها
حتص�ن باألذكار
َّ
مرتين ،ومل يذك�ره بالليل ،وأن�ه يكون قد َّ

بالنهار دون الليل(((.

القول اخلامس

اآلخر إىل الزوال ،واملس�اء م�ن الزوال إىل ِ
الصب�اح من نصف الليل ِ
آخر

نصف الليل األول(((.

وعليه فوقت أذكار الصباح واملساء يستوعب اليو َم ُك َّله بنهاره وليله.

( )1رواه أبو داود ( ،)1217وصححه األلباين يف «صحيح أيب داود» (.)1076
( )2بل هناك أذكار موظفة تقال ليلاً  ،وأذكار مطلقة كثرية يمكن أن يذكر اهلل هبا يف الليل
وأفضلها قراءة القرآن الكريم.
وأما التحصني :فإنه يقول األذكار مسا ًء ،ومتتد بركتها بالتحصني من حني قوهلا إىل أثناء
الليلة املقبلة.
( )3انظر« :التعريف اللغوي للصباح واملساء» (ص ،)35وانظر« :حاشية ابن عابدين»
( ،)368/6و«كشاف القناع» للبهويت ( ،)438/1و«مطالب أويل النهى» (.)69/2
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وذهب إىل هذا القول الطحطاوي احلنفي ،والبهويت احلنبيل ،والسيوطي،

كما نقله عنه تلمي�ذه العلقمي يف «رشح اجلامع الصغري» ،إذ قال :قال ش�يخنا
-يعني السيوطي« :-فائدة :وهي عزيزة النقل.

فرع :أول املساء من الزوال ،ذكره الفقهاء عند كالمهم عىل كراهة السواك

للصائم بعد الزوال ،أما الصباح ف َق َّل من تعرض له ،وطاملا فحصت عنه إىل

أن وقفت عليه يف «ذيل فصيح ثعلب» للعالمة موفق الدين البغدادي((( ،قال:
الصباح عند العرب من نصف الليل األخري إىل الزوال ،ثم املساء إىل آخر

نصف الليل األول» انتهى ما نقله(((.

وقال املال عيل القاري « :Vاعلم أن الصبح عىل ما يف (القاموس)

وغريه من كتب اللغة الفجر أو أول النهار ،وفيه إشارة إىل أن األول إطالق

الرشع ،والثاين عرف املنجمني ،ثم قال :واملساء واإلمساء ضد الصباح
واإلصباح ،وأغرب ابن حجر((( حيث قال( :الظاهر أن املراد بالصباح فيه
أوائل النهار عر ًفا ،وباملساء أوائل الليل عر ًفا ،وكذا ُيقال يف كل ذكر ُأنيط

بالصباح أو باملساء ،وليس املراد هنا اللغوي ،إذ الصباح لغة من نصف الليل
إىل الزوال ،واملساء من الزوال إىل نصف الليل ،كام قاله ثعلب ومن تبعه) اهـ.

(« )1ذيل فصيح ثعلب» (ص ،)3وراجع كالم املباركفوري املتقدم (ص.)52
( )2نقله ابن عالن يف «الفتوحات الربانية» ( ،)73/3ويف هذا رد عىل أحد الفضالء إذ
قال :إن القول بأن وقت أذكار الصباح من منتصف الليل إىل طلوع الشمس إنام هو تأثر
باالصطالح العرصي أن الصباح يبدأ من الساعة الثانية عرشة ليلاً .
( )3هو ابن حجر اهليتمي الفقيه يف كتابه «فتح اإلله يف رشح املشكاة».
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وهو بتقدير صحته عن بعض اللغويني يكون شا ًّذا ،فال معنى للعدول عن
قول اجلمهور إىل قول ثعلب وجعله عىل اإلطالق لغ ًة ،ثم ال معنى للعدول

عن العرف الرشعي املطابق للغة إىل عرف العامة سيام يف اآلية واحلديث من
ٍ
ٍ
وباعث عىل الثاين» اهـ(((.
صارف عن األول
غري
وحاصل الرد على قول ثعلب :أنه مبني عىل تعريف لغوي ،إذا افرتضنا

صحته ،فإن الغالب أن داللة اللفظ يف لغة العرب أعم من داللته يف النصوص

الرشعية ،فالصباح لغ ًة -عىل قول ثعلب -أعم من الصباح الرشعي((( كام دل

عىل ذلك حديث أن ابن أم مكتوم « Iكان رجلاً أعمى ،ال يؤذن حتى
يقال له :أصبحت ،أصبحت»(((.

وعن أم املؤمنني عائشة  Jقالت« :وال أعلم أن نبي اهلل  Hقرأ

القرآن كله يف ليلة ،وال قام ليلة كاملة حتى الصباح» احلديث ،تعني حتى الفجر(((.

وعن أم سلمة  Jعن النبي « :Hهنى عن الصالة بعد العرص

حتى تغرب الشمس ،وبعد الصبح حتى تطلع الشمس»(((.

( )1من «مرقاة املفاتيح» (.)600/2
( )2قال الشيخ صديق حسن خان « :Vإذا اختلف املعنى اللغوي عن املعنى الرشعي يقدم
الرشعي ،ألن النبي ُ Hبعث لبيان الرشعيات ال لبيان معاين األلفاظ اللغوية،
والرشع طارئ عىل اللغة وناسخ هلا ،فاحلمل عىل الناسخ املتأخر أوىل» اهـ .من «حصول
املأمول من علم األصول» (ص.)278 ،277
( )3تقدم خترجيه (ص.)35
( )4رواه النسائي ،وهو يف «صحيح النسائي» (.)1547
( )5رواه مسلم ( ،)1957والرتمذي (.)184
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فالصحيح أن العلامء يكادون يتفقون عىل أن أول وقت الصباح طلوع

الفجر ،وإنام اختلفوا يف انتهاء وقت الصباح ،وابتداء املساء وانتهائه.

واحلاصل :أن أذكار الصباح تقال ما بني طلوع الفجر الصادق إىل طلوع

الشمس((( ،فإن فاته ذلك؛ فليأت هبا إىل أول وقت الضحى ،فإن فاته ذلك
فإىل ما قبل أذان الظهر بيسري (حوايل مخس عرشة دقيقة).

أما أذكار املساء فتقال ما بني دخول وقت صالة العرص إىل غروب

الشمس((( ،فإن فاته فله أن يأيت هبا إىل انقضاء ثلث الليل األول.
( )1وهذا أفضل ٍ
وقت هلا ،وما بعده مفضول.

( )2لفظ املساء يدخل فيه ما بعد العرص إىل غروب الشمس ،وقد ُيطلق عىل الليل كام بينا ،أما
طلق إال عىل ما ييل غروب الشمس.
الليل فال ُي ُ

وعليه :فإن من اختار أن وقت أذكار املساء ينتهي بغروب الشمس؛

 -1فإما أن يأيت باألذكار كلها قبل غروب الشمس.

 -2وإما أن يأيت باألذكار املنصوص فيها عىل «املساء» بني العرص واملغرب ،وأما ما نص

وحذرا من
عىل أنه يقال يف «الليل»؛ فوقتها املختار بعد غروب الشمس ،مبادر ًة باألعامل
ً
التسويف ،ويمتد وقتها إىل آخر ثلث الليل األول.

قال العالمة ابن عالن ُ « :Vيرشع ذكر األلفاظ الواردة يف األذكار املتعلقة بالصباح
واملساء ،وهذا واضح يف األذكار التي فيها ذكر املساء والصباح ،أما التي فيها ذكر اليوم

والليلة فال يتأتى فيها ذلك؛ إذ أول اليوم رش ًعا من طلوع الفجر ،والليل من غروب

الشمس» اهـ من «الفتوحات الربانية» ( )73/3وانظر« :حاشية الطحطاوي عىل الدر

				
املختار» ( ،)481/2و«حاشية ابن عابدين» (.)368/6

=
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واعلم -رمحك اهلل -أن اخلالف بني األقوال األربعة األُوىل سائغ،

وال ُينكَر فيه عىل املخالف ،ويف األمر َس َع ٌة واحلمد هلل.

= فائدة :من أوسع البحوث العلمية املصنفة يف حترير معاين أجزاء الليل والنهار ،وأوقاهتا
كتاب «من بالغة القرآن يف التعبري بالغدو واآلصال ،والعيش واإلبكار» للدكتور حممد
حممد عبد العليم الدسوقي املدرس بقسم البالغة والنقد بكلية اللغة الغربية ،بجامعة

أيضا« :األزمنة واألمكنة» أليب عيل املرزوقي األصبهاين (ت421:هـ)
األزهر ،وانظر ً
طبعة دار الكتب العلمية  -بريوت 1417( -هـ1996-م).
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تنبيه :أذكار الصباح واملساء
تتعلق بدخول الوقت ال بأداء الصالة

(((

تبينَّ مما تقدم أن وقت أذكار الصباح يبدأ من طلوع الفجر الصادق ،وليس
من الفراغ من صالة الصبح ،ويلزم من ذلك مرشوعية أن يأيت هبا أو ببعضها

قبل الرشوع يف صالة الصبح ،وصورة ذلك :رجل أتى املسجد وصىل سنة

الفجر ،ومكث ينتظر الصالة ،فرشع يف اإلتيان بام تيرس من أذكار الصباح ،ثم
أقيمت الصالة ،وبعد أن صىل وأتى باألذكار التي تقال عقب االنرصاف من

الصالة؛ استكمل ما تبقى من أذكار الصباح(((.
أما ما ن ُِقل عن بعض العلامء أن وقتها يبدأ من بعد صالة الفجر فإنه يحُ مل
عىل أن الغالب أن املسلم بعد أذان الفجر يستيقظ من نومه ،ثم يتهيأ للصالة

بالطهور ثم اخلروج إىل املسجد ،ثم صالة سنة الصبح ،ثم يرشع يف صالة
الفريضة ثم يأيت بأذكار ما بعد التسليم منها ،ثم يتفرغ ألذكار الصباح ،وليس

مرادهم أن أذكار الصباح ال ُيعتد هبا حتى ُتصلىَّ الفريض ُة أولاً .

( )1ما عدا الذكر الذي ق َّيده النص بأنه بعد الصالة؛ كحديث عبد الرمحن بن أبزى
أن النبي  Hكان إذا صىل الصبح قال« :أصبحنا عىل فطرة اإلسالم ،وعىل كلمة
اإلخالص ،وعىل دين نبينا حممد ،وعىل ملة أبينا إبراهيم حني ًفا مسلماً  ،وما كان من
املرشكني» .انظر خترجيه (ص ،)120ومثله حديث صهيب ( Iص ،)132وحديث
أم سلمة ( Jص ،)125وحديث أيب أمامة ( Iص.)115
( )2والكالم نفسه يقال يف أذكار املساء التي يبدأ وقتها بدخول وقت العرص.

I
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وقد أبعد من زعم أن «أذكار الصباح واملساء ال ُيعتد هبا ،وال تصح

إال بعد أداء صالتيَ الصبح والعرص؛ ألن اهلل تعاىل ال يقبل نافلة حتى تُؤدى

إلي عبدي بشيء أحب
الوالية وفيه« :وما َّ
تقرب َّ
الفريضة» ثم استدل بحديث َ

إلي مما افترضته عليه» احلديث((( ،وا َّدعى أن «الفراغ من صالت َِي الصبح
َّ
والعرص رشط يف االعتداد بأذكار الصباح واملساء وصحتها»!.

نعم إذا حصل تعارض بني االستعداد للفريضة وبني اإلتيان باألذكار

ُيقدم التهيؤ للفريضة كام شرحنا ،ولكن الكالم فيام إذا مل حيصل تعارض بينهام،

وأتى باألذكار كلها أو بعضها بعد دخول الوقت وقبل صالة الفريضة(((.

( )1رواه البخاري (.)6502
( )2قال العالمة العثيمني « :Vالسنة أن يأيت باألذكار الرشعية قبل الصلوات أو بعد
الصلوات ،يأيت هبا يف العرص ،يأيت هبا يف الليل ،أو بعد صالة اجلمع -يعني اجلمع بني
صالتني -األمر واسع بحمد اهلل» اهـ من «فتاوى نور عىل الدرب» (.)109 ،108/13

الفصل األول :أذكار تقال في الصباح والمساء.
الفصل الثاني :أذكار تختص بالصباح أو بالمساء.
الفصل الثالث :أذكار ُتقال في الليل.
الفصل الرابع :أحاديث ضعيفة في أذكار الصباح والمساء.

63

الف�صل الأول

أذكار تقال يف الصباح واملســـاء
النوع األول :ما ُيقال مرة واحدة

وبك أمس�يناَ ،
بك أصبحناَ ،
 1اللهم َ
نموت ،وإليك
وبك نحيا ،وبك
ُ

النشور.

 -1عن أيب هريرة

(صحيح)

(((

I

قال :كان النبي

H

إذا أصبح

(((

قال« :اللهم بك أصبحنا((( ،وبك أمسينا ،وبك نحيا ،وبك نموت((( ،وإليك

َ
احلديث
( )1تنبيه :ذكرنا خالصة احلكم عىل احلديث يف هناية الذكر املجرد ،أما إذا أخرج
الشيخان (البخاري ومسلم) أو أحدمها فقد اقترصنا عىل عزوه إليهام أو إىل أحدمها ألن
العزو إليهام -بمجردهُ -م ْع ِل ٌم بالصحة ،بل بام فوقها ،فال يقال« :صحيح رواه الشيخان
مثلاً » ،قال الشوكاين  Vيف مقدمة «حتفة الذاكرين»« :واعلم أن ما كان من أحاديث هذا
الكتاب يف أحد الصحيحني ،فقد أسفر فيه صبح الصحة لكل ذي عينني؛ ألنه قد قطع ِع ْر َق
النزاع ،وما صح من اإلمجاع ،عىل تلقي مجيع الطوائف اإلسالمية ،ملا فيهام بالقبول ،وهذه
رتبة فوق رتبة التصحيح عند مجيع أهل املعقول واملنقول ،عىل أهنام قد مجعا يف كتابيهام من
أعىل أنواع الصحيح ما اقتدى به وبرجاله من تصدى بعدمها للتصحيح ،كأهل املستخرجات
واملستدركات ،ونحوهم من املتصدرين إلفراد الصحيح يف كتاب مستقل» اهـ (ص.)10
( )2أصبح :أي دخل يف الصباح.
( )3بك أصبحنا :الباء للسببية أو االستعانة ،متعلق بمحذوف ،وهو خرب أصبحنا ،وتقديم بك
عىل أصبحنا يفيد االختصاص.
والبد هنا من تقدير مضاف ،أي :أصبحنا بسبب نعمة إجيادك وإمدادك ،مستعينني باسمك،
ومشمولني بتوفيقك ،ومتحركني بحولك وقوتك ،ومتقلبني بإرادتك وقدرتك ،ومتلبسني
بحفظك ،ومغمورين بنعمك ،ومشتغلني بذكرك ،وكذلك التقدير يف قوله( :وبك أمسينا).
( )4أي أنت تحُ ييني ،وباسمك (املحيي) أحيا ،وأنت متيتني ،وباسمك (املميت) أموت= .
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النشور(((» ،وإذا أمسى قال« :اللهم بك أمسينا ،وبك أصبحنا ،وبك نحيا ،وبك

نموت ،وإليك المصير».
تخريج احلديث:

خمترصا ( ،)10763( ،)8649والبخاري يف «األدب
أخرجه اإلمام أمحد
ً

املفرد» ( )1199واللفظ له ،وأبو داود ( ،)5068والرتمذي (،)3391

وحسنه ،والنسائي يف «العمل» ( ،)564ويف «الكربى» (،)10323( ،)9752
َّ
وابن ماجه ( ،)3868وابن حبان ( ،)965والطرباين يف «الدعاء» (،)292

وحسنَه ،وصححه ابن حبان والنووي
والبغوي يف «رشح السنة» ()1325
َّ
يف «األذكار» ( ،)141وابن القيم يف «الزاد» ( ،)370/2واحلافظ يف «نتائج
األفكار» ( ،)331/2وصححه األلباين يف «الصحيحة» ( ،)262و«ختريج

= واملراد :أن حالنا يستمر عىل هذا ال ننفك عنه يف اإلصباح واإلمساء ،واملحيا واملامت ،ويف
مجيع األوقات ،وسائر احلاالت.
( )1وإليك النشور :أي :وإليك ال إىل غريك البعث واحلرش يوم القيامة بعد املوت ،واجلمع بعد
التفرق ،وكذلك (إليك املصري)؛ قال تعاىل[ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ] [العلق.]8:
قال اإلمام العيني يف «ال َع َلم اهل َ ِّيب برشح الكلم الطيب»« :قوله« :وإليك املصري» أي:
املرجع؛ وإنام قال يف اإلصباح« :وإليك النشور» ويف اإلمساء« :وإليك املصري»؛ ألن
اإلصباح يشبه النرش بعد املوت ،واإلمساء يشبه املوت بعد احلياة؛ فلذلك قال فيام يشبه
احلياة« :وإليك النشور» وفيام يشبه املامت« :وإليك املصري» رعاية للتناسب والتشابك.
ف ونَشرْ ٍ ؛ ألن (بك نحيا) يناسبه النشور،
نوع َل ٍّ
واهلل أعلم» اهـ (ص ،)131وعليه فإن فيه َ
و(بك نموت) يناسبه املصري ،كام أن النهار حمل الكسب فيناسب االنتشار ،والليل حمل
السكون فيناسبه املصري ،وانظر« :الفتوحات الربانية» البن عالن (.)86 ،85/3
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الكلم» ( ،)20و«صحيح األدب املفرد» ( ،)911وقال حمققو «املسند»:

«إسناده صحيح عىل رشط مسلم» (.)291/14

وقد ورد بصيغة األمر عن أيب هريرة  Iقال رسول اهلل :H

«إذا أصبحتم فقولوا ،...وإذا أمسيتم فقولوا »...وذكره .أخرجه ابن ماجه

( ،)3868وغريه ،وقال األلباين« :سنده جيد ،رجاله كلهم ثقات رجال مسلم
غري يعقوب بن محيد ،قال احلافظ يف «التقريب»« :صدوق ربام َو ِهم» كام يف
«الصحيحة» (.)263
وقد اختلفت ألفاظ هذا احلديث يف كتب السنة ،قال اإلمام املحقق ابن قيم

اجلوزية « :Vولفظ النسائي فيه (أن النبي  Hكان يقول إذا أصبح:

اللهم بك أصبحنا ،وبك أمسينا ،وبك نحيا ،وبك نموت ،وإليك النشور) فقط».
ورواه أبو حاتم بن حبان يف «صحيحه» ،وقال( :إن النبي

H

كان يقول إذا أصبح :اللهم بك أصبحنا ،وبك أمسينا ،وبك نحيا ،وبك نموت،

وإليك النشور ،وإذا أمسى قال :اللهم بك أمسينا ،وبك أصبحنا ،وبك نحيا،

وبك نموت ،وإليك المصير).

فرواية أيب داود فيها (النشور) يف املساء والصباح ،ورواية الرتمذي فيها

(النشور) يف املساء ،و(املصري) يف الصباح(((.

( )1وهي صحيحة كام يف «صحيح الرتمذي» لأللباين رقم ( ،)2700وانظر« :الفتوحات
الربانية» (.)86/3
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ورواية ابن حبان فيها (النشور) يف الصباح و(املصري) يف املساء ،وهي

أوىل الروايات أن تكون حمفوظة؛ ألن الصباح واالنتباه من النوم :بمنزلة
النشور وهو احلياة بعد املوت .واملساء والصريورة إىل النوم بمنزلة املوت،
ِ
واملصري إىل اهلل؛ وهلذا جعل اهلل سبحانه النو َم واالنتباه بعده دليلاً عىل البعث
والنشور؛ ألن النوم أخو املوت ،واالنتباه نشور وحياة؛ قال تعاىل[ :ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ] [الروم.]23:

أيضا ما رواه البخاري يف «صحيحه» ( )6321عن حذيفة :أن
ويدل عليه ً

النبي  Hكان إذا استيقظ قال« :الحمد هلل الذي أحيانا بعد ما أماتنا،

ِ
ومشكالته» (-397/3
وإليه النشور» اهـ من «هتذيب السنن وإيضاح علله

 )399ط .وزارة األوقاف  -قطر 1438 -هـ.
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امللك ،وله احلمدُ  ،وهو عىل ِّ
رشيك له ،له ُ
َ
كل
وحدَ ه ال
 2ال إل َه إال اهلل ْ

ٍ
يشء قدير.

(صحيح)

 -2عن أيب َع َّياش  ،(((Iقال :قال رسول اهلل « :Hمن قال

(((

ُ
إذا أصبح((( :ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،له
الملك ،وله الحم ُد((( ،وهو على
َ
إسماعيل(((ُ ،
كل شيء قدير؛ كان له((( َ
ك َع ْدل رقب ٍة((( من َو َل ِد
تب له
وك َ

(((

وح َّط عنه((( بها عشر سيئات ،و ُرفعت له بها عش ُر درجات(،((1
سناتُ ،
بها عش ُر َح ٍ

الز َر ِق ُّي أم غريه؟ قال احلافظ
يب هذا احلديث :هل هو أبو عياش ُّ
( )1اختُلف يف اسم صحا ِّ
« :Vولكن ال يقدح ذلك يف صحة السند حتى لو ُأهبم الصحايب» اهـ .من «نتائج
األفكار» (.)367/2
( )2من قال :رشطية.
( )3إذا أصبح :ظرفية.
( )4ل��ه امل��ل��ك ول��ه احل��م��د :أي عىل وجه االختصاص حقيق ًة ،وإن ُوجدا يف اجلملة لغريه
صورةً.
( )5كان :جواب الرشط؛ أي كان له ذلك القول ملن قاله مثل عتق رقبة يف األجر.
( )6ك َع ْ
���د ِل رقب���ة :بفتح العين؛ بمعنى املِث�ل والنظري ،وما ع�ادل اليش َء من غري جنس�ه ،وأما
الزنة أي ما عادله من جنس�ه ،وكان نظريه ،والظاهر أن الكاف زائدة،
بكرس العني فبمعنى ِّ
والعدل اسم كان ،وانظر« :حاشية السندي عىل املسند» ( ،)418/9و«الفتوحات الربانية»
البن عالن (.)114/3
( )7من ولد إمساعيل :صفة (رقبة) ،أي :أوالده  ،Sواملقصود هبم العرب ،والتخصيص
أرشف من ُسبِ َي.
هبم ألهنم
ُ
(ُ )8
وك ِتب :أي ُأثبِت مع هذا.
ِ
وح َّط :أي َو ِضع ومحُ َي.
(ُ )9
( )10عشر درجات :من درجات اجلنان.
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وك��ان في ِح��� ْر ٍز((( من الشيطان حتى ُيمسي ،وإذا أمسى مثل ذلك((( حتى

(((
َ
رسول اهلل  Hفيام يرى النائم((( ،فقال:
يصبح» .قال :فرأى رجل

اش»(((.
يا رسول اهلل ،إن أبا عياش يروي عنك كذا وكذا ،قالَ « :ص َد َق أبو َّ
عي ٍ

(ِ )1ح��� ْرزِ :حف�ظ ومنعة ،أي تك�ون هذه الكلامت ملن قاهلن س�ب ًبا للحفظ والص�ون من مكائد
الشيطان ووسوسته وإغوائه ،ومن سائر أذاه.
( )2وإذا أمسى َ
مثل ذلك :أي إذا أمسى وقال هذا الذكر ،فله ُ
مثل ما ُذ ِكر من اجلزاء املتقدم فيمن
قاهلا إذا أصبح ،ففي اللفظ اختصار كام يف «حاشية السندي» (.)418/9
( )3فرأى رجل :ويف رواية ابن السني ( :)63فكأن رجلاً اتهَّ مه ،فقال« :أكثر أبو عياش عىل
نفسه» ،فنام الرجل ،فرأى رسول اهلل  Hيف املنام.
وفيه :فأخذ رسول اهلل  Hبيدي ،ثم قال« :صدق أبو عياش ،صدق أبو عياش،
صدق أبو عياش».
( )4قوله« :فيما يرى النائم» :وضع موضع «النوم» ليؤذن باعتبار هذه الرؤيا وحتققها ،فإهنا
جزء من أجزاء النبوة ،والتعريف يف (النائم) للعهد الذهني ،أي :النائم الصادق الرؤيا.
ولو قيل« :يف النوم» الحتمل أن يكون من أضغاث األحالم ،كام يف «رشح املشكاة»
للطيبي (.)1880/6
( )5قوله« :صدق أبو عياش» :قال يف «املرقاة»« :وكفى بقوله( :صدق أبو عياش) منقبة يف
حقه ،وداللة عىل صدقه» (.)102/3
تنبي���ه :من رأى رس�ول اهلل  Hيف منامه؛ فق�د رآه ح ًّقا إذا كانت الصورة املرئية هي
صورت�ه احلقيقية التي كان عليها  Hوالتي رآها الصحابة  ،Mوثبتت عنهم يف
األحاديث الصحيحة؛ ألهنا هي الصورة التي ال يتمثل هبا الشيطان ،لكن ال يعني ذلك أن
آمرا بيشء ،أو ناه ًيا عن آخر ،أو ُم ِ
ظه ًرا ُح َّبه ألمر أو شخص أو
«من رآه  Hيف املنام ً
طائفة ،أو مبد ًيا كراهته وسخطه عىل فرد أو مجاعة ،أو موقف أو عمل  -كل ذلك ال يؤخذ
به ،وال يثبت بمثله حكم رشعي من وجوب أو استحباب أو حتريم أو كراهة أو إباحة= ،
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تخريج احلديث:

أخرج�ه البخ�اري يف «التاري�خ الكبير» ( ،)4141( )320/4وأب�و

داود ( ،)5077( )319/4والنس�ائي يف «عم�ل الي�وم والليل�ة» ( ،)27ويف

«الكربى» ( ،)9852وابن ماجه ( ،)3867واإلمام أمحد ( ،)16583واللفظ

له ،وابن أيب ش�يبة ( ،)244/10( ،)79/9والطرباين يف «الكبري» (،)5141

ويف «الدعاء» ( ،)331وغريهم.

قال احلافظ يف «نتائج األفكار» (« :)366/2هذا حديث صحيح»،

وج َّود إسنا َده النووي يف «األذكار» ( ،)146وصححه األلباين يف «صحيح أيب
َ
داود» ( ،)4240و«صحيح ابن ماجه» ( ،)3118وصححه حمققو «املسند»

= أو والء أو براءة أو عداوة ،وإنام ُي ْع َر ُض ما يكون من ذلك عىل الرشيعة الثابتة املعصومة،
فإن وافقها فبها ونعمت ،وتكون احلجة هي الرشيعة ،أما الرؤيا فللتأنيس فقط.

قال اإلمام النووي « :Vإن الرائي وإن كانت رؤياه ح ًّقا ،ولكن ال جيوز إثبات حكم

رشعي بام جاء فيها؛ ألن حالة النوم ليست حالة ضبط وحتقيق ملا يسمعه الرائي ،وقد
اتفقوا عىل أن من رشوط َمن تُقبل روايته وشهادته :أن يكون متيق ًظا ال مغفلاً وال سيئ
احلفظ ،وال كثري اخلطأ ،وال َّ
خمتل الضبط ،والنائم ليس هبذه الصفة ،فلم تُقبل روايته؛
الختالل ضبطه» اهـ من «رشح النووي» (.)115/1

وإنام ذكر بعض املحدثني هذه الرؤيا التي قال فيها « :Hصدق أبو عياش» استطرا ًدا
لت
فص ُ
واستئناسا ،ال استداللاً عىل صحتها ،انظر« :مرعاة املفاتيح» ( ،)47/10وقد َّ
ً

الكال َم يف ُحجية رؤيته  Hيف املنام يف «أصول بال أصول» (ص.)98-60
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( ،)124/27وحم ِّققا «زاد املعاد» ( ،)377/2وحمقق «العمل» للنسائي
(ص ،)149وقال الشيخ شعيب« :سنده قوي عىل رشط مسلم» اهـ .من
«حتقيق اإلحسان» ( ،)370/5وقال حمقق «الدعاء» للطرباين« :رجال إسناده

ثقات» (.)947/2
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ُ
حي يا قيو ُم برمحتِ َ
أستغيثَ ،أ ْصلِ ْح يل شأين ُك َّله ،وال تَكِ ْلني إىل
ك
 3يا ُّ
نفيس َط ْر َف َة ٍ
عني أبدً ا.
(حسن)
 -3عن عثامن بن موهب موىل بني هاشم قال :سمعت أنس بن مالك

يمنعك أن
 Iيقول :قال رسول اهلل  Hلفاطمة « :Jما
ِ
تسمعي ما أُ
حي يا َق ُّيو ُم
أصبحت وإذا
وصيك به؟ أن تقولي إذا
أمسيت :يا ُّ
ِ
ِ
ِ
أستغيث ،أصلح لي شأني ُ
ُ
ين
برحم ِت َك
ك َّله ،وال تكلني إلى نفسي َط ْر َف َة َع ٍ
ً
أبدا»(((.

( )1قال الشوكاين  Vيف «حتفة الذاكرين»« :احلديث من جوامع الكلم؛ ألن صالح الشأن
ك ِّله يتناول مجيع أمور الدنيا واآلخرة ،فال ُيرتك يشء منها ،فيفوز قائل هذا إذا تفضل اهلل
عليه باإلجابة بخريي الدنيا واآلخرة ،مع ما يف احلديث من تفويض األمور إىل الرب
ِّ
وأجل خصاله وأرشف أنواعه» اهـ (ص.)112
E؛ فإن ذلك من أعظم اإليامن
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية « :Vاالستغاثة برمحته استغاثة به يف احلقيقة ،كام أن
االستعاذة بصفاته استعاذة به يف احلقيقة ،وكام أن ال َقسم بصفاته َقسم به يف احلقيقة» اهـ.
«جمموع الفتاوى» ( ،)111/1وانظر« :بدائع الفوائد» (.)680-676/2
وقال اإلمام املحقق ابن القيم يف سياق كالمه عن افتقار العباد إىل اهلل:
ِ
ِ
ُ
املخذول عن حقيقته ،ونيس نفسه
فح ِجب
وو ِّفق من ُو ِّفقُ ،
«ومن هاهنا ُخذل من ُخذل ُ
فنيس فقره وحاجته ،ورضورته إىل ر ِّبه ،فطغى وعتا فح َّقت عليه الشقوة؛ قال تعاىل[ :ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ] [العلق ،]6:وقال[ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ] [الليل،]10-5:
فأكمل اخللق أكملهم عبودية وأعظمهم شهو ًدا لفقره ،ورضورته ،وحاجته إىل ربه ،وعدم
استغنائه عنه طرفة عني؛ وهلذا كان من دعائه « :Hأصلح يل شأين كله ،وال تكلني
إىل نفيس طرفة عني وال إىل َأحد من خلقك» اهـ من «طريق اهلجرتني» (ص.)10
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تخريج احلديث:

أخرجه النسائي يف «العمل» ( ،)570ويف «الكربى» ( ،)10405والضياء

يف «املختارة» ( ،)2319واحلاكم ( ،)545/1والبيهقي يف «الشعب» (،)761

ويف «األسامء والصفات» ( ،)213والبزار ( - 3107كشف األستار) ،وابن

السني يف «العمل» ( ،)48والطرباين يف «األوسط» (.)3565

قال اهليثمي يف «املجمع» (« :)117/10رواه البزار ،ورجاله رجال

الصحيح غري عثامن بن موهب ،وهو ثقة».

وقال املنذري يف «الرتغيب» (« :)457/1رواه النسائي والبزار بإسناد

صحيح ،واحلاكم ،وقال :صحيح عىل رشطهام» ،وقال احلافظ ابن حجر يف
«نتائج األفكار» (« :)385/2حسن غريب».

وحسنه األرناؤوط يف «حتقيق األذكار» (ص.)69

وحسنه حمققا «زاد املعاد» (.)375/2

وحسنه األلباين يف «الصحيحة» ( ،)227ويف «صحيح اجلامع» (،)5820
َّ

و«صحيح الرتغيب» (.)273/1
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 4آية الكريس :أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم[ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ

(حديث ُأ َب ٍّي صحيح)

ﯻ ﯼ ﯽ] [البقرة.]255:
ص،
 -4عن ُأبيَ ِّ بن كعب  Iأنه كان له ُج ْر ٌن((( من متر ،فكان ين ُق ُ
ليلة ،فإذا هو ٍ
ذات ٍ
ِ
بدابة ِش ْب ِه الغالم
املحتل ِم((( ،فس َّلم عليهَ ،فر َّد عليه
فحرسه َ
السلاَ َم ،فقال :ما أنت؟ جني أم إنيس؟ قالِ :جن ٌِّّي .قالِ :
فناولني َيدَ ك ،فناوله
َّ
شعر ٍ
ٍ
كلب ،قال :هذا خلق اجلن(((؟ قال :قد
يده ،فإذا يدُ ُه يدُ
كلب ،وشعره ُ
علمت اجلن أن ما فيهم ٌ
رجل أشدُّ ِمني ،قال :فام جاء بك؟ قال :بلغنا أنك
ِ
ِ
طعامك .قال :فام ُين ِْجينا منكم؟ قال :هذه
يب من
حتب الصد َق َة((( ،فجئنا نُص ُ
ُّ
اآلية التي يف سورة البقرة [ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ] [البقرة،]255:
يصبح ،ومن قاهلا حني يصبح ُأ ِج َري منَّا
من قاهلا حني ُيميس؛ ُأ ِج َري((( منَّا حتى
َ

َ
رسول اهلل  Hفذكر ذلك له ،فقال« :صدق
حتى ُيميس .فلام أصبح أتى

الخبيث».

( )1اجلرين :موضع جتفيف التمر ،وهو له كالبيدر للحنطة ،وجيمع عىل ُج ُرن.
( )2احملتلم :الذي قد بلغ احللم.
( )3أي :هل اجلن كلهم هبذه اخللقة؟
( )4أي :حتب أن تتصدق.
( )5أُ ِجري :حفظ وكُفي.
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تخريج احلديث:

أخرجه النسائي يف «العمل» ( ،)961 ،960والبخاري يف «الكبري»

( ،)242/1( )33وابن حبان ( ،)784والبغوي يف «رشح السنة» (.)1197
وأخرجه الطرباين يف «الكبري» ( ،)541واحلاكم يف «املستدرك» (،561/1

 ،)562وصححه ،ووافقه الذهبي ،والبيهقي يف «الدالئل» (.)109 ،108/7

وقال املنذري يف «الرتغيب» (« :)458 ،457/1رواه النسائي والطرباين
ٍ
بإسناد جيد» .وقال اهليثمي يف «املجمع» (« :)118/10رواه الطرباين،
ورجاله ثقات» .وصححه األلباين يف «صحيح الرتغيب» (،)273/1( )658
ويف «الصحيحة» ( ،)3245وقال الشيخ شعيب األرناؤوط يف «اإلحسان»

(« :)64/3إسناده قوي» ،وللحديث شاهد عند البخاري (،)2311

والنسائي يف «العمل» ( ،)958والبغوي يف «رشح السنة» (.)1196

وقد ُروي عن عبد الرمحن بن أيب بكر بن أيب ُم َل ْي َك َة ،عن ُز َر َار َة بن ُم ْص َعب،

عن أيب َس َل َمة ،عن أيب هريرة  ،Iقال :قال رسول اهلل « :Hمن

قرأ ﭤ المؤمن إلى[ :ﭻ ﭼ] ،وآية الكرسي حين يصبح؛ ُح َ
فظ بهما

حتى ُيمسي ،ومن قرأهما حين ُيمسي؛ ُح ِف َظ بهما حتى ُيصبح».

أخرجه الرتمذي رقم ( )2879وقال« :حديث غريب ،وقد تكلم بعض
أه�ل العل�م يف عب�د الرمحن ب�ن أيب بك�ر املليكي من ِق َب�ل حفظ�ه ،»...ورواه
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الدارقطن�ي يف غرائ�ب مالك -كام يف «اللس�ان» )44/1( :-م�ن حديث ابن

عمر ،وقال« :هو باطل».

كي وإن كان قد ُت ُك ِّل َم فيه من
وقال اإلمام ابن القيم« :وعبد الرمحن ا ُملل ْي ُّ

ِق َبل حفظه ،فاحلديث له شواهد يف قراءة آية الكريس ،وهو حمتمل عىل غرابته»
اهـ .من «بدائع الفوائد» (.)813/2
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ُ
امللك هلل ،واحلمدُ هلل ،ال إله إال اهللُ وحدَ ه،
وأصبح
 5أصبحنا،
َ
لك ،وله احلمدُ  ،وهو عىل كل ٍ
يشء قديرَ ،ر ِّب أسأ ُل َ
ال رشيك له ،له المُ ُ
خري
ُ َ
ك َ
رش ما يف هذا اليوم ،وشرَ ِّ ما
ما يف هذا اليومَِ ،
وخ َري ما بعدَ ه ،وأعو ُذ بك من ِّ
بك ِمن الكسل وس ِ
ٍ
عذاب يف
وء الكِ رَ ِبَ ،ر ِّب أعوذ بك من
بعدَ ُهَ ،ر ِّب أعو ُذ َ َ
ُ
ِ
ٍ
وعذاب يف القرب.
النار،
(رواه مسلم)
نبي اهلل  Hإذا
 -5عن عبد اهلل بن مسعود  Iقال :كان ُّ

أمسى((( قال« :أمسينا وأمسى الملك هلل((( ،والحمد هلل((( ،ال إله إال اهلل وحده
ال شريك له ،له الملك وله الحمد((( ،وهو على كل شيء قدير ،رب أسألك خير

ما في هذه الليلة((( ،وخير ما بعدها((( ،وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة،
( )1إذا أمسى :أي :إذا دخل املساء.
( )2وأمسى امللك هلل :أي استمر دوام امللك هلل.
( )3واحلمد هلل :جيوز أن يكون احلمد مرفو ًعا عىل الفاعلية تقديره :واستمر احلمد هلل .والظاهر
أنه مرفوع باالبتداء ،واملعنى :أن جنس احلمد بجميع أنواعه ثابت هلل  Dال لغريه.
( )4له امللك ،وله احلمد :أعادمها للتوكيد ،ولبيان االختصاص.
خلواص خلقك من النعم
( )5خري ما يف هذه الليلة :أي اخلريات التي حتصل يف هذه الليلة
ِّ
الظاهرة والباطنة ،وخريات الدنيا واآلخرة ،أما خريات الدنيا فهي :حصول األمن
ُ
اخلفي سب ُبها.
وحصول الدنيا
والسالمة من طوارق الليل وحوادثه ونحوها،
ِّ
وأما خريات اآلخرة :فهي حصول التوفيق؛ إلحياء الليل بالصالة والتسبيح ،وقراءة القرآن
ونحو ذلك.
( )6وخري ما بعدها :أي وأسألك خري ما بعد هذه الليلة ،أي اخلريات التي تعقب هذه الليلة.
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وشر ما بعدها ،رب أعوذ بك من الكسل((( ،وسوء ال ِكبر((( ،رب أعوذ بك من عذاب

أيضا :أصبحنا وأصبح
في النار((( ،وعذاب في القبر((( ،وإذا أصبح قال ذلك ً

الملك هلل».

تخريج احلديث:

أخرجه مسلم ( ،)2723والنسائي يف «العمل» ( ،)573 ،23ويف

«الكربى» ( ،)10408 ،9851وأبو داود ( ،)5071والبزار (،)1911
والرتمذي ( ،)3630وقال« :حسن صحيح» ،وابن حبان ( ،)963والطرباين

خمترصا ،والبيهقي يف
يف «الدعاء» ( ،)342 ،341واإلمام أمحد ()4192
ً
«الدعوات الكبري» ( ،)24وابن السني يف «العمل» ( ،)36وغريهم.

( )1م��ن الكسل :وهو عدم انبعاث النفس للخري ،وتثاقلها عنه ،مع ظهور االستطاعة،
معذورا بخالف العاجز؛ فإنه معذور؛ لعدم القوة ،وفقدان االستطاعة ،وقيل:
فال يكون
ً
هو ترك ما جيب فعله والتسويف به ،وكالمها تستحب اإلعاذة منه ،كام يف «رشح النووي»
(.)28/17
( )2وسوء ال ِكبرَ  :أراد به ما يورثه كرب السن من َذهاب العقل ،والتخبط يف الرأي ،وغري ذلك
وح ُسن عمله»،
صح قوله « :Hطوبى ملن طال عمرهَ ،
مما يسوء به احلال ،وإال فقد َّ
وال ِكبرَ ُ  :بكرس الكاف ،وفتح الباء .وقيل :بسكون الباء! وليس بصحيح ،قاله العيني.
النار لشدة عذاهبا بالنسبة إىل عذاب القرب أعاذنا اهلل منهام.
(َ )3قدَّ َم َ
ٍ
«عذاب» للتنكري الشامل للقليل والكثري.
( )4التنوين يف كلمتي
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أنت ريب ،ال إله إال أنت ،خلقتَني ،وأنا عبدُ ك ،وأنا عىل
 6اللهم َ
استطعت ،أعو ُذ َ ِ
َ
َ
ك بنعمتِ َ
أبوء َل َ
ك
رش ما
ووعدك ما
عهدك
ُ
ُ
صنعتُ ،
بك من ِّ
ِ
يغفر
عيل،
الذنوب إال أنت( .رواه البخاري)
َ
وأبوء بذنبي ،فاغف ْر يل؛ فإنه ال ُ
ُ
َّ
 -6عن شداد بن أوس  Iعن النبي  Hقال« :سيد االستغفار

(((

أن يقول العبد :اللهم أن��ت رب��ي ،ال إل��ه إال أن��ت ،خلق َتني((( ،وأن��ا عب ُدك(((،
( )1الس�يد ه�و الذي يفوق يف اخلير قومه ،ويرتفع عليهم ،وإنام اس�تحق ه�ذا الدعاء وصف
«السيد»؛ ألنه فاضل ،والفاضل سيد املفضول ،وهذا الدعاء قد فاق سائر صيغ االستغفار
ن أيب مجرة « :Vمجع H
يف الفضيلة وارتفع عليها ،ومجع معاين التوبة كلها ،قال اب ُ
يف هذا احلديث من بديع املعاين ،وحسن األلفاظ ما حيق له أن ُيسمى سيد االستغفار» اهـ
من «هبجة النفوس» ( ،)197/4وانظر« :فقه االستغفار» (ص.)103 ،102
( )2خلقتين :رشح لبيان الرتبية التي دل عليها قوله« :أنت ريب».
( )3وأن��ا عبدك :خملوقك ومملوكك ،ولفظ «عبد» اعرتاف بالعبودية ،وبيان لكامل العجز،
والتسليم له  ،Dوجيوز أن يكون معناها أنا عابد لك ،ويؤيده عطف «وأنا عىل عهدك».
تنبيه :تقول املرأة يف هذا املوضع« :وأنا َأ َمتُك» عىل الراجح؛ ألن اهلل تعاىل غاير بني العباد
واإلماء يف قوله تعاىل[ :ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ] اآلية [النور.]32:
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية « :Vوتقول املرأة يف سيد االستغفار وما يف معناه( :وأنا
خمرج يف العربية بتأويل:
أمتك ،بنت أمتك ،أو ُ
بنت عبدك) ،ولو قالت( :وأنا عبدك) فله ٌ
شخص» اهـ من «جمموع الفتاوى» (.)345/5
أيضا � عن امرأة سمعت يف احلديث« :اللهم إين عبدك ،وابن عبدك ،ناصيتي
وسئل ً
بيدك» إىل آخره ،فداومت عىل هذا اللفظ ،فقيل هلا :قويل« :اللهم إين أمتك ،بنت أمتك»
إىل آخره ،فأبت إال املداومة عىل اللفظ ،فهل هي ُم ِصيبة أم ال؟
فأجاب :بل ينبغي هلا أن تقول« :اللهم إين أمتك ،بنت عبدك ،بنت أمتك»؛ فهو أوىل
وأحسن .وإن كان قوهلا :عبدك ابن عبدك له خمرج يف العربية ،كلفظ الزوج ،واهلل أعلم.
اهـ من «جمموع الفتاوى» (.)488/22

79

َ
وأن��������ا ع���ل���ى ع�����ه َ
�����ت((( ،أع���������و ُذ ب َ
���������������دك((( م�����ا اس�����ت�����ط�����ع ُ
������ك ِم���ن
�����دك ووع

��������ك ب���ن���ع���م��� ِت َ
����ت ،أب���������و ُء َل َ
������ر م�����ا ص����ن����ع ُ
�����ي ،وأب�����������و ُء ب����ذن����ب����ي(((،
ش ِّ
���ك ع�����ل َّ
( )1وأنا على عهدك ووعدك :يعني عهدك إ َّيل بأن أوحدك ،وأعرتف بألوهيتك ووحدانيتك،
ووعدك باجلنة يل عىل هذا .يعني :أنا مقيم عىل توحيدك وعىل حقيقة وعدك يلُ ،مس َتن ِْج ٌز
وعدَ ك يف املثوبة واألجر يوم القيامة عىل هذه العهود ،موقن بالبعث والنشور .قال احلافظ:
«فالوعد هو :إدخال من مات عىل ذلك -أي التوحيد والرباءة من الرشك -اجلنة» «فتح
الباري» (.)283/4
ِ
( )2ما استطعت :اشرتاط االستطاعة هنا معناه :االعرتاف بالعجز ،والقصور عن ُكنْه الواجب
من حقه تعاىل ،واملعنى :إنام أقوم بذلك حسب استطاعتي ،ال بحسب ما ينبغي لك
عيل.
وتستحقه َّ
ي ُّر عىل وجهه
ُروي عن عتبة بن عبد  Iقال رسول اهلل « :Hلو أن رجلاً جُ َ
من يوم ُولِدَ إىل يوم يموت َه ِر ًما يف مرضاة اهلل  Dحل َّقره يوم القيامة» رواه اإلمام أمحد
( ،)17649وهو يف «السلسلة الصحيحة» رقم (.)446
وعن سلامن  Iأن رسول اهلل  Hقالُ « :ي َ
امليزان يو َم القيامة ،فلو ُو ِزن
وضع
ُ
فيه الساموات واألرض لوسعت ،فتقول املالئكة :يا رب ملن َي ِزن هذا؟ فيقول اهلل تعاىل:
ُ
حق عبادتِك ،و ُي َ
الرصاط
وضع
ملن ُ
شئت من َخلقي ،فتقول املالئكة :سبحانك ما عبدناك َّ
شئت من َخلقي ،فيقولون:
وسى فتقول املالئكة :من جُتي ُز عىل هذا؟ فيقول :من ُ
مثل َحدِّ ا ُمل َ
سبحانك ما عبدناك َح َّق عبادتِك» رواه احلاكم ،وصححه عىل رشط مسلم ،ووافقه
الذهبي ،وصححه األلباين يف «الصحيحة» (.)941
علي :معناه االعرتاف بالنعمة [ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ] [النحل،]53:
( )3أبوء لك بنعمتك َّ
اجرتحت من الذنب ،من قوهلم :باء بحقه أي أقر ،وهذا يكون
وأبوء بذنيب :أي أعرتف بام
ُ
أبدً ا بام عليه ال له ،ومعناه :أقر به ،و ُأ ِلزم نفيس ،وأصل ال َبواء :اللزوم ،ومنه قوله تعاىل:
[ﯧ ﯨ] [البقرة ،]61:أيَ :ل ِز َمهم ،ورجعوا به ،و ُيقال :أباء اإلما ُم فالنًا بفالن :إذا
ألزمه د َمه ،وقتله به ،ومنه «بوأه اهلل منزلاً » :إذا أسكنه فكأنه ألزمه به ،وقيل« :أبوء بذنبي»
أي أحتمله برغمي ،وال أستطيع رصفه ودفعه عني ،قال الصنعاين « :Vاعرتف بذنبه =
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(((

ف��������اغ�������� ِف�������� ْر ل������������ي؛ ف������������إن������������ه

������������وب إال أن���������ت،
ال ي������غ������ف������ ُر ال������������ذن
َ

= أولاً  ،ثم طلب غفرانه ثان ًيا ،وهذا من أحسن اخلطاب ،وألطف االستعطاف كقول أيب
البرش [ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ] [األعراف»]23:
اهـ من «سبل السالم» (.)289/4
الذنوب مجي َعها إال أنت؛ ألن غفران الذنوب خمصوص هلل
( )1فإنه :أي فإن الشأن أنه ال يغفر
َ
ٍ
بذنب ثم
تعاىل ،ومن اعرتف بذنبه غفر اهلل له ،ويف حديث اإلفك« :فإن العبد إذا اعرتف
تاب؛ تاب اهلل عليه» رواه البخاري ( ،)4141ومسلم ( ،)2770وغريمها.
خريا فتح له باب الذل واالنكسار،
قال اإلمام املحقق ابن القيم « :Vمن أراد اهلل به ً
ودوام ال َّل َجأِ إىل اهلل تعاىل واالفتقار إليه ،ورؤية عيوب نفسه ،وجهلها ،وظلمها ،وعدواهنا،
ومشاهدة فضل ربه ،وإحسانه ،ورمحته ،وجوده ،وبِرهِ ،
وغناه ،ومحده.
ّ
فالعارف سائر إىل اهلل تعاىل بني هذين اجلناحني ،ال يمكنه أن يسري إال هبام ،فمتى فاته
واحد منهام؛ فهو كالطري الذي فقد أحد جناحيه.
قال شيخ اإلسالم( :العارف يسري إىل اهلل بني مشاهدة املنة ،ومطالعة عيب النفس والعمل).
 ...وقد مجع يف قوله « :Hأبوء لك بنعمتك عيل ،وأبوء بذنبي» بني مشاهدة املنة،
ومطالعة عيب النفس والعمل.
فمشاهدة املنة توجب له املحب َة واحلمدَ والشكر لو ِّيل النعم واإلحسان ،ومطالع ُة عيب
النفس والعمل توجب له َّ
واالفتقار والتوب َة يف كل وقت ،وأن ال يرى
واالنكسار،
الذل
َ
َ
وأقرب باب دخل منه العبد عىل اهلل تعاىل باب اإلفالس؛ فال يرى لنفسه
نفسه إال ُم ْف ِل ًسا،
ُ
حالاً  ،وال مقا ًما ،وال سب ًبا يتعلق به ،وال وسيلة منه َي ُم ُّن هبا ،بل يدخل عىل اهلل تعاىل
َ
الفقر واملسكن ُة قل َبه
َس
من باب االفتقار الصرِّ ْ ف ،واإلفالس ا َمل ْحض،
ُ
دخول َمن قد ك رَ َ
حتى وصلت تلك الكرسة إىل ُس َو ْيدائه فانصدع ،وشملته الك رَْسة من كل جهاته ،وشهد
رضورتَه إىل ربه  ،Dوكامل فاقته وفقره إليه ،وأن يف كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة
فاق ًة تام ًة ،ورضور ًة كامل ًة إىل ربه  ،Fوأنه إن ختىل عنه طرفة ٍ
عني َه َل َك ،وخرس
خسارة ال تجُ ْ برَ ؛ إال أن يعود اهلل تعاىل عليه ويتداركَه برمحته.
=
		
وال طريق إىل اهلل أقرب من العبودية ،وال حجاب أغلظ من الدَّ ْعوى!
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من قالها موق ًنا بها((( حين يمسي فمات من ليلته؛ دخل الجنة ،ومن قالها

موق ًنا بها حين يصبح فمات من يومه؛ دخل الجنة(((».

ويف رواية بريدة  Iبلفظ« :من قال حين يصبح وحين يمسي»...

فذكر مثل رواية شداد إال أنه قال« :فاغفر لي ذنوبي جمي ًعا».
تخريج احلديث:

أخرجه البخاري ( )6306بلفظ« :ومن قالها من الليل» ،و( )6323بلفظ:

«إذا قال حين ُيمسي» ويف «األدب املفرد» ( ،)620 ،617والرتمذي (،)3393
ٍ
كامل ،و ُذ ٍّل تا ٍّم .ومنشأ هذين األصلني
حب
= والعبودي ُة مدارها عىل قاعدتني مها أصلهاٍّ :
عن َذ ْينِ َك األصلني املتقدمَينْ  ،ومها مشاهدة املِنّة التي تورث املحبة ،ومطالعة عيب النفس
والعمل التي تورث الذل التام» اهـ من «الوابل الصيب» (ص.)12-10
خملصا من قلبهُ ،م َصدِّ ًقا بثواهبا.
(ُ )1موق ًنا بها :أي ً
( )2وعليه فإن اإلتيان هبذا الذكر أحد أسباب حسن اخلامتة ،واإلنسان يموت حتماً ليلاً أو
هنارا ،فإذا قاله ومات يف أحدمها (دخل اجلنة) أي :ابتدا ًء من غري دخول النار؛ ألن املو َّفق
ً
ال يعيص اهلل ،أو ألن اهلل يتفضل عليه ويعفو عنه بربكة سيد االستغفار ،واهلل أعلم.
قال العالمة السفاريني « :Vحكم ُة ختصيص هذا الدعاء بالصباح واملساء ،وترتيب
الثواب عليه كذلك :افتتاح كل من الصباح واملساء باإلقرار بالربوبية واإلهلية هلل ،E
واالعرتاف بالعبودية ،ومشاهدة املِن َِّة ،ومطالعة الذنوب ،واألمن ،واالعرتاف بِسع ِة ِ
احل ْل ِم؛
َ َ
إذ مل يعاجله بالنِّ َق ِم عىل عدم شكر نِ َع ِم ِه ،والت ََّج ِّري عىل معاصيه ،مع ترادف املِن َِن منه عليه،
مع غناه عنه ،وشدة فقر العبد إليه E؛ فيكون قد افتتح الصباح بالذكر والتوحيد،
واإلقرار بالعبودية ،واالعرتاف بالتقصري ،ومتام االفتقارَ ،
َب
وخت ََم ُه بذلك؛ فيرُ َجى أن ُيكت َ
وذكرا؛ فإن من كان أول عمله طاعة ،وآخره طاعة؛ فهو يف حكم من
له سائر يومه طاع ًة
ً
استغرق بالطاعة ما بني ال َع َملني» اهـ من «نتائج األفكار» (ص.)382 ،381
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والنسائي يف «العمل» ( ،)580 ،464 ،19ويف «الكربى» ( ،)10298وابن

حبان ( ،)933 ،932واإلمام أمحد ( ،)17111وغريهم.

وقال احلافظ« :ويف رواية عثامن بن ربيعة( :ال يقوهلا أحدكم حني يميس
فيأيت عليه َقدَ ٌر قبل أن ُي ْصبِ َح ،أو حني ُيصبح فيأيت عليه َقدَ ٌر قبل أن ُيمسيِ َ )»
«فتح الباري» (.)284/14
ورواه بريدة  Iبلفظ« :من قال حين يصبح أو حين يمسي ...فذكره،

فم���ات من يومه أو م���ن ليلته دخل الجنة» رواه ابن ماجه ( ،)5070وصححه
األلب�اين يف «صحي�ح اب�ن ماج�ه» ( ،)4237ويف «الصحيح�ة» (،)328/4

وبنح�وه رواه أب�و داود ( ،)5070وه�و يف «صحي�ح أيب داود» (،)4237
ورواه اإلم�ام أمح�د ( ،)23013وق�ال حمقق�و «املس�ند»« :إس�ناده صحي�ح»

( ،)119/38ورواه البغ�وي يف «رشح الس�نة» ( ،)95/5( )1309وانظ�ر:
«السلسلة الصحيحة» رقم (.)1747

في أي أجزاء املساء يقال «سيد االستغفار»؟
ً
استدالال بقوله
عىل القول الثالث(((ُ :يقال ما بني العرص واملغرب

« :Hمن قالها ُموق ًنا بها حين ُيمسي» ،ونحوه من األدلة عىل أن
املساء بني العرص واملغرب.

( )1املتقدم (ص.)42
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وتتفق األقوال األول والثاين والرابع واخلامس عىل أن من قاله بعد

املغرب يف أول الليل فقد أتى به يف وقته((( ،و ُيستدل هلذا بقوله  Hيف

الرواية األخرى« :من قاهلا من الليل وهو موقن هبا».

وقد َب َّينا من قبل أن لفظ املساء يعم لغ ًة الزمان الذي يمتد من الظهر إىل

املغرب((( ،أو إىل الليل(((.

ص عمو َم (املساء)((( ،وقد ذكرنا فيام مىض
فإذا جاء لفظ (الليل) فإنه خُي َِّص ُ

األحاديث التي دلت عىل أن املساء أحيانًا يراد به ما بعد غروب الشمس(((.

فمن نظر إىل قوله « :Hحين يمسي» قاله بني العرص واملغرب،

ومن نظر إىل قوله « :Hمن قالها من الليل» أتى به بعد غروب الشمس

ألن لفظة «من الليل» ختصص عمو َم «حين يمسي»« ،وفي ُ
ٍّل خير».
ك
ومن علم فضل هذا الدعاءِ ،
وع َظ َم ِ
قدره ،وجالل َة خطره؛ مل يفرط فيه
أبدً ا.
( )1مع اختالفهم يف حتديد وقت املساء بد ًءا وانتها ًء ،لكن هذا الوقت مشرتك بينهام.
( )2انظر( :ص.)41 ،40
(« )3املعجم الوسيط» (ص )870ط .الرابعة (1426هـ).
( )4انظر( :ص.)40
( )5انظر( :ص.)54-52
وقد حاول أحدهم أن يوفق بني الروايتني فقال« :ولعل إحدى الروايتني رواها الراوي
الذي ال يرى فر ًقا بني املساء والليل -باملعنى» ،وهذا ُي َعينِّ أن املقصو َد باملساء ُالليل،
و ُيبعد احتامل أن ُيراد باملساء طرف النهار.
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ِ
ِ
ِ
ِ
والشهادة ،ال إله إال
الغيب
واألرض ،عالِ َم
السموات
 7اللهم فاطِ َر
أنت ،رب ك ُِّل شيَ ٍء ِ
ِ
الشيطان وشرِ ْ كِ ِه،
ورش
َ َّ
َ
رش نفيسِّ ،
وملي َك ُه ،أعو ُذ بك من ِّ
وأن ِ
وءا ،أو َأ ُج َّر ُه إىل ُمسلم.
أقتر َ
(صحيح)
ف عىل نفيس ُس ً
حلرباين قال :أتيت عبد اهلل بن عمرو فقلت له :حدثنا بام
 -7عن أيب راشد ا ُ

سمعت من رسول اهلل  ،Hفألقى إ َّيل صحيف ًة فقال :هذا ما كتب((( يل
َ
النبي  ،Hفنظرت فيها فإذا فيها :إن أبا بكر الصديق  Iسأل النبي

أمسيت،
أصبحت وإذا
 Hقال :يا رسول اهلل! َع ِّل ْمني ما أقول((( إذا
ُ
ُ
(((
فاط َر
واألرض ،عال َم ال َغ ْي ِب والشهاد ِة،
السموات
فقال« :يا أبا بكر! قل :اللهم ِ
ِ
ِ

رب ِّ
شر
كل شي ٍء((( َ
ال إله إال أنتَّ ،
شر نفسي((( ،ومن ِّ
وم ِلي َكه((( ،أعو ُذ بك من ِّ
( )1أي أمر بالكتابة؛ فإنه  Gكان ال يكتب ،ولعل املأمور بكتابة الصحيفة هو عبد اهلل
ِ
ابن ٍ
َ
رسول اهلل .H
أحاديث
عمرو L؛ ألنه كان يكتب
( )2أي :دائماً بطريق ِ
الو ْر ِد.
( )3فاط َر السموات واألرض :خالقهام ومبدعهام وخمرتعهام عىل غري مثال سبق ،ونصبه عىل أنه
منادى ح ِ
حرف النداء ،أو بدل من املنادى ال صفة له.
ذف منه
ُ
ُ ً ُ
ِ
ِ
ِ
(َ )4ر َّب ِّ
ودقائق ُلطفه وكرمه.
كل شي ٍء :أي مربيه بجالئل ن َعمه
وقهرا بالِ َغينْ أعىل مراتب الكامل والتامم كام َّ
دل عليه التعبري
( )5مليكه :أي مالكه وقاهره ملكًا ً
ب َفعيل ،وهي للمبالغة؛ قال تعاىل[ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ] [القمر.]55:

( )6شر نفسي :أي رش هواها املخالف للهدى؛ قال تعاىل[ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

كز ْب ٍد وعسل.
ﯶ ﯷ ﯸ] [القصص ،]50:أما إذا وافق اهلوى اهلدى فهو ُ
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َ
مسلم(((».
أقترف((( على نفسي ُسو ًءا ،أو أَ ُج َّر ُه إلى
كه((( ،وأن
وش ْر ِ
الشيطان ِ
ٍ
تخريج احلديث:

أخرجه الرتمذي ( )3779وقال« :حسن غريب من هذا الوجه»،

والبيهقي يف «الدعوات الكبري» ( ،)30و«األسامء والصفات» ( ،)47والطرباين

يف «الدعاء» ( ،)289وأخرجه البخاري يف «األدب املفرد» ( ،)1204واإلمام

أمحد ( ،)6851وقال احلافظ ابن حجر« :هذا حديث حسن» كام يف «نتائج
األفكار» ( ،)346 ،345/2وقال حمققو «املسند»« :صحيح لغريه ،وهذا

«ر ِو َي عىل وجهني:
( )1وشركه :ختصيص بعد تعميم ،قال النووي ُ :V
 أظهرمها وأشهرمها بكرس الشني مع إسكان الراء من اإلرشاك ،أي ما يدعو إليهويوسوس به من اإلرشاك باهلل تعاىل.
 والثاين :شرَ َ كه بفتح الشني والراء :حبائله ومصايده ،واحدها شرَ َ كة ،واألوفق أن يقولمر ًة (وشرِ ْ كه) ،ويف يوم آخر (وشرَ َ كه) ،كام هو احلال يف السنة املتنوعة؛ حيث ال يمكن
ِ
السن َة ك َّلها،
اجلمع بني الروايتني يف موضع واحد ،فإنه يأيت هبا يف أحوال خمتلفة ل ُي َ
صيب ُّ
واهلل أعلم».
وقد رشح اإلمام ابن القيم  Vحبائل الشيطان ومصايده يف بحث «العقبات السبع»
فذكر :عقبة الكفر باهلل وبدينه ولقائه وبصفات كامله ،ثم عقبة البدعة ،االعتقادية
والعملية ،ثم عقبة الكبائر ،ثم الصغائر ،ثم املباحات ،ثم األعامل املرجوحة املفضولة ،ثم
تسليط جنده بأنواع األذى ،فانظرها يف «مدارج السالكني» (.)241-237/1
ِ
(سو ًءا) أي :إثماً .
( )2أقرتف :عطف عىل قوله« :من رش نفيس» ،وأقرتف :أكتَسب ُ
( )3أجره إىل مسلم :أي أنسب السوء إىل مسلم بريء من ذلك السوء ،أو أضيف السوء الذي
فعلته إىل مسلم؛ قال تعاىل[ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ] [النساء.]112:
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إسناد حسن» ( ،)438/11وصححه األلباين يف «صحيح األدب املفرد»

( ،)914و«صحيح الرتمذي» ( ،)2798و«السلسلة الصحيحة» (املجلد
السادس /القسم األول  /ص.)623

وعن عمرو بن عاصم الثقفي قال :سمعت أبا هريرة  Iيقول :قال

الصديق  :Iيا رسول اهلل! ُم ْرين بيشء أقوله إذا أصبحت وإذا
أبو بكر
ُ

رب
الغيب والشهادة ،فاط َر
اللهم عال َم
أمسيت ،قال« :قل:
السموات واألرضَّ ،
َّ
ِ
ِ
ِّ
وم ِلي َكه ،أشه ُد أن ال إله إال َ
شر نفسي ،وش ّر الشيطان
كل شي ٍء َ
أنت ،أعوذ بك من ِّ
َ
َ
َ
أخذت َم ْض َج َعك»(((.
أمسيت ،وإذا
أصبحت ،وإذا
ك ِه ،قله إذا
وش ْر ِ
ِ

أخرجه الطياليس ( ،)2582( ،)9ومن طريقه الرتمذي ( )3632وقال:

«حسن صحيح» ،وابن أيب شيبة ( ،)238 ،237/10واإلمام أمحد (،51

 ،)7961 ،63والبخاري يف «األدب املفرد» ( ،)1202والدارمي (،)2689
وأبو داود ( ،)5067والنسائي يف «العمل» ( ،)795 ،11ويف «الكربى»

( ،)7715وابن حبان ( ،)962والطرباين يف «الدعاء» ( ،)288وابن السني يف
«العمل» ( ،)727-724وغريهم ،وصححه النووي يف «األذكار» (ص،)73
واأللباين يف «الصحيحة» ( ،)2753و«صحيح أيب داود» ( ،)4235و«صحيح

الرتمذي» ( .)2701وصححه حمققو «املسند» ( ،)341/13وصححه الشيخ
( )1قوله« :وإذا أخذت مضجعك» :هذا مما خرج اجلواب فيه بالزيادة عىل سؤال السائل؛ فإنه
جلود يف بذل العلم وال ُفتْيا ،كام يف احلديث الذي ُسئل فيه
أجابه عام أراد وزاده ،وهذا من ا ُ
ِ
هور ماؤه ،احل ُّل ميتتُه».
النبي  Hعن الوضوء بامء البحر ،فأجاب« :هو ال َّط ُ
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شعيب األرناؤوط يف «اإلحسان» ( ،)243/3و«اجلامع الكبري» للرتمذي

(.)20/6

ورواه -من حديث أيب مالك األشعري  Iبلفظَ « :أ َمرنا H

أن نق�ول إذا أصبحن�ا ،وإذا أمس�ينا ،وإذا اضطجعن�ا عىل ُف ُر ِش�نا» احلديث،-

أب�و داود ( ،)5083والطبراين يف «الكبير» ( ،)3450وإس�ناده ضعي�ف
وقواه األلب�اين يف «الصحيحة» ( )2763بش�اهدَ ْيه ،أي حديث أيب
ومنقط�عَّ ،

املذكور ْين آن ًفا.
هريرة  ،Iوكذا حديث عبد اهلل بن عمرو L
َ
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ِ
َ
 8اللهم إنيِّ أسأ ُل َ
العفو
أسألك
واآلخرة ،اللهم إين
ك العافي َة يف الدُّ نيا
َ
والعافي َة ،يف ديني ودنياي ،وأهيل ومايل ،اللهم اسرت عورايتِ ،
وآم ْن َر ْو َعايت،
َْ
ُ
ومن َخ ْل ِفي ،وعن يميني ،وعن ِشاميلِ ،
اللهم احفظني ِمن بني يدَ يِ ،
ومن
َ َّ
َ
َفوقي ،وأعو ُذ بعظمتِك أن ُأ َ
غتال ِمن حتتي.
(صحيح)
سمعت عبد اهلل
 -8عن ُجبري بن أيب سليامن بن ُجبري بن ُم ْط ِع ٍم قال:
ُ
ِ
ُ
الدعوات،
رسول اهلل َ Hيدَ ُع هؤالء
ابن عمر  Lيقول :مل يكن
حني ُيصبح وحني ُيميس(((« :اللهم إني أسألك العافية في الدنيا واآلخرة(((،
اللهم إن��ي أس��أل��ك العفو والعافية ف��ي دي��ن��ي و ُد ْن��� َي���اي وأه��ل��ي وم��ال��ي ،اللهم

احفظني من بين َّ
يدي ومن خلفي،
اس ُت ْر عوراتي((( ،وآمن روعاتي((( ،اللهم ْ
( )1ويف رواية احلافظ ابن حجر يف «نتائج األفكار»« :حني يصبح ،وحني يميس ،مل يدعه حتى
فارق الدنيا أو حتى مات» (.)362/2
( )2العافية يف الدين :دوا ُم الرتقي يف كامالته ،والسالمة من ٍ
نقص هيوي بالعبد يف دركاته ،ويف الدنيا:
السالمة من النكبات املكدِّ رة ،واملعيشة املن ِّغصة ،ويف األهل واملال :ألاَّ يرى فيهام ما ُييسء.
ِ
وترك ما جيب،
وقال الصنعاين« :العافية يف ال��دي��ن :السالمة من املعايص واالبتداع،
ِ
والتساهل يف الطاعات ،ويف الدنيا :السالمة من رشورها ومصائبها ،ويف األهل :السالمة
حلطام ،ويف املال:
من سوء العرشة واألمراض واألسقام ،وشغلهم بطلب التوسع يف ا ُ
السالمة من اآلفات التي حتدث فيه» «سبل السالم رشح بلوغ املرام» (،)290 ،289/4
وانظر« :العافية» للمؤلف.
( )3عوراتي :عيويب وخليل وتقصريي ،والعورات منها ما هو حيس ،وهو كل ما ُيستحيا من
بالسرت وعدم الفضيحة؛
إظهاره ،ومنها ما هو معنوي؛ كالذنوب والعيوب ،فهذا دعاء َّ
ومن َثم قال الصنعاين « :Vسرت العورات :عام لعورة البدن ،والدين ،واألهل،
والدنيا ،واآلخرة» «سبل السالم» (.)290/4
( )4وآمن روعاتي( :مجع روعة) ،أي :فزعايت ،املعنى :ادفع عني خو ًفا يقلقني ،ويزعجني= ،
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وع��ن يميني ،وع��ن ِشمالي ،وم��ن فوقي((( ،وأع��وذ بعظمتك أن أُغتال

(((

من

تحتي» ،قال((( :يعني َ
ف.
اخل ْس َ

= وكأن التقدير :وآمني من روعايت ،أي :خماويف ومهالكي ،عىل قياس[ :ﭢ ﭣ

ﭤ] [قريش.]4:

( )1احفظين :أي ادفع عني البالء من اجلهات الست؛ ألن كل ٍ
بلية تصل لإلنسان إنام تصله
الس ْفل لرداءة اآلفة منها.
من إحدى هذه اجلهات ،وبالغ يف جهة ُّ

وقال الصنعاين « :Vوسأل اهلل احلفظ له من مجيع اجلهات؛ ألن العبد بني أعدائه من
شياطني اإلنس واجلن ،كالشاة بني الذئاب إذا مل يكن له حافظ من اهلل ،فام له من قوة» اهـ

من «سبل السالم» (.)290/4

ُ
اإلنسان عىل غفلة منه من حيث ال يشعر ،أي:
( )2االغتيال :االحتيال ،وحقيقته أن ُيدْ َهى
«خص االستعاذة بالعظمة عن االغتيال من حتته؛
أؤخذ ِغي َل ًة ِمن حتتي ،وقال الصنعاين:
َّ
ف به األرض؛ كام صنع تعاىل بقارون ،أو
ألن االغتيال أخذ اليشء خفية ،وهو أن خُي َس َ

بالغرق؛ كام صنع بفرعون ،فالكل اغتيال من التحت» اهـ .من «سبل السالم رشح بلوغ
املرام» (.)290/4

ولعل من صوره يف زماننا انفجار األلغام األرضية التي تزرع يف األرض وتنفجر إذا ميش
عليها اإلنسان.

( )3يف بعض الروايات :قال جبري :وهو اخلسف ،قال عبادة« :فال أدري هو من قول النبي
فسه جبري من ِقبل نفسه أو رواه؟».
 Gأو من قول جبري» ،قال احلافظ« :يعني :رَّ
أيض�ا« :ووقع عن�د أيب داود وغيره( :قال وكي�ع :يعني اخلس�ف) ،فكأنه
وق�ال احلاف�ظ ً
مل حيفظ تفسريه منقولاً فقاله من ِق َبل نفسه ،واهلل أعلم» اهـ من «نتائج األفكار» (،362/2
.)363
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تخريج احلديث:

أخرج�ه اب�ن أيب ش�يبة ( ،)240/10والبخ�اري يف «األدب املف�رد»

( ،)1200وأبو داود ( ،)5074والنس�ائي يف «العم�ل» ( ،)566و«الكربى»
( ،)7971 ،7970واب�ن ماج�ه ( ،)3871واب�ن حب�ان ( ،)961واحلاك�م

( ،)518 ،517/1واإلم�ام أمحد ( ،)4785والطبراين يف «الدعاء» (،)305
وغريهم.

واحلديث صححه احلاكم ،ووافقه الذهبي ،وسكت عليه أبو داود،

وصححه ابن حبان ،والنووي يف «األذكار» ( ،)145وقال احلافظ يف «نتائج
األفكار» (« :)362/2هذا حديث حسن غريب».

وصححه األلباين يف «صحيح األدب املفرد» ( ،)912و«صحيح

ابن ماجه» ( ،)3121و«صحيح الرتغيب» ( ،)655و«حتقيق الكلم الطيب»

( ،)27وقال حمققو «املسند»« :إسناده صحيح ،رجاله ثقات» (،)403/8
وصححه حمققا «الزاد» (.)373/2
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َ
ثالث مرات
النوع الثاني :ما ُي َك َّرر

9
أصبحت ُأثني عليك حمَ ْ دً ا ،وأشهدُ أال إله إال اهلل[ .ثالث مرات].
ُ

(حسن)

 -9عن أيب هريرة  Iقال رسول اهلل « :Hإذا أصبح

(((

ُ
(أصبحت أثني((( عليك ً
حمدا ،وأشهد أن ال إله إال اهلل) ثال ًثا،
أحدُكم فليقل:

وإذا أمسى فليقل ِم َ
ثل ذلك».

( )1إذا أصبح أحدكم :أي دخل يف الصباح.
( )2وقد ذهب كثريون من أهل اللغة إىل عموم الثناء يف اخلري والرش ،و ُيم َّيز بينهام بالقرينة،
فالثناء هو بسط القول يف مدح الرجل أو ذمه ،انظر« :تاج العروس» ()299 ،298/37
بح َس ٍن أو قبيح» اهـ من «هتذيب
(ث ن ي) ،وقال الليث« :الثناء تعمدك لتثني عىل إنسان َ
اللغة» ( ،)143/15وانظر« :املصباح املنري» (ص ،)81 ،80و«ذخرية العقبى يف رشح
املجتبى» ( ،)207 ،206/13وقال حاتم الطائي يف ديوانه:
إن ال����ب����خ����ي����ل إذا م������ا م��������ات يتبعه

ُ
���������وارث اإلب��ل�ا
���������وي ال
س������و ُء ال���ث���ن���ا ِء حَ ْ
وي ِ

ِ
خريا ،فقال النبي :H
واستُدل لذلك بام رواه أنس  Iقالُ :م َّر َ
بجنازة ُفأ َ
ثني عليها ً
ِ
رشا ،فقال نبي اهلل « :Hوجبت
«و َج َب ْ
ت وجبت وجبت» ،و ُم َّر َ
َ
بجنازة ُفأثن َي عليها ًّ
ِ
ُ
خريا
وجبت وجبت» ،فقال عمر  :Iفدً ى لك أيب وأمي! ُم َّر َ
بجنازة فأثني عليها ً
ِ
رشا فقلت« :وجبت وجبت
فقلت« :وجبت وجبت وجبت» ،و ُم َّر َ
بجنازة ُفأثن َي عليها ًّ
خريا وجبت له اجلنة ،ومن أثنيتم
وجبت»؟ فقال رسول اهلل « :Hمن أثنيتم عليه ً
شهداء اهللِ يف األرض ،أنتم شهداء اهلل يف األرض ،أنتم
رشا وجبت له النار؛ أنتم
ُ
عليه ًّ
شهداء اهلل يف األرض» رواه مسلم (.)494
ورجح اإلمام النووي أن الثناء يف اخلري ال يف الرش؛ فقال يف رشحه حلديث أنس« :وإنام استُعمل
َّ
جمازا لتجانس الكالم؛ كقوله تعاىل[ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ]،
الثناء املمدود هنا يف الرش ً
=
و[ﭛ ﭜ ﭝ]» اهـ من «رشح النووي» ( )24/4ط .دار أيب حيان.
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جلرجاين« :الثناء لليشءُ :
فعل ما ُيشعر بتعظيمه» كام يف «التعريفات» (ص.)72
= وقال ا ُ
ُ
ُ
اجلميل .وقيل :هو ِّ
شعر
كر باخلري .وقيل :هو
وي« :هو الكال ُم
وقال ال َك َف ُّ
اإلتيان بام ُي ُ
الذ ُ
َان ،أو باألركان ،وسواء كان يف مقابلة ٍ
بالتعظيم مطل ًقا ،سواء كان باللسان ،أو باجلن ِ
يشء
ٌ
َ
ٌ
ْأو ال» اهـ من «الكليات» (.)124/2
ثنيت الثوب،
«والثناء مأخوذ من ال َّثن ِْي ،وهو ال َع ْطف ،ور ُّد اليشء بعضه عىل بعض ،ومنهُ :
كر ٌر ملحاسن َمن ُيثني عليه مر ًة بعد مرة» انظر« :بدائع
ومنه التثنية يف االسم ،فا ُملثنْي ُم ِّ
الفوائد» (.)539/2
ِ
ِ
كره ،يقالُ :أثني عليه»
قال الراغب« :الثناء :ما ُيذكَر يف حمامد الناس ،ف ُي َثنَّي حالاً فحالاً ذ ُ
«املفردات» (ص.)153
وإذا قيل« :الثناء تكرير اليشء مرتني» ،فإن ذكر املرتني ليس قيدً ا؛ بل ألن املرتني هي بداية
التكرار.
أضفت
فالثناء مدح مكرر من قولك« :ثنيت اخليط» إذا جعلته طا َقينْ ِ  ،و َثنَّ ْيتُه بالتشديد إذا
َ
إليه خي ًطا آخر ،ومنه قوله تعاىل بشأن« :فاحتة الكتاب»[ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ]
اآلية [احلجر ،]87:يعني سورة «احلمد»؛ ألهنا تُكرر يف كل ركعة.
«س ِّميت الفاحتة باملثاين الشتامهلا عىل الثناء عىل اهلل تعاىل ،وهو محد اهلل
وقال َّ
الزجاجُ :
وتوحيدُ ه و ُم ْلكُه».
ٍ
وألن احلامد إذا كرر املحامد شي ًئا بعد يشء كان ثنا ًء؛ فإن اهلل تعاىل يقول إذا قال العبد يف
«الفاحتة»[ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ]« :محدين عبدي» ،فإن كرر املحامد بعد ذلك
عيل عبدي».
فقال[ :ﭛ ﭜ] قال الرب تعاىل« :أثنى َّ
وما كانت الصالة ُأم العبادات وأرشفها إال ألهنا مشحونة بألوان الثناء عىل اهلل تعاىل من
حلظة التكبري إىل التسليم؛ ولذلك قال شيخ اإلسالم ابن تيمية « :Vليست الصالة
مبنية إال عىل الثناء عىل اهلل  »Dاهـ من «القواعد النورانية الفقهية» (ص.)98
وقال الراغب وهو يرشح معنى وصف القرآن الكريم بأنه «مثاين»« :ويصح أن يكون ذلك
ويعلمه ،ويعمل
تنبيها عىل أنه أبدً ا يظهر منه ما يدعو إىل الثناء عليه وعىل من يتلوه،
من الثناء؛ ً
ُ
به ،وعىل هذا الوجه وص ُفه بالكرم يف قوله تعاىل[ :ﭑ ﭒ ﭓ] [الواقعة ،]77:وباملجد
=
		
يف قوله[ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ] [الربوج »]21:اهـ من «املفردات» (ص.)153
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= والثناء عىل اهلل تعاىل :هو تَعداد وتَكرار مدح اهلل تعاىل بام ْ
نفسه من صفات الكامل
اخت َّ
َص به َ
واجلامل واجلالل ،وتنزهيه  Dعن النقص وعن كل ما ال يليق به؛ قال تعاىل[ :ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ] اآلية [األعراف ،]180:وكذلك
مدحه تعاىل ومحده وشكره عىل نعمه اجلليلة.
وقد جاء يف احلديث قول النبي « :Hال إله إال اهلل ،وال نعبد إال إياه ،له النعمة ،وله
ُ
الفضل ،وله الثناء احلسن» رواه مسلم (.)1282
أحب إليه املِدْ ح ُة من اهلل؛ من أجل ذلك وعد اجلنة» رواه
شخص
وقال « :Hوال
ّ
َ
البخاري ( ،)4637ومسلم ( ،)1499وقال النووي « :Vاملِدْ ح ُة بكرس امليم ،وهو املدح
بفتح امليم ،فإذا ثبتت اهلاء ك رُِست امليم ،وإذا ُح ِذفت ُفتِحت ،ومعنى (من أجل ذلك وعد
اجلنة) :أنه ملا وعدها ،ور َّغب فيها؛ كثر سؤال العباد إياها منه ،والثناء عليه ،واهلل أعلم» اهـ
شاعرا ،فقلت:
من «رشح النووي» ( ،)392/5وعن األسود بن رسيع  Iقال :كنت
ً
امتدحت ريب ،فقال« :أما إن ربك حُيب املحامد» رواه البخاري يف «األدب
يا رسول اهلل!
ُ
املفرد» ( ،)859وصححه األلباين يف «الصحيحة» (.)3179
ُ ِ
يبلغ ِمدْ َحت ََك ُ
عيل « :Iوال ُ
قول قائل» قال الشوكاين يف «حتفة الذاكرين»:
ورو َي يف أثر ٍّ
«أي ما تستحقه من املدح ،ويليق بك من الثناء؛ ال يبلغه ُ
قول قائل وإن طال وأطاب [ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ] اآلية [إبراهيم »]34:اهـ (ص.)449
الزرقي قال :ملا كان يوم أحد ،وانكفأ املرشكون؛ قال رسول اهلل :H
وعن رفاعة ُّ
ِ
«استووا حتى ُأ ْثن َي عىل ريب  ،»Dفصاروا خلفه صفو ًفا ،فقال« :اللهم لك احلمدُ ك ُّله ،اللهم
ال َ
بسطت ،وال ُم َق ِّر َب ملا
قابض ملا
باعدت» احلديث يف «صحيح األدب املفرد» (.)538
َ
َ
َ
رسول اهلل H
فقدت
مسلم يف «صحيحه» ( )486عن عائشة  ،Jقالت:
وروى
ُ
ٌ
ِ
املسجد ،ومها منصوبتانِ،
ليل ًة من الفراش ،فالتمس ُت ُه ،فوقعت يدي عىل َب ْط ِن قدميه وهو يف
ِ
َ
وبمعا َفاتِك من عقوبتِك ،وأعو ُذ بك منك،
وهو يقول« :اللهم أعو ُذ
برضاك من َسخَ طكُ ،
أثنيت عىل ِ
نفسك».
ثناء عليك ،أنت كام
َ
ال أحيص ً
ِ
ٌ ِ
رب
قال ابن الع َّطار �« :لو حلف
إنسان ل ُي ْثنينَ َّ عىل اهلل تعاىل أحس َن الثناء ،فطريق ال ِّ
ِ
َأ ْن َ
بعضهم :فلك احلمدُ حتى
يقول :ال ُأحيص ثنا ًء عليك أنت كام
َ
أثنيت عىل نفسك ،وزاد ُ
=
						
ترىض» «فتاوى النووي» (ص.)8
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تخريج احلديث:

أخرجه النسائي يف «الكربى» ( ،)147/6( )10406ويف «عمل اليوم

والليلة» ( ،)571وقال حمققه الدكتور فاروق محادة -حفظه اهلل« :-إسناده

وحسنه الشيخ مقبل بن هادي الوادعي  Vيف «اجلامع
حسن» (صَّ ،)382
العارف من الدنيا ومل َي ْق ِ
وطر ُه من شي ْئني:
«خيرج
= قال ابن القيم يف «الفوائد» (ص:)33
ُ
ُ
ض َ
بكاؤه عىل ِ
وثناؤه عىل ر ِّبه».
نفس ِهُ ،
ُُ
وعن َفضا َلة بن ُعبيد  Iقال :سمع النبي  Hرجلاً يدعو يف صالته- ،أي
داخل صالته أو بعدها -فلم ُي َص ِّل عىل النبي  ،Hفقال النبي َ « :Hع ِ
ج َل
هذا» ثم دعاه ،فقال له -أو لغريه« :-إذا صىل أحدُ كم ،فليبدأ بتَح ِ
ميد اهلل والثناء عليه،
ْ
ثم ل ُي ِّ
صل عىل النبي  ،Hثم ل َيدْ ُع بعدُ ما شاء» اهـ من «صحيح الرتمذي» لأللباين
(.)2767
ويف رواية عنه  Iقال :سمع رسول اهلل  Hرجلاً يدعو يف صالته ،مل ُي َم ِّجد اهلل
صل عىل النبي  ،Hفقال رسول اهلل َ « :Hع ِ
تعاىل ،ومل ُي ِّ
ج َل هذا» ثم دعاه
ِ
ج َّل وعزَّ -والثناء عليه ،ثمفقال له -أو لغريه« :-إذا صىل أحدُ كم ،فليبدأ بتحميد ربه َ
ُيصليِّ عىل النبي  ،Hثم يدعو بعدُ بام شاء» انظر خترجيه (ص.)167
ويف رواية قال :ثم صىل رجل آخر بعد ذلك :فحمد اهلل وصىل عىل النبي  .Hفقال
ب» «صحيح الرتمذي» (.)2765
النبي « :Hأهيا ا ُمل َصليِّ ! ا ْد ُع جُ َت ْ
ِ
فالثناء عىل اهلل تعاىل بام هو أه ُله َ
سبب من أسباب إجابته؛ قال اإلمام الشافعي
قبل الدعاء ٌ
«أحب أن يقدِّ َم املر ُء محدَ اهلل تعاىل ،والثنا َء عليه  ،Eوالصال َة عىل رسول اهلل
:V
ُّ
.»H
ِ
ويف حديث الشفاعة أن رسول اهلل  Hقالَ :
«فأخ ُّر له -أي ريب -ساجدً ا ،وأمحده
حيمدْ ه هبا أحدٌ كان قبيل ،وال حيمده هبا أحدٌ بعدي»؛ وبسبب هذه املحامد يقبل
بمحامدَ مل َ
اهلل تعاىل شفاعته يوم القيامة.
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حسنه الشيخ حممد عمرو
الصحيح مما ليس يف الصحيحني» ( ،)473/2وكذا َّ

عبد اللطيف � يف رسالته« :األذكار الصحاح واحلسان يف الصباح

واملساء وبعد الصالة» رقم (( ،)12ص ،)8وقال الشيخ طارق بن عاطف
حجازي -حفظه اهلل -يف «اجلامع العام يف األدعية واألذكار»« :إسناده حسن

إن شاء اهلل» (.)642/1
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ِِ
يشء يف األرض وال يف السامء ،وهو
ض مع اسمه ٌ
 10باسم اهلل الذي ال َي رُ ُّ

السميع العليم[ .ثالث مرات].
ُ

(صحيح)

أبان ِ
 -10عن َ
بن عثامن؛ قال :سمعت عثامن بن عفان  Iيقول:

عبد((( يقول في صباح كل يوم،
سمعت رسول اهلل  Hيقول« :ما من ٍ

يضر مع اسمه((( شي ٌء في األرض
ومساء كل ليلة((( :باسم اهلل((( الذي ال ُّ

وال في السماء وهو السميع العليمَ ،
ثالث مرات؛ ُ
فيض ُّره شي ٌء(((».
عبدِ :من فيه زائدة؛ للتنصيص عىل العموم.
( )1ما من ٍ

( )2ومساء كل ليلة :قال السندي يف «حاشيته عىل ابن ماجه» (« :)441/2أي :بعد طلوع
الفجر ،وبعد غروب الشمس» ،ويف رواية أمحد (« :)474من قال يف أول يومه أو يف أول

ليلته» (.)37/10

وقال ابن عالن« :الظاهر أن املراد هنا القول من أول الليل ،وأن فائدته اآلتية ال حتصل

بقوله قبل الغروب» «دليل الفاحلني» (.)100/3
( )3قيل :الباء متعلقة باالستعاذة املقدرة ،أي :أعوذ باسم اهلل ،وقيل :متع َّلقه هو أصبحنا
وأمسينا ،حسبام يقتضيه املقام ،أو متع َّلقه أستعني ،أو أحتفظ من كل ٍ
مؤذ باسم اهلل ،وقال
اإلمام العيني يف «العلم اهل َ ِّيب»« :قوله( :باسم اهلل) أي :باسم اهلل أستعيذ ،وهو الالئق
هنا ،وكذلك كل فاعل ُيقدِّ ر فعلاً مناس ًبا حلاله؛ كاملسافر ُيقدِّ ر :أرحتل ،والقادم يقدر:
أقدم ،واآلكل يقدر :آكل ،والذابح يقدر :أذبح ،وغري ذلك» (ص.)141
ومصاحبة ِ
ِ
اسمه باعتقاد حسن ونية خالصة.
( )4مع امسه :مع ذكره
فيضره شيء :بالنصب جواب «ما من ٍ
عبد» ،وبالرفع عط ًفا عىل «يقول» ،والفاء هنا كهي
()5
َّ
فتمسه النار» أي :ال جيتمع هذا القول
يف قوله « :Hال
ُ
يموت ملؤمن ثالث ٌة من الولد َّ

مع املرضة ،كام ال جيتمع َم ُّس النار مع موت ثالثة من الولد برشطه.
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وعند أمحد (« :)474مل يرضه يشء يف ذلك اليوم ،أو يف تلك الليلة» ،ويف
فاجئ ُة ٍ
رواية عنده (« :)528مل َت ْف َج ْأ ُه ِ
بالء حتى الليل ،و َمن قاهلا حني يميس؛
مل تفجأه ِ
صبح إن شاء اهلل».
فاجئ ُة بالء حتى ُي َ
قال :وكان أبان قد أصابه َط َرف من الفالِ ِج((( .فجعل الرجل((( ينظر

إليه((( .فقال له أبان :ما تنظر إ َّيل؟((( أما((( إن احلديث كام قد حدثتُك .ولكني
ٍ
(((
يومئذ؛ لِ ُي ْم ِض َي اهللُ َعليََّ َقدَ َر ُه(((.
مل أقله
( )1الفا ِلج :هو الشلل النصفي ،وهو ٌ
شلل يصيب أحد ِش َّقي اجلسم طولاً (الوجه ،والذراع،
واألرجل) ( )Hemiplegiaفيبطل إحساسه وحركته ،وقد يكون كاملاً أو جزئ ًّيا.
( )2فجعل الرجل :الذي سمع منه احلديث.
( )3ينظر إليه :أي إىل َ
وإنكارا بأنك كنت تقول هذه الكلامت يف كل صباح ومساء،
أبان متعج ًبا
ً
صحيحا؟!
فكيف أصابك الفالج إن كان احلديث
ً
إلي :حال ،أي :مالك تنظر إ َّيل؟
( )4ما تنظر ّ
( )5أما :للتنبيه ،وقيل :بمعنى ح ًَّقا.
( )6لكين مل أقله :أي ما قدر اهلل يل أن أقوله.
َ
عثامن،
كذبت عىل
( )7ويف رواية أيب داود أن أبان قال للرجل« :ما لك تنظر إ َّيل؟ فواهلل ما
ُ
عثامن عىل النبي  ،Hولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني ِ
ُ
بت،
وال كذب
غض ُ
َّ
َ
ِّ
ِ
يت أن أقو َلها».
فنس ُ
فائدة:

قال ابن عالن :ويف (رشح اجلامع الصغري) للعلقمي نقلاً عن القرطبي« :هذا خرب صحيح
وقول صادق علمنا (صدقه) دليلاً وجتربة؛ فإين منذ سمعته عملت به فلم يرضين يشء
إىل أن تركته ،فلدغتني عقرب باملدينة ليلاً  ،فتفكرت فإذا أنا قد نسيت أن أتعوذ بتلك
=
									
الكلامت».
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تخريج احلديث:

أخرجه البخاري يف «األدب املفرد» ( ،)660وأبو داود (،)5088

والرتمذي ( ،)3628والنسائي يف «العمل» ( ،)346ويف «الكربى»

( ،)10106وابن ماجه ( ،)3869واحلاكم ( ،)514/1واإلم��ام أمحد
( ،)528( ،)474والبغوي ( ،)113/5وابن حبان ( ،)2352والطرباين يف

«الدعاء» ( ،)317وغريهم.

وقال الرتمذي« :حسن غريب صحيح» ،وصححه احلاكم ،ووافقه

الذهبي ،وصححه ابن حبان ،والذهبي يف «سري أعالم النبالء» (،)352/6
وابن حجر يف «نتائج األفكار» ( ،)348/2وقال األلباين يف «صحيح األدب
املفرد»« :حسن صحيح» ،وصححه يف «صحيح أيب داود» رقم (،)4244

و«صحيح الرتمذي» ( ،)2698و«صحيح ابن ماجه» ( ،)3120وصححه

وحسنه البغوي ،واملنذري ،وحمققو «املسند»
أيضا حمققا «الزاد» (،)371/2
ً
َّ

( ،)546/1( ،)515/1والشيخ مقبل يف «الصحيح املسند» (.)911

= ويف تاريخ «علامء القريوان» يف ترمجة ال ُبهلول عنه قال« :أقمت ثالثني سن ًة أقول إذا
يرض مع اسمه يشء ...إلخ ،فلام كان يومي
أصبحت وإذا أمسيت :باسم اهلل الذي ال ُّ
يت به» قلت :وذلك أنه رضبه نحو عرشين سو ًطا؛ فكان
مع العكي
نسيت أن أقوهلا؛ ف ُب ِل ُ
ُ
الرضب بعد
سبب موته .انتهى من «دليل الفاحلني» ( ،)101 ،100/3يعني أنه آل به
ُ
َ
ذلك إىل املوت.
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 11اللهم عافِني يف َبدَ ين ،اللهم عافِني يف َس ْم ِعي ،اللهم عافني يف

َبصرَ ِ ي ،ال إله إال أنت[ .ثالث مرات]

اللهم إين أعوذ بك من الكفر والفقر ،اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب،

ال إله إال أنت[ .ثالث مرات]

(حسن)

 -11عن عبد الرمحن بن أيب بكرة ،أنه قال ألبيه  :Iيا ِ
أبت ،إين
كل َغ ٍ
أسمعك تدعو َّ
داة« :اللهم عافني في بدني((( ،اللهم عافني في سمعي(((،

اللهم عافني في بصري((( ،ال إله إال أنت» تُعيدُ ها ثال ًثا حني متيس ،وحني تصبح
( )1عافين يف بدني :أي :أعطني العافي َة من اآلفات املانعة من الكامالت ألقوى عىل الطاعة،
أو :عافني يف بدين أيَ :س ِّلمه بأن ال يقع من يشء منه معصية ،أو عافني :أي اعف عني ما
يقع من املخالفة مني يف بدين.

( )2عافين يف مسعي :أي :من كل خلل حيس أو معنوي بأن ال يدرك احلق ،أو ال يقبله،
أو يسمع ما ال جيوز سام ُعه.

ِ
ِ
ِ
الواضحة ،ومن
البينة
مشاهدة آياتِ َك
( )3عافين يف بصري :أي :عافني من ال َعمى ،ومن عدم
النظر إىل محُ َ َّر ٍم ،ويؤيد ذلك ما ورد« :اللهم إين أعوذ بك من رش سمعي وبرصي».
درك ِ
ِ
ِ
بالس ْم ِع ُي ُ
آيات اهلل املنزل َة
وذك ُْر السمع والبرص بعد البدن الشامل هلام؛ لرشفهام ،فإن َّ

عىل الرسل ،وبالعني ُيدرك آياته املنب َّثة يف اآلفاق ،فهام جامعان لدرك اآليات النقلية
والعقلية ،وإليه نظر قو ُله « :Hاللهم متعنا بأسامعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا،

َ
الوارث منا».
واجعله

ينفع ُرقا ًدا ويقظ ًة ،فإن
وأعظم من نفع البرص؛ ألن
أعم
وإنام قدَّ م
السمع ُ
َ
َ
ُ
السمع؛ ألن َن ْف َعه ُّ
رصان ِ
ِ
لك ْن أذناه تسمعان.
الراقدَ عينا ُه ال ُت ْب
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ثال ًثا ،وتقول« :اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر((( ،اللهم إني أعوذ بك من

عذاب القبر((( ،ال إله إال أنت» تعيدها ثال ًثا حني متيس ،وحني تصبح ثال ًثا؟
َ
أحب أن
رسول اهلل  Hيقول هبن ،وأنا
سمعت
فقال :نعم؛ يا بني!
ُ
ُّ

أست َّن بسنته .احلديث.
تخريج احلديث:

رواه البخاري يف «األدب املفرد» ( ،)701وأبو داود ( ،)5090والنسائي

يف «العمل» ( ،)651 ،572 ،22والطياليس ( ،)868والطرباين يف «الدعاء»

( ،)345وابن السني يف «العمل» ( ،)69والبيهقي يف «الدعوات الكبري»
( ،)33وغريهم.

وقد أع َّله النسائي بقوله« :جعفر بن ميمون ليس بالقوي يف احلديث» كام

يف كتاب «الضعفاء واملرتوكني» ( ،)113وقال احلافظ يف «التقريب»« :صدوق
وحسنه
خيطئ» ،وقال يف «نتائج األفكار» (« :)369/2هذا حديث حسن»،
َّ

( )1الكفر :وهو االرتداد بعد اإليامن ،وهو أخطر الذنوب وأشدها وأعظمها.
والفقر :هو االحتياج إىل اخل ْل ِق عىل وجه االنكسار واملذلة ِ
وقلة املال ،مع عدم القناعة
َ
الوقوع يف املحاذير واملحرمات.
والصرب ،وكثرة احلرص ،والفقر يف املال يزين للناس
َ
ِ
ِ
القلب الذي ال َي ُر ُّده ُم ْل ُك الدنيا؛ حيث ال يرىض بالقضاء ،أو
وقد ُيراد (بالفقر)َ :فقر
رب السامء.
ُ
يعرتض عىل ِّ
أيضا« :اللهم إين أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القرب» رواه النسائي ،يف
صح ً
وقد َّ
ِ
ِ
جمموع مرات التعوذ منها يف كل يوم وليلة إحدى عرش َة
دبر الصلوات املكتوبات؛ فيصري
ُ
مرةً.
( )2من عذاب القرب :أي األسباب التي تؤدي إليه.
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األلباين يف «صحيح األدب املفرد» ( ،)539و«صحيح أيب داود» (،)4245

وقال يف «متام املنة»« :فاإلسناد حسن أو قريب من احلسن» (ص ،)232وقال
الدكتور فاروق محادة يف حتقيق «عمل اليوم والليلة» للنسائي (« :)22حديث

حسن ،إسناده ال بأس به» (ص ،)146وحسنه الشيخ عبد القادر األرناؤوط

يف«حتقيق األذكار» (ص ،)67وأورده الشيخ بكر أبو زيد يف أذكار طريف النهار،
وقال الشيخ عبد اهلل السعد« :إسناده صالح».
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 12سور( :اإلخالص ،والفلق ،والناس) [ثالث مرات]

(حسن)

ب  Iقال :خرجنا يف ليلة ٍ
 -12عن عبد اهلل بن ُخ َب ْي ٍ
مطر ،وظلمة
ليصيل لنا ،فأدركناه ،فقالُ « :ق ْل» فلم ْ
أقل
شديدة؛ نطلب النبي H
َ

شي ًئا ،ثم قالُ « :ق ْل» فلم أقل شي ًئا ،ثم قالُ « :ق ْل» فقلت :يا رسول اهلل!

صبحَ ،
ثالث
ما أقول؟ قال« :قل هو اهلل أحد،
ِّ
والمعوذتين حين ُتمسي ،وحين ُت ُ
يك من ِّ
مرات؛ َت ْك ِف َ
كل شي ٍء»(((.
ٍ
تخريج احلديث:

رواه أبو داود ( ،)5082والرتمذي ( ،)3828وقال« :حسن صحيح

غريب» ،والنسائي يف «املجتبى» ( ،)5443ويف «الكربى» ( ،)7860واإلمام

أمحد ( ،)22664وابن السني يف «العمل» ( ،)81والبخاري يف «التاريخ
الكبري» ( ،)6048والبيهقي يف «الدعوات الكبري» (( )45ص.)30

وصححه النووي يف «األذكار» ( ،)63وحسنه احلافظ ابن حجر يف

وحسنه حمققو «املسند» ( ،)335/37وحسنه
«نتائج األفكار» (،)328/2
َّ
عبد القادر األرناؤوط يف «حتقيق جامع األصول» (.)493/8

( )1قال الشوكاين« :ويف احلديث دليل عىل أن تالوة هذه السور عند املساء وعند الصباح
تكفي التا َيل من كل يشء خيشى منه كائنًا ما كان» اهـ من «حتفة الذاكرين» (ص.)101

و[ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ] بمنزلة الثناء عىل اهلل قبل الدعاء ،وليس فيها سوى صفة الرمحن

 ،Dواملعوذتان بمنزلة الدعاء ،فتقرأ ثالث مرات؛ ألن أقل مراتب اإلحلاح يف الدعاء

الثالث.
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وحسنه األلباين يف «صحيح أيب داود» ( ،)4241و«صحيح الرتمذي»
َّ

( ،)2829و«حتقيق الكلم الطيب» رقم ( ،)19و«صحيح الرتغيب»
(.)649
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ثالث مرات
النوع الثالث :ما يكرر فوق
ِ
[ 13ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ] [التوبة[ .]129:سبع مرات].

(موقوف صحيح له حكم الرفع)

 -13عن أيب ال��درداء  Iقال« :من ق��ال إذا أص��ب��ح وإذا أمسى:

[ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ]؛

ات؛ َ
كفا ُه اهللُ ما أَ َه َّمه»(((.
َس ْب َع َم َّر ٍ

كايف ،ال إله إال هو عليه توكلت ،كام قال
( )1معنى [ﯟ ﯠ] :قال ابن كثري« :أي :اهلل َّ
تعاىل[ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ] [املزمل[ ،]9:ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ] ،أي :هو مالك كل يشء وخالقه؛ ألنه رب العرش العظيم ،الذي هو سقف
حتت العرش
املخلوقات،
ومجيع اخلالئق ِمن السموات واألرض وما فيهام وما بينهام َ
ُ
وعلمه حميط بكل يشء ،و َقدَ ُره نافذ يف كل يشء ،وهو عىل كل
مقهورون بقدرة اهلل تعاىل،
ُ
يشء وكيل» من «تفسري القرآن العظيم» (.)258/4
ٌ
إعالن أنك متوكل عىل اهلل وحده ،وأنه
واحلسبلة أي قول« :حسبي اهلل ونعم الوكيل» هي
كافيك ووكيلك الذي يغنيك عمن سواه ،وال ُيغني عنه سواه ،وفيها ثناء عىل اهلل F
الذي تعتصم به ،وتلجأ إليه ،وتفوض أمرك ك َّله إليه.
عن ابن عباس  Lقال[ :ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ] [آل عمران ]173:قاهلا
إبراهيم  Sحني ُألقي يف النار ،وقاهلا حممد  Hحني قالوا[ :ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ] [آل عمران]173:
رواه البخاري (.)4563
ِ
آخر ِ
إبراهيم حني ُأ ِلق َي يف النار :حسبي اهلل ونعم الوكيل»
قول
َ
وعنه  Iقال« :كان َ
=
							
رواه البخاري (.)4564
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تخريج احلديث:

أخرجه موقو ًفا أبو داود ( ،)5081واب ُن عساكر يف «التاريخ» ()149/36

مهه من أمر الدنيا واآلخرة ،صاد ًقا كان هبا أو كاذ ًبا» ،وجاء
إال أنه قال« :ما أ َّ

يف آخر رواية أيب داود« :صاد ًقا كان أو كاذ ًبا» ،وهذه الزيادة مل يذكرها ابن

األلباين
السني يف روايته املرفوعة ( ،)71التي حكم عىل حديثها -املرفوعِ-
ُّ
بأنه (منكر).
وقال األلباين عليه الرمحة« :مل يذكر ابن السني يف (عمل اليوم والليلة)

(- )71يعني يف روايته املرفوعة -قو َله« :صاد ًقا كان أو كاذ ًبا» ،وكذلك مل يذكر
احلافظ اب ُن ٍ
ُ
كثري يف «التفسري» ،والسيوطي يف
هذه الزيادة يف رواية أيب داود
«الدر املنثور» ( .)297/3وملا ذكرها ابن كثري من رواية ابن عساكر األوىل

( )2/146/10املوقوفة؛ قال« :وهذه زيادة غريبة» .ثم قال يف حديث ابن
= وتنشأ حالة املؤمن حني يقول« :حسبي اهلل ونعم الوكيل» -يف موضعها املالئم -من توكله
عىل اهلل واستعانته به ،وهي حال تنشأ «عن معرفته باهلل ،واإليامن بتفرده باخللق والتدبري،
والرض والنفع ،والعطاء واملنع ،وأنه ما شاء كان ،وإن مل يشأ الناس ،وما مل يشأ مل يكن،
وإن شاءه الناسِ ،
وتفويضا إليه ،و ُطمأنين ًة به ،وثق ًة به ،ويقينًا
ب له هذا اعتام ًدا عليه،
ً
فيوج ُ
بكفايته ملا توكل عليه فيه ،وأنه َمليِ ٌّ به ،وال يكون إال بمشيئته ،شاءه الناس أم َأ َب ْو ُه.
فتشبه حالتُه حال َة الطفل مع أبويه فيام ينوبه من رغبة ورهبة مها َم ِل َّيان هبام ،فانظر يف
ِ
وحبس َه ِّمه عىل إنزال ما ينوبه هبام .فهذه حال
جترد قلبه عن االلتفات إىل غري أبويه،
املتوكل ،ومن كان هكذا مع اهلل ،فاهلل كافيه والبد؛ قال اهلل تعاىل[ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ب» الكايف ،فإن كان -مع هذا -من أهل
حل ْس ُ
ﮫ ﮬ] [الطالق ،]3:أي :كافيه .و«ا َ
التقوى؛ كانت له العاقبة احلميدة» اهـ من «مدارج السالكني» (.)81/1
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عساكر ( )1/157/10هذا املرفوع -وفيه الزيادة« :-وهذا منكر ،واهلل

أعلم».

ثقات ،بخالف
ومجل�ة القول يف هذا احلديث :أن إس�ناد املوق�وف رجا ُله ٌ

املرف�وع؛ فإن م�داره عىل أمحد بن عب�د اهلل بن عبد الرزاق املق�رئ ،ومل أعرفه،

وال ذكره ابن اجلزري يف «غاية النهاية يف طبقات القراء».
ِ
فح ِر ٌّي بمثله أن
ومع ذلك؛ فقد خالف الثقات الذين أوقفوه؛ كام رأيتَ ،
منكرا.
يكون ما َر َف َع ُه ً
وأما قول املنذري يف «الرتغيب» (:)227/1

«رواه أبو داود هكذا موقو ًفا ،ورفعه ابن السني وغريه ،وقد يقال :إن
مثل هذا ال ُيقال ِم ْن ِق َبل الرأي واالجتهاد؛ فسبيله سبيل املرفوع»!.
فأقول :ذلك من املمكن بالنسبة ألصل احلديث ،بخالف الزيادة؛ فإهنا

ؤج َر املر ُء عىل
غريبة منكرة؛ كام قال ابن كثري ،وهو ظاهر جدًّ ا؛ إذ ال ُيع َقل أن ُي َ
ٍ
معهود يف الرشع .واهلل أعلم» اهـ من
غري
يشء ال ُي َصدِّ ق به ،بل هذا يشء ُ
«السلسلة الضعيفة» (.)450 ،449/11( )5286
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رشيك له ،له ُ
َ
امللك ،وله احلمدُ  ،حييي ويميت،
وحدَ ه ،ال
 14ال إله إال اهللُ ْ
وهو عىل كل ٍ
يشء قدير[ .عرش مرات]
(صحيح)
 -14عن أيب أيوب األنصاري  Iأن رسول اهلل  Hقال:

ُ
َ
الملك ،وله الحمدُ،
شريك له ،له
صبح( :ال إله إال اهلل وحدَه ال
«من قال حين ُي ُ
ُ
���رات؛ كتب اهللُ ل��ه بكل
ُيحيي
ويميت ،وه��و على ك��ل ش��يء ق��دي��ر) َع ْ��ش�� َر م ٍ

وح َّط عنه بها عش َر سيئات((( ،ورفعه اهللُ بها عش َر
واحد ٍة قالها عشر
حسناتَ ،
ٍ
درجات(((ُ ،
كعشر رقاب(((ُ ،
وك َّن له َم ْس َل َح ًة((( من أول النهار إلى
وك َّن له
ٍ
ِ

آخره ،ولم َي ْعمل
يومئذ عملاً َي ْق َه ُر ُه َّن((( ،فإن قالها حين ُيمسي؛ فكذلك».
ٍ

( )1وحط اهلل عنه بها عشر سيئات :أي الصغائر ،عىل قول أكثر أهل العلم :إن األعامل الصاحلة
تكفر صغائر الذنوب ،وأما الكبائر فال تكفر بمجرد فعل األعامل الصاحلة ،بل البد من
التوبة النصوح برشوطها حتى ُت َك َّف َر ،وانظر« :رشح الزرقاين للموطأ» (.)99/1
ِ
ِ
ِ
ُ
الغ�رف املزخرفات،
اجلنات ،يف
العالي�ات ،يف ُعال
املنازل
( )2عش���ر درج���ات :الدرجات ه�ي:
ُ
ِ
ِ
ِ
واللذ ِ
ِ
ِ
َّ
عني
واألهنار اجلاريات ،واخللود الدائ ِم،
املتواصالت،
ات
والرسور العظي ِم ،فيام ال ٌ
قل�ب ٍ
ِ
برش« .تفسير الس�عدي» ( )482ط .دار
س�معت ،وال َخ َط َ�ر على
رأت ،وال ُأ ُذ ٌن
ْ
ْ
ابن حزم 1424 -هـ.
ِ
ٍ
ِ
(ُ )3
رقاب.
عرش
وكن له كعشر رقاب :يعني :أن ثواب هذه الكلمة بمنزلة
ثواب من َ
أعتق َ
(ُ )4
َ
وسموا «مسلح ًة»؛
حيفظون
لح ُة :القو ُم الذين
وك َّن له مسلحة :املَ ْس َ
الثغور من ال َع ِّ
دوُ ،
َ
ِ
ٍ
سالحا له حيفظه اهللُ هبا من
سالح ،واملعنى أن هذه الكلامت تكون
ألهنم يكونون ذوي
ً
ِّ
كل أ ًذى ُيصيبه يف ذلك اليو ِم« .الفتح الرباين» (.)234/14
ِ
ِ
ِ
َ
أفضل من َعمله كام يف
الفضل ،إال َمن َعم َل
( )5يقهرهن :أيَ :ي ْغ ِل ُب ُه َّن ،يعنيَ :ي ُفو ُق ُه َّن يف
ِ
الروايات« .الفتح الرباين» (.)234/14
بعض
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تخريج احلديث:

أخرجه اإلمام أمحد ( ،)23568والطرباين يف «الكبري» ( ،)3883ويف

«الشاميني» ( ،)928وصححه ابن حبان يف «اإلحسان» ( ،)2023وقال
اهليثمي يف «املجمع» (« :)149/10رجال أمحد ثقات» ،وقال املنذري يف
«الرتغيب» (« :)982/1إسناده جيد» ،وقال األلباين يف «الصحيحة» (،114

« :)2563وهذا سند صحيح ،رجاله كلهم ثقات» ،وقال حمققو «املسند»:
«حديث صحيح ،وهذا إسناد حسن» (.)545/38

وعن أيب هريرة  Iأن رس��ول اهلل  Hق��ال« :من قال:

ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،له الملك ،وله الحمد ،وهو على كل شيء
قدير ،بعد ما يصلي ال��غ��داة عش َر م��رات؛ كتب اهلل  Dله عش َر حسنات،

ومحى عنه عشر سيئات ،ورفع له عشر درجاتُ ،
وك َّن له بعدل عتق رقبتين من
ولد إسماعيل ،فإن قالها حين يمسي كان له ُ
مثل ذلكُ ،
وك َّن له ِحجا ًبا من

الشيطان حتى يصبح».

رواه احلسن بن عرفة يف «جزئه» ( ،)1/5ومن طريقه اخلطيب يف

«تارخيه» ( ،)472 ،389/12وقال األلباين -عليه الرمحة -يف «الصحيحة»
(« :)113وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات ،رجال مسلم غري قران بن متام
األسدي هذا ،وهو ثقة».
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ِ
سبحان اهللِ
15
وبحمده[ .مئة مرة أو أكثر].
َ
ِ
وبحمده[ .مئة مرة أو أكثر]
سبحان اهللِ العظي ِم
أو:
َ

(رواه مسلم)
(صحيح)

 -15عن أيب هريرة  Iقال :قال رسول اهلل « :Hمن قال
يأت أح ٌد يو َم
حين ُيصبح وحين يمسي( :سبحان اهلل وبحمده)(((ِ ،مئ َة مرة؛ لم ِ
بأفضل مما جاء به ،إال أح ٌد قال َ
َ
مثل ما قال أو زا َد عليه»(((.
القيامة

( )1التسبيح« :تعظيم جالل اهلل» ،والتسبيح :التنزيه من السوء عىل جهة التعظيم ،وهو من
التسبيح بغريه من األذكار
الس ْبح يف التعظيم أي اجلري فيه إىل أبعد الغايات ،وقد ُق ِرن
ُ
َّ
لكن أكثر ما يكون مقرونًا باحلمد؛ كقوله تعاىل[ :ﮊ ﮋ ﮌ] [طه ،]130:وقوله
[ :Dﭲ ﭳ ﭴ ﭵ] [الشورى.]5:
وأما احلمد؛ فإن اهلل تعاىل مستحق لكل ٍ
محد وحمبة وثناء؛ ملا اتصف به من صفات اجلامل
واجلالل ،وملا أنعم به عىل خلقه من النعم ِ
اجلزال.
وقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية « :Vالتحميد مقرون بالتسبيح وتابع له» كام يف
«جمموع الفتاوى» (.)251/10
والباء يف [ﮊ ﮋ ﮌ] للمصاحبة ،بمعنى (مع) أي :امجع بني التسبيح والتحميد
لف ًظا بأن تقول« :سبحان اهلل ،واحلمد هلل» ،أو «سبحان اهلل وبحمده» ،وامجع بينهام معنًى
بتنزيه اهلل عن النقائص والتمثيل ،وإثبات ما يليق به من املحامد وصفات الكامل.
وقال بعضهم :إن الواو يف قوله« :وبحمدك» للعطف ،والكالم مجلتان:
األوىل( :سبحانك اللهم) أو (سبحان اهلل) معطوف عليها.
والثاني�ة :مجل�ة (بحم�دك) ه�ي املعطوفة ،وتقدي�ر ال�كالم« :و ُأ ْثنِي علي�ك بحمدك» ،أو
«وأمحدك بحمدك» أو «وأتلبس بحمدك».
وقيل« :وبحمدك َس َّبحتُك» بتقدير تأخري الفعل؛ فيكون املعنى« :بمعونتك وتوفيقك
عيل محدً ا -ال بحويل وقويت -سبحتُك».
ونعمتك التي توجب َّ
أذكارا كثرية
( )2أو زاد عليه :دليل عىل أن هذا الذكر جيوز فيه الزيادة عىل املئة ،وقيل :زاد عليه
ً
من الذكر املطلق.
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تخريج احلديث:

رواه مسلم ( ،)2692والرتمذي ( ،)3716وقال« :حديث حسن

صحيح» ،واللفظ هلام ،والنسائي يف «العمل» ( ،)568ويف «الكربى»

( ،)10237والطرباين يف «الدعاء» ( ،)326وابن السني يف «العمل» (،)74
والبيهقي يف «الدعوات الكبري» ( ،)39 ،38واإلمام أمحد (.)8835

َ
وبحمده)
العظيم
هلل
ورواه أبو داود بلفظ« :من قال حين يصبح
ِ
(سبحان ا ِ
ِ

بمثل ما وافى»،
واف((( أح ٌد من الخالئق
مئة مرة؛ وإذا أمسى كذلك؛ لم ُي ِ
ِ

وصححه األلباين يف «صحيح أيب داود» ( ،)4247ورواه ابن حبان (،)860

وقال الشيخ شعيب« :إسناده قوي».
ويف ٍ
لفظ للحاكم ( ،)518/1وابن حبان (« :)859من قال إذا أصبح
مئة مرة ،وإذا أمسى مئة مرة( :سبحان اهلل وبحمده)؛ ُغ ِف َر ْت ذنوبه ،وإن كانت

أكثر من َز َب��د البحر» ،وقال احلاكم« :صحيح عىل رشط مسلم» ،ووافقه
الذهبي.

وقال الشيخ شعيب يف «حتقيق اإلحسان»« :إسناده قوي» (.)141/3

( )1مل يواف :أي :مل ِ
يأتِ ،من (واىف) إذا أتى( ،مبثل ما وافى) :بمثل ما أتى.
ِ
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 16سبحان اهلل،

[مئة مرة أو أكثر]

			
اهلل أكرب،

[مئة مرة أو أكثر]

احلمد هلل		،

[مئة مرة أو أكثر]

رشيك له ،له َ
َ
امللك ،وله احلمدُ  ،وهو عىل كل يشء
ال إله إال اهللُ وحده ال

				
قدير.

[مئة مرة أو أكثر]

(حسن)

 -16عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال :قال رسول اهلل

« :Hمن قال( :سبحان اهلل) مئة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها؛

َ
أفضل من مئ ِة َب َدن ٍة ،ومن ق��ال( :الحمد هلل) قبل طلوع الشمس وقبل
كان
غروبها؛ كان أفضل من مئة فرس ُي ْح َم ُل عليها في سبيل اهلل ،ومن قال( :اهلل
أكبر) مئة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها؛ كان أفضل من عتق مئة
رقبة ،ومن قال( :ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،له الملك ،وله الحمد ،وهو
على كل شيء قدير) مئة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها؛ لم َي ِج ْئ يو َم

َ
أفضل من عمله إال من قال ِمث َله أو زا َد عليه».
بعمل
القيامة أح ٌد ٍ
تخريج احلديث:

أخرجه النسائي يف «عمل اليوم والليلة» ( ،)821وقال احلافظ يف
«الفتح»« :أخرجه النسائي ٍ
بسند صحيح إىل عمرو» ( ،)447/14وقد انتهى
األئمة إىل حتسني رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا كان الراوي عنه
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حسنه األلباين -عليه الرمحة -يف «صحيح
ثقة باستثناء بعض أحاديثه ،وقد َّ

الرتغيب» (.)416/1( )658

وقال حمقق «عمل اليوم والليلة» للنسائي الدكتور /فاروق محادة

(ص« :)476وإسناد املصنف إسناد صحيح عىل مذهب من يرى تصحيح

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ،وهو الراجح».

وأخرجه الرتمذي ( )3718من طريق الضحاك بن حمُ ْ َرة عن عمرو
ابن شعيب به نحوه ،وقال« :حديث حسن غريب» ،و َع َّقب عليه األلباين
� بقوله يف «الضعيفة» (« :)1315بل هو ضعيف اإلسناد منكر املتن
يف نقدي؛ فإن ابن حمُ ْرة -بضم احلاء وفتح الراء -ضعيف كام قال احلافظ
(وحسنه ،فلم يصنع
الرتمذي بقوله:
الذهبي
يف (التقريب)؛ ولذلك تعقب
َّ
َّ
ُّ

شي ًئا)» اهـ (.)481/3

ويف الباب عن أم هانئ بنت أيب طالب  Jمطل ًقا دون ختصيصه

ُ
رسول اهلل  ،Hفقلت:
مر يب
بطريف النهار؛ فعنها  Jقالتَّ :
فمرين بعمل أعمله وأنا
يا رسول اهلل! إين قد َكبرِ ْ ُت َ
وض ُع ْف ُت -أو كام قالتُ -

تعد ُل لك مئة رقبة ُت ْع ِت ِقي َنها من
جالسة .قالِّ « :
سبحي اهلل مئة تسبيحة؛ فإنها ِ

فرس ُم ْس َرج ٍة ُم ْل َج َمة
ولد إسماعيلَ ،
واحمدي اهلل مئة تحميدة؛ تعدل لك مئة ٍ
وكبري اهلل مئة تكبيرة؛ فإنها تعدل لك مئة
تحملين عليها في سبيل اهلل،
ِّ
بدنة ُم َق َّل َد ٍة متقبلةِّ ،
وهل ِلي اهلل مئة تهليلة -قال ابن خلف :أحسبه قال -تمأل
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أتيت
ما بين السماء واألرض ،وال ُير َفع
ألحد عمل ،إال أن َ
بمثل ما ِ
يومئذ ٍ
ٍ
يأتي ِ

به».

رواه اإلمام أمحد ( ،)26911والنسائي يف «الكربى» ( ،)10680ويف

«اليوم والليلة» ( ،)844وابن ماجه بنحوه ( ،)3810والطرباين يف «الكبري»
( ،)10071 ،1008 ،995( )24ويف «األوسط» ( ،)4235والبخاري يف
«التاريخ الكبري» ( ،)2361وقال« :وال يصح هذا عن أم هانئ» (.)83/3
واحلاكم ( ،)514 ،513/1وصححه ،وتعقبه الذهبي.
واحلديث ذكره اهليثمي يف «املجمع» ( ،)92/10وقال« :رواه أمحد،

والطرباين يف (الكبري) ،ورواه يف (األوسط) ،وأسانيدهم حسنة».

وقال األلباين يف «الصحيحة» (« :)1316إسناده حسن ،رجاله ثقات»،

أيضا يف «صحيح ابن ماجه» (.)3072
وحسنه ً
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 -أو:

وهو عىل كل يشء
ال إله إال اهلل وحده ،ال رشيك له ،له امللك ،وله احلمدُ ،

		
قدير.

[مائة مرة]

(حسن)

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهلل  Hقال:

يوم ِمئ َت ْي مر ٍة [مئة إذا أصبح ،ومئة إذا أمسى]( :ال إله إال اهلل
«من قال في ٍ

وحده ال شريك له ،له الملك وله الحمدُ ،وهو على ِّ
كل شي ٍء قدير)؛ لم َي ْس ِب ْق ُه

َ
أفضل ِمن عم ِل ِه».
أح ٌد كان ق ْب َله ،وال يدركه أح ٌد كان بع َده ،إال َمن َع ِمل
تخريج احلديث:

أخرجه النسائي يف «اليوم والليلة» ( ،)575والطرباين يف «الدعاء»

( ،)333وابن السني يف «اليوم والليلة» ( ،)75واحلاكم ( ،)500/1ولكنه

اختصارا ،واخلطيب يف «التاريخ» (،)25/3
قال« :مئة مرة» ،ولعل فيه
ً
والزيادة بني املعقوفني من رواية شعبة عن احلكم عن عمرو بن شعيب به.

وقال األلباين يف «الصحيحة» (:)2762

«قلت( :وهذا إسناد حسن للخالف املعروف يف عمرو بن شعيب عن أبيه

عن جده؛ ولذا قال يف «الفتح» (« :)202/11إسناده صحيح إىل عمرو».

وقال اهليثمي يف «املجمع» (« :)86/10رواه أمحد والطرباين إال أنه قال:

«كل يوم» ورجال أمحد ثقات ،ويف رجال الطرباين من مل أعرفه») اهـ .من

«الصحيحة» (/6القسم األول/ص.)620
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وحسنه حمقق «الدعاء» للطرباين ( ،)948/2وصححه حمقق «عمل اليوم

والليلة» البن السني (ص.)38

وقد ثبت التهليل مئة بعد صالة الفجر يف حديث أيب أمامة  Iأن

رسول اهلل  Hقالَ « :من قال في دبر صالة الغداة( :ال إله إال اهلل َ
وحد ُه
الملك ،وله الحمدُ ،يحيي ويميت ،بيده الخي ُر وهو على ِّ
ُ
كل
ال شريك له ،له
ثان رجليه ،كان يومئذ أفضل أهل األرض عملاً إال
شي ٍء قدير) ،مئة مر ٍة ،وهو ٍ

من قال مثل ما قال ،أو زاد على ما قال».

أخرجه الطرباين يف «الكبري» ( ،)8075و«األوسط» ( ،)450/4و«اليوم

والليلة» البن السني ( ،)142وقال املنذري يف «الرتغيب» (« :)168/1رواه

الطرباين يف (األوسط) بإسناد جيد» ،وقال اهليثمي (« :)108/10رجال

األوسط ثقات» ،وقال األلباين يف «الصحيحة» (« :)2664احلديث حسن

عىل أقل األحوال».

وقد ثبت التهليل مطل ًقا يف اليوم ،دون ختصيص بالصباح واملساء :فعن

أيب هريرة  ،Iأن رسول اهلل  Hقالَ « :من ق َ
��ال( :ال إل��ه إال اهلل

ُ
الملك وله الحمدُ ،وهو على كل شيء قدير)؛ في يوم
وحده ال شريك له ،له
َ (((
��ابُ ،
وم ْ
حيت عنه
مئ َة مر ٍة؛ كانت له َعدل
وك ِت َب له مئ ُة حسن ٍةُ ،
ِ
عشر رق ٍ

(َ )1ع ْد َل :قال السندي« :بالنصب ،وهو بكرس العني بمعنى املِثل ،وقال الفراء :ال َعدل بالفتح:
ما عادل اليشء من غري جنسهِ ،
والعدْ ل بالكرس :املثل؛ وعىل هذا فالفتح هنا أظهر» «رشح
َ
السندي للمسند» ( ،)401/5وانظر« :لسان العرب» (.)432/11
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يأت أح ٌد
مئ ُة سيئ ٍة ،وكانت له ِح ْر ًزا من
الشيطان َ
مس َي ،ولم ِ
يومه ذلك حتى ُي ِ
ِ
َ
عم َل أكث َر((( من ذلك».
بأفضل مما جاء ب ِه ،إال أح ٌد ِ

أخرجه اإلم��ام أمحد ( ،)8873( ،)8008والبخاري (،)3293

( ،)6403ومسلم ( ،)2691وابن ماجه ( ،)3798والرتمذي (،)3468

وقال« :حسن صحيح» ،والنسائي يف «العمل» ( ،)25وابن حبان (،)849

والبغوي يف «رشح السنة» (.)1272
تنبي ــه:

ال شك أن الصباح داخل يف (اليوم) بل هو أول أجزائه ،وعليه فإن

اإلتيان هبذا التهليل يف الصباح -حتى عىل الرواية املطلقة -يكون من املبادرة
رزا له من
إىل العمل الصالح؛ خشي َة أن ُيشغل عنه يف سائر اليوم ،وليكون ِح ً
الشيطان من أول اليوم ،و َمن ذكره ِض ْم َن أذكار الصباح واملساء اعتمد عىل
رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ،ومن ذكره ضمن أذكار الصباح فقد
ِ
اآلنف ِّ
الذك ِْر.
نظر إىل معنى املبادرة

( )1قال النووي « :Vهذا فيه دليل عىل أنه لو قال هذا التهليل أكثر من مئة مرة يف اليوم؛ كان
األجر املذكور يف احلديث عىل املئة ،ويكون له ثواب آخر عىل الزيادة ،وليس هذا
له هذا
ُ
ِ
ِ
من احلدود التي نهُ ِ َي عن اعتدائها ومجُ اوزة أعدادها ،وإن زيادهتا ال فضل فيها أو تبطلها؛
كالزيادة يف عدد الطهارة ،وعدد ركعات الصالة ،وحيتمل أن يكون املراد الزيادة من أعامل
اخلري ،ال من نفس التهليل ،وحيتمل أن يكون املراد مطلق الزيادة سواء كانت من التهليل
أو من غريه ،أو منه ومن غريه ،وهذا االحتامل أظهر ،واهلل أعلم» من «رشحه لصحيح
مسلم» ( )25 ،24/9ط .دار أيب حيان.
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قال اإلمام النووي « :Vوظاهر إطالق احلديث أنه حيصل هذا األجر

املذكور يف هذا احلديث «من قال هذا التهليل مئة مرة في يومه» ،سواء قاله
وبعضها ِ
بعضها َ
آخ َره ،لكن األفضل
أول النهار
َ
متوالية أو متفرقة يف جمالس ،أو َ
حرزا له يف مجيع هناره» اهـ(((.
أن يأيت هبا متوالي ًة يف أول النهار؛ ليكون ً

(« )1رشح النووي» (.)25/9
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الف�صل الثاني

أذكار ختتص بالصباح أو باملساء
أولاً  :أذكار تختص بالصباح

رة اإلسالم ،وكَلِ ِ
 17أصبحنا عىل فِ ْط ِ
ِ
ودين َنبِ ِّينا حممد
مة اإلخالص،
ِ ،H
إبراهيم ،حني ًفا مسلماً  ،وما كان من املرشكني.
وم َّل ِة أبينا
َ

(صحيح)

 -17عن عبد الرمحن بن أب��زى

I

ق��ال( :ك��ان [يعلمنا]

(((

إذا أصبح [أح��دن��ا أن] ي��ق��ول :أص��ب��ح��ن��ا ع���ل���ى ف����ط����ر ِة اإلس�����ل����ام(((،
( )1قال العالمة األلباين « :Vهذه الزيادة ُ -يع ِّلمنا -تتفق متا ًما مع قوله  Hيف
احلديث« :ودين نبينا حممد»؛ فإنه من املستبعد جدًّ ا أن يذكر  Hلفظ «نبينا» يف
دعائه لنفسه هبذا ِ
الو ْرد ،وإنام تعليماً ألمته H؛ ولذلك ملا مل يطلع اإلمام النووي
عىل هذه الزيادة أجاب بجواب غري مقنع ،فقال عقب احلديث:
«قلت :كذا وقع يف كتابه( :ودين نبينا حممد) ،وهو غري ممتنع ،ولعله  Hقال ذلك
جهرا ليسمعه غريه فيتعلمه ،واهلل أعلم».
ً
ومن الغرائب أن يمر عليه ابن عالن يف رشحه ( )126/3فال يعلق عليه بيشء ،وكذلك
الشوكاين يف «حتفة الذاكرين» (ص »!)66اهـ من «السلسلة الصحيحة» (/6القسم
الثاين /ص.)1235
( 	)2فطرة اإلسالم :اإلضافة بيانية ،أي :الفطرة التي هي اإلسالم ،والفطرة لغ ًة هي االبتداء
اصطالحا فهي اإلسالم يف مذهب
واخللق ،ومنه [ﮡ ﮢ ﮣ] [فاطر ،]1:أما
ً
أكثر الصحابة والتابعني واألئمة ،و ُيراد باإلسالم هنا اإلسالم (العام) الذي هو توحيد اهلل
ورفض الرشك به ،والذي هو القاسم املشرتك بني مجيع الرساالت الساموية ،وليس =
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وكلمة اإلخ��ل�اص((( ،ودي��ن نبينا محمد  ،Hوم��ل�� ِة أبينا إبراهيم
مسلما] ،وما كان من المشركين).
حني ًفا((( [ ً
= اإلسالم (اخلاص) املشتمل عىل مجلة العقائد والرشائع مما أوحي إىل خليل اهلل ورسوله
حممد  Hكام جاء يف حديث جربيل ،وانظر كتايب« :الشهادتان أول واجب عىل كل
إنسان» (ص ،)27-17وكذا كتايب« :فطرية الدين وبيان معنى أن كل الناس ُيو َلدون
مسلمني».
( )1كلمة اإلخالص :من أسامء كلمة (ال إله إال اهلل)؛ ألن بتحقيقها تصفو العبادة هلل وحده،
وختلص من كل شوائب اإلرشاك مع اهلل تعاىل ،وانظر كتايب «الكلمة املقدسة» (ص-377
.)382
ِ
ِّباع منهاجه.
( )2حني ًفا :احلنيفية االستقام ُة عىل ملة إبراهيم وات ُ
َف هو امليل ،وغلب استعامل هذا الوصف يف امليل عن الباطل،
حلن ُ
قال ابن عاشور « :Vا َ
أي العدول عنه بالتوجه إىل احلق ،أي عادلاً ومنقط ًعا عن الرشك؛ كقوله تعاىل[ :ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ] [البقرة ،]135:اهـ من «التحرير والتنوير» (.)89/21
حلنَف) يف لغة العرب ليس هو امليل ولكن االستقامة
ومن العلامء من ذهب إىل أن أصل (ا َ
والسالمة ،قال اإلمام ابن عبد الرب « :Vالفطرة السالمة واالستقامة ،بدليل حديث
ياض بن ٍ
ِع ِ
حنفاء)
خلقت عبادي
محار عن النبي  Hحاك ًيا عن ربه ( :Dإين
ُ
َ
يعني عىل استقامة وسالمة ،واحلنيف يف كالم العرب املستقيم السامل ،وإنام قيل لألعرج:
فازة» اهـ من «التمهيد» ( ،)71 ،70/18وكام
أحنف عىل جهة الفأل؛ كام قيل لل َق ْف ِرَ :م َ
قيل للديغَ :سليم؛ تفاؤلاً بالسالمة.
فسه
وقال ابن القيم « :Vواحلنيف :ا ُملقبل عىل اهلل تعاىل ،ا ُمل ْع ِرض عماَّ سواه ،ومن رَّ
حلنَف هو اإلقبال،
فسه بالزم املعنى ،فإن ا َ
يفسه بنفس موضوع اللفظ ،وإنام رَّ
باملائل فلم رِّ
الر ْج َلني هو إقبال إحدامها عىل األخرى،
ومن أقبل عىل يشء مال عن غريه ،واحلنف يف ِّ
ويلزمه مي ُلها عن جهتها» اهـ من ِ
«جالء األفهام» (ص.)306 ،305
أيضا« :واحلنيف :املقبل عىل اهلل ،ويلزم هذا املعنى َم ْي ُله عام سواه ،فامليل الز ُم
وقال ً V
حلنَف ،ال أنه موضو ُعه لغ ًة» اهـ .من «مفتاح دار السعادة» (.)499/1
معنى ا َ
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تخريج احلديث:

أخرجه النسائي يف «العمل» ( ،)344 ،343/1ويف «الكربى» (،9829

 ،)10176 ،10175والدارم�ي ( ،)2688واإلم�ام أمح�د (،)15360
وابن أيب ش�يبة ( ،)239/10( ،)77/9واب�ن الس�ني يف «العم�ل» (،)34

والطرباين يف «الدعاء» ( ،)294والزيادتان األوليان له ،والبيهقي يف «الدعوات

الكبري» ( ،)26والزيادة األخرية للجميع إال أمحد.

واحلديث صححه النووي يف «األذكار» (ص ،)68والعراقي يف «املغني»

( ،)327/1وعزاه اهليثمي إىل اإلمام أمحد والطرباين (أي يف الدعاء) ،ثم قال:
«ورجاهلام رجال الصحيح» كام يف «املجمع» ( ،)116/10وحسنه احلافظ يف

«نتائج األفكار» ( ،)379/3ورمز السيوطي حلسنه يف «اجلامع الصغري» (،)6582
وصححه األلباين يف «الصحيحة» ( ،)2989وقال حمققو «املسند»« :إسناده صحيح

عىل رشط الشيخني» ( ،)77/24وصححه حمققا «زاد املعاد» (.)374/2
ٍ
رواية عند اإلمام أمحد (« :)15363كان يقول إذا أصبح،
تنبيه :يف

تفرد هبا وكيع فخالف حييى
وإذا أمسى »...احلديث ،وزيادة «وإذا أمسى» َّ
ٍ
سعيد القطان وكالمها حافظ كبري ،لكن قال اإلمام أمحد يف ترمجة حييى
اب َن
دي ووكي ًعا وغريمها ،»-كام
ابن سعيد« :إنه أثبت من هؤالء -يعني اب َن َم ْه ٍّ
ٍ
ِ
َ
سفيان
ثقات آخرين عن
رواية
أن هذه الزيادة مل ت َِر ْد يف رواية شعبة وال يف
عند النسائي ،والبيهقي يف «الدعوات الكبري» ،وانظر« :الصحيحة» لأللباين
(املجلد السادس/القسم الثاين /ص.»)1231 ،1230
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ٍ
وبمحمد  Hنب ًّيا.
يت باهللِ ر ًّبا ،وباإلسالم ِدينًا،
َ 18ر ِض ُ

(صحيح)

سمعت رسول اهلل
المنَ ْي ِذر  ،Iوكان يكون بإفريقية ،قال:
ُ
 -18عن ُ

وبمحمد
ربا ،وباإلسالم دي ًنا،
 Hيقول« :من قال إذا أصبح( :رضيت باهلل ًّ
ٍ
َّ
نبيا)(((؛ فأنا الزعي ُم،
ْخ َل ُه الجن َة».
ًّ H
آلخذن بيده حتى أُد ِ
تخريج احلديث:

رواه الطرباين يف «الكبري» ( ،)838/20وحسنه املنذري (،)229/1
واهليثمي ( ،)116/10وقال احلافظ« :فيه ِرشدين ،وهو ضعيف» ،وصححه

األلباين يف «الصحيحة» ( ،)2686وقال « :Vمل يتفرد به ِرشدين؛ فإنه رواه
حل ْبيل عن ا ُملن ْي ِذر به» ،وقال احلافظ
عن ُحيي بن عبد اهلل عن أيب عبد الرمحن ا ُ
يف «اإلصابة» (« :)228/6وصله الطرباين إىل ِر ْشدين ،وتابعه ابن وهب
عن حيي ،ولكنه مل ُي َس ِّمه ،قال :عن رجل من أصحاب النبي ،G
وأخرجه ابن منده» اهـ .وع َّل َق عليه األلباين« :وال خيفى أن الصحابة ك َّلهم
ِ
تسمية ِ
ٍ
وهب إياه ال يرض ،فبهذه املتابعة ثبت احلديث،
ابن
عدول ،فعدم
واحلمد هلل» اهـ من «الصحيحة» (/6القسم األول /ص.)422

ٍ
(وبمحمد رسولاً ) ،ويف رواية
( )1قال اإلمام النووي « :Vوقع يف رواية أيب داود وغريه:
ُ
اإلنسان بينهام فيقول( :نب ًّيا ورسوالً) ،ولو اقترص عىل
جيمع
ب أن
َ
ستح ُّ
الرتمذي (نب ًّيا)؛ ف ُي َ
أحدمها كان عاملاً باحلديث» اهـ من «األذكار» (ص.)113
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ويشهد هلذا احلديث ما رواه أبو سعيد اخلدري  Iأن رسول اهلل

وبمحمد رسولاً )(((؛
ربا ،وباإلسالم دي ًنا،
 Hقال« :من قال( :رضيت باهلل ًّ
ٍ

«من قال حني يسمع
( )1وعن سعد بن أيب وقاص  Iعن رسول اهلل  Hأنه قالَ :
َ
رضيت باهلل
رشيك له ،وأن حممدً ا عبدُ ُه ورسوله،
املؤذن :أشهد أن ال إله إال اهلل وحد ُه ال
ُ
ِ
ٍ
وبمحمد رسولاً  ،وباإلسالم دينًا؛ غُف َر له ذنبه» رواه مسلم ( ،)386وهذا يقال بعد
ر ًّبا،
أيضا ،عن العباس بن عبد املطلب  ،Iأنه سمع رسول اهلل
الشهادتني ،وعند مسلم ً
ٍ
يِ
ِ
ً
رسوال»
ض باهلل ر ًّبا ،وباإلسالم دينًا ،وبمحمد
 Hيقول« :ذاق َ
طعم اإليامن َمن َر َ
رواه مسلم (.)34
صت حالو ُة
قال اإلمام النووي �« :وال شك يف أن من كانت هذه صف َت ُه فقد َخ َل ْ
طعم ُه ،وقال القايض عياض  :Vمعنى احلديث ،صح إيامنه،
اإليامن إىل قلبه ،وذاق َ
لثبوت معرفتِ ِه ،ونفاذِ
ِ
ِ
ِ
امر باطنَ ُه؛ ألن رضاه باملذكورات ٌ
نفسهَ ،
دليل
وخ َ
واطمأنت به ُ
ِ
أمرا َس ُه َل عليه ،فكذا املؤمن إذا دخل
بصريته ،وخمالطة بشاشته قل َب ُه؛ ألن من ريض ً
طاعات اهلل تعاىل َّ
ُ
ولذ ْت له ،واهلل أعلم» اهـ .من «رشح النووي»
اإليامن َس ُه َل عليه
قل َب ُه
ُ
(.)2/2
وتعلمها
وقد تضمن هذا الذكر الرشيف األصول الثالثة التي جيب عىل كل عبد معرفتُها
ُ
والعمل هبا ،والدعوة إليها ،والصرب عىل ما يناله من أ ًذى يف سبيل ذلك ،وهي ما ُيسأل
ٍ
عازب  ،Iعن النبي  Hقال[ :ﭭ ﭮ
عنه العبد يف قربه! عن الرباء بن
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ] اآلي َة [إبراهيم.]27:
قال :نزلت يف عذاب القرب ،فيقال له :من ربك؟ فيقول :ريب اهلل ،ونبيي حممد ،H
فذلك قوله [ :Dﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ] اآلية [إبراهيم ]27:رواه مسلم (.)2871
وعنه  Iقال :خرجنا مع رسول اهلل  Hيف جنازة رجل من األنصار ،فانتهينا إىل
القرب ،و َّملا ُي ْل َحدْ  ،فجلس رسول اهلل  Hوجلسنا حوله ،كأنام عىل رؤوسنا الطري،
ويف يده عود ينكت به يف األرض ،فرفع رأسه فقال« :استعيذوا باهلل من عذاب القرب»
مرتني أو ثال ًثا ،زاد يف حديث جرير ها هنا :وقال« :وإنه َليسمع َخ ْف َق نعاهلم إذا َو َّل ْوا =
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وجبت له الجنة» ،وليس فيه ذكر الصباح واملساء ،واحلديث أخرجه أبو داود
( ،)1529وصححه األلباين يف «صحيح أيب داود» ( ،)1353ويف «الصحيحة»
(.)334

سعيد!
وعنه  Iقال :أخذ رسول اهلل  Hبيدي فقال« :يا أبا
ٍ

قالهن َ
َّ
ثالث ٌة َمن
دخل الجن َة» قلت :ما ُه َّن يا رسول اهلل؟ قال« :من َر ِض َي باهلل
وبمحمد ً
ربا ،وباإلسالم دي ًنا،
سعيد! والرابع ُة لها من
رسوال» .ثم قال« :يا أبا
ًّ
ٍ
ٍ

وهي الجها ُد في سبيل اهلل».
الفضل كما بين السماء إلى األرض؛ ِ
ِ

= مدبرين حني يقال له :يا هذا ،من ربك ،وما دينك ،ومن نبيك»؟ قال هناد :قال« :ويأتيه
ملكان ف ُي ْجلِسانِ ِه فيقوالن له :من ربك؟ فيقول :ريب اهلل ،فيقوالن :ما دينك؟ فيقول:
ديني اإلسالم ،فيقوالن له :ما هذا الرجل الذي ُب ِع َ
ث فيكم؟ قال« :فيقول :هو رسول اهلل
وصدقت ،زاد يف
فآمنت به
كتاب اهلل
قرأت
 ،Hفيقوالن :وما يدريك؟ فيقول:
ُ
ُ
ُ
َ
حديث جرير« :فذلك قول اهلل [ :Dﭭ ﭮ ﭯ ﭰ] اآلية« ،فينادي منادٍ
ُ
من السامء :أن قد َصدَ َق عبدي؛ ِ
فأفرشوه من اجلنة ،وافتحوا له با ًبا إىل اجلنة ،وألبسوه
من اجلنة» ،قال« :فيأتيه من َر ْو ِحها وطِيبها» ،قال« :و ُيفتَح له فيها َمدَّ ِ
برصه» ،قال« :وإن
روحه يف جسده ،ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقوالن :من
الكافر» فذكر موته ،قال« :و ُت َعا ُد ُ
ربك؟ فيقول :هاه هاه هاه ،ال أدري ،فيقوالن له :ما دينك؟ فيقول هاه هاه ،ال أدري،
فيقوالن :ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول :هاه هاه ،ال أدري ،فينادي ٍ
مناد من
ُ
السامء :أن كذب؛ ِ
فأفرشوه من النار ،وألبسوه من النار ،وافتحوا له با ًبا إىل النار» قال:
وسمومها» ،قال« :و ُي َض َّي ُق عليه قربه حتى ختتلف فيه أضالعه» زاد يف
«فيأتيه من َح ِّرها َ
ٍ
ِ
حديث جرير قال« :ثم ُي َق َّي ُض له أعمى أبكم معه م ْر َز َّب ٌة من حديد لو رُ ِ
ض َب هبا ٌ
جبل
لصار تُرا ًبا» ،قال« :فيرضبه هبا رضبة يسمعها ما بني املرشق واملغرب إال الثقلني؛ فيصري
ترا ًبا» قال« :ثم تعاد فيه الروح» رواه أبو داود ( ،)4753وصححه األلباين يف «صحيح
أيب داود» (.)3979
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أخرج�ه اإلم�ام أمح�د ( ،)11102وأخرج�ه بنحوه س�عيد ب�ن منصور

( ،)2301ومس�لم ( ،)1884والنس�ائي يف «الكبرى» ( ،)9834وغريه�م،
وق�ال حمقق�و «املس�ند»« :حدي�ث صحي�ح ،وه�ذا إس�ناد ضعي�ف؛ لضعف

ابن هليع�ة» ( ،)168/17وق�ال األلب�اين« :إس�ناده ال ب�أس ب�ه يف املتابع�ات
والشواهد» كام يف «الصحيحة» (.)590/1
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 19اللهم إين أسألك علماً ناف ًعا ،ورز ًقا طي ًبا ،وعملاً ُم َت َق َّبلاً .

(حسن)

 -19عن أم سلمة  Jأن رسول اهلل  Hكان إذا أصبح

(((

علما ناف ًعا ،ورز ًقا طي ًبا ،وعملاً ُم َت َق َّبًال».
قال« :اللهم إني أسألك ً
تخريج احلديث:

أخرجه النسائي يف «العمل» ( ،)102ويف «الكربى» ( ،)9930وابن ماجه

( ،)925واإلمام أمحد (،)26701( ،)26700( ،)26602( ،)26521

( ،)26731والطياليس ( ،)1605والطرباين يف «الكبري» ( ،)688 :685ويف
الدعاء ( ،)672 ،671 ،669وابن السني يف «العمل» ( ،)110 ،54والبيهقي

يف «الشعب» ( ،)1782ويف «الدعوات الكبري» (.)99

الراوي عن أم سلمة وهو موالها
وقد ُض ِّعف هذا احلديث بسبب أن
َ

مبهم ومل ُي َس َّم ،وقد جزم احلافظ ابن حجر بأنه عبد اهلل بن شداد يف «التقريب»

( ،)1333لكنه قال بعد ذلك يف «نتائج األفكار» (« :)315/2وهي رواية
شاذة» ،وهذا هو الصواب -واهلل أعلم-؛ فإن عبد اهلل بن شداد بن اهلاد الليثي
ليس من املوايل ،وانظر« :اجلامع العام يف األدعية واألذكار» (.)625/1

( )1ويف بعض رواياته« :يف دبر صالة الفجر» ،ويف أخرى« :إذا صىل الصبح حني يسلم»،
ويف أخرى« :كان إذا صىل الفجر مل يقم من جملسه حتى يقول »...وال تعارض؛ ألن ما
بعد صالة الفجر وقت ألذكار الصباح؛ ولذا وضعه النووي يف باب ما يقال عند الصباح
(ص.)109
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واحلديث حسنه احلافظ يف «نتائج األفكار» ( ،)388 ،313/2وقال:

«وقد وجدت للحديث شاهدً ا من أجله قلت :إنه حسن» (ص.)315

وقد صححه األلباين يف «صحيح ابن ماجه» ( ،)753وقال يف «متام املنة»:
ٍ
بإسناد جيد ليس فيه
«لكن أخرجه الطرباين يف (املعجم الصغري) ()260/1
املجهول ،كام بينته يف «الروض النضري» ( »)1199اهـ (ص ،)233وقال يف

«حتقيق املشكاة» (« :)2432رواه الطرباين يف (املعجم الصغري) بسند صحيح»
اهـ ( ،)35/3وقال حمققا «زاد املعاد»« :وللحديث شاهد عند الطرباين يف

«معجمه الصغري» ( )735بسند صحيح؛ فاحلديث حسن به» (.)375/2
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سبحان اهلل ِز َن َة
سبحان اهلل رضا ن ْف ِسه،
حان اهللِ عد َد َخ ْل ِقه،
َ
َ
ُ 20س ْب َ
ِ
سبحان اهلل ِمدا َد كلامتِه[ .ثالث مرات]
عرشه،
(رواه مسلم)
َ
أو :سبحان اهللِ
عرشهِ ،
وزن َة ِ
ورضا ِ
ِ
نفسهِ ،
وبحمده ،عد َد خ ْل ِقهِ ،
ومدا َد
َ
كلامته[ .ثالث مرات]

ِ

(رواه مسلم)

ج َو ْي ِرية بنت احلارث ،أم املؤمنني  ،Jأن النبي H
 -20عن ُ

خرج من عندها ُبك َْرةً ،حني صىل
الصبح((( وهي يف مسجدها((( ،ثم رجع بعد
َ
احلال التي فارقت ِ
أن أضحى ،وهي جالسة ،فقال« :ما ِ
ِ
ُك عليها؟»
زلت عىل

كلماتَ ،
قالت :نعم ،قال النبي « :Hلقد ُ
ثالث
قلت بع َد ِك((( أرب�� َع
ٍ

َ
سبحان
اليوم لوز َنتهُن(((( :سبحان اهلل عد َد خل ِقه،
مرات ،لو ُو ِز َن ْت بما ُق ِ
ٍ
لت من ُذ ِ

َ
َ
هلل ِمدا َد كلما ِت ِه)».
هلل ِز َن َة َع ْر ِش ِه،
نفسه،
هلل ِرضا ِ
سبحان ا ِ
سبحان ا ِ
ا ِ

بعض الشرُّ َّ ِ
اح« :حني صلى الصبح» :حني أراد أن خيرج ليصيل الصبح ،ويف رواية
( )1قال ُ
ابن حبان« :خرج إىل صالة الصبح» ،وعند مسلم« :حني صىل الغداة ،أو بعدما صىل
الغداة».
الصبح.
مسجدها :أي ُمصلاَّ ها الذي ص َّل ْت فيه
َ
( )2وهي يف ِ
بعدك :بعد مفارقتك.
()3
ِ
( )4لوزنتهن :أي َغ َل َبت ُْه َّن ،وزادت عليهن يف الوزن.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية « :Vوقول النبي  Hألم املؤمنني جويرية« :لقد
ٍ
ِ
َت بام قلتِه منذ اليوم لوزنتهن( :سبحان اهلل عدد خلقه،
أربع
كلامت لو ُو ِزن ْ
ُ
قلت بعدك َ
ِ
سبحان اهلل زنة عرشه ،سبحان اهلل رضا نفسه ،سبحان اهلل مدا َد كلامته)» أخرجه مسلم يف
«صحيحه» ،فمعناه :أنه سبحانه يستحق التسبيح بعدد ذلك؛ كقوله « :Hربنا ولك
شئت من ٍ
وم ْلء ما بينهامِ ،
وم ْلء األرضِ ،
السمواتِ ،
ِ
يشء بعد» =
احلمدِ ،م ْل َء
وم ْل َء ما َ
َ
َ
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تسبيحا بقدر ذلك ،فاملقدار تار ًة يكون وص ًفا لفعل العبد ،وفع ُله
= ليس املراد أنه َس َّبح
ً
قدره؛ وإال فلو قال املصيل يف
حمصور ،وتارة يكون ملا يستحقه الرب ،فذاك الذي يع ُظم ُ
صالته( :سبحان اهلل عدد خلقه)؛ مل يكن قد سبح إال مرة واحدة .وملا رشع النبي H
أن يسبح دبر كل صالة ثال ًثا وثالثني ،وحيمد ثال ًثا وثالثني ،ويكرب ثال ًثا وثالثني .فلو قال:
(سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،واهلل أكرب ،عدد ِ
خلقه)؛ مل يكن قد سبح إال مرة واحدة» اهـ من
َ
«جمموع الفتاوى» (.)12/33
وقال تلميذه اإلمام املحقق ابن قيم اجلوزية � تعلي ًقا عىل هذا احلديث:
أعظم ثنا ًء من ِّ
يظهر يف معرفة
املضاعف ،وهو
الذكر
سمى
َ
الذكر املفرد ،وهذا إنام ُ
ُ
َ
«وهذا ُي َّ
ِ
ِ
ِ
هذا الذكر وفهمه ،فإن َ
تضمن إنشا ًء
حان اهلل وبحمده عد َد خلقه)
قول املس ِّبح( :س ُب َ
َّ
الرب من التسبيح عد َد ِّ
كل خملوق كان أو هو كائ ٌن إىل
تضمن
إخبارا عام يستح ُّقه ُّ
ً
وإخباراَّ :
ً
ِ
ِ
العظيم،
الر َّب وتعظيمه والثناء عليه هذا العد َد
فتضمن
ما ال هناي َة له،
َ
اإلخبار عن تنزهيه َّ
َ
َّ
ِ
الذي ال يبلغ ُه العا ُّدون ،وال يحُ ْ صيه ا ُمل ْح ُصون.
وتضمن إنشاء ِ
لتسبيح هذا شأنُه ،ال َّ
ٍ
قدره وعد ُده،
العبد
أن ما أتى به العبدُ من التسبيح هذا ُ
َ
َّ
بل أخرب َّ
تسبيح يبلغ العد َد الذي لو كان يف
الـر ُّب  Eمن التسبيح هو
ٌ
أن ما يستح ُّقه َّ
ٍ
عدد ما َيزيدُ عليه َل َذكَره؛ َّ
فإن جتدُّ َد املخلوقات ال ينتهي عد ًدا ،وال يحُ ىَص احلارض.
عظيمني:
أمرين
وكذلك قوله( :ورضا نفسه) ،فهو
َ
يتضمن َ
َّ
ٍ
مساو لرضا نفسه ،كام أنه يف
تسبيحا هو يف العظمة واجلالل
أحدهما :أن يكون املرا ُد
ً
ِ
ِ
ٍ
ِ
مساو لعدد َخ ْلقه ،وال ريب َّ
ٍ
أمر ال هناية له
أن رضا
تسبيح
األول مخُ ْبرِ ٌ عن
الر ِّب ٌ
نفس َّ
التعظيم والتنزيه ،فإذا كانت
يتضمن
والتسبيح ثنا ٌء عليه سبحانه
يف العظمة والوصف،
ُ
َ
َّ
ُّ
وأجل ،كان
أعظم من ذلك
ونعوت جالله ال هناي َة هلا وال غاية ،بل هي
أوصاف كامله
ُ
ُ
ُ
َ
األول من
ينتظم املعنى
إخبارا وإنشا ًء ،وهذا املعنى
تابع هلا
الثنا ُء عليه هبا كذلك؛ إذ هو ٌ
ُ
ً
غري عكس.
وإذا كان إحسانُه سبحانه وثوا ُبه وبركتُه وخريه ال منتهى له ،وهو من م ِ
وجبات رضاه
ُ
ُ
وثمرته فكيف بصفة الرضا؟
وقولهِ :
الرب  ،Eوأنه ُ
أثقل املخلوقات
«وز َن َة عرشه» فيه ُ
إثبات العرش ،وإضافته إىل ِّ
عىل اإلطالق؛ إذ لو كان يش ٌء َ
=
				
أثقل منه ُلوزن به التسبيح.
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تخريج احلديث:

رواه مسلم ( )2726باب التسبيح أول النهار ،وأبو داود (،)1503

والرتمذي ( ،)3808والنسائي يف «الكربى» ( ،)9989وابن ماجه (،)3808

واإلم��ام أمحد (،)27421( ،)3308( ،)3005( ،)2900( ،)2334

والبخاري يف «األدب املفرد» ( ،)831 ،647وابن حبان (،)832( ،)828

وغريهم.

وانظر« :السلسلة الصحيحة» (.)2156
ِ
ِ
ِ
=
ُ
فالتضعيف األول للعدد والكم َّية ،والثاين للصفة والكيفية ،والثالث للع َظم وال ِّث َقل وكبرَ
املقدار.
ِ
يعم األقس�ام الثالثة ويش�ملها؛ َّ
فإن م�دا َد كلامته E
وقول�ه« :وم�دَ ا َد كلامته» ه�ذا ُّ
ال هناي� َة لق�دره ،وال لصفته ،وال لعدده؛ ق�ال تع�اىل[ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ] [الكهف ،]109:وقال تعاىل[ :ﯳ
ﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ
ومجيع
البح ُر ِم�دا ًدا،
ُ
ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ] [لقمان ،]27:ومعن�ى ه�ذا أن�ه ل�و ُف ِرض ْ
ِ
وكلامت
البح�ار واألقال ُم،
أش�جار األرض أقال ًما ،واألقال ُم تس�تمدُّ بذلك املداد ،فتفنى
ُ
ُ
الرب ال تفنى وال تنفد.
ِّ
َ
أفضل
واملقصود أن يف هذا التسبيح من صفات الكامل ونعوت اجلالل ما يوجب أن يكون
من غريه» اهـ من «املنار املنيف» (ص.)30-27
النبي  Hهذه
ذكر ُّ
وقال اإلمام أبو العباس القرطبي  Vيف «ا ُمل ْف ِهم»« :وإنام َ
ِ
ِ
ِ
األمور عىل ِ
الكلامت
الذاكر هبذه
تنحرصُ ،منَـ ِّب ًها عىل أن
والكثرة التي ال
اإلغياء،
جهة
َ
َ
ُ
ُ
َ
بحيث لو متك َن من تسبيح اهلل وحتميده وتعظيمه عد ًدا ال يتناهى
يكون
ينبغي له أن
ٍ
ِ
ُ
حساب» اهـ (.)53/7
يدخل يف
الثواب ما ال
ينحرص؛ لفعل ذلك؛ فحصل له من
وال
ُ
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 21أستغفر اهلل[ .مائة مرة]

(صحيح)

 -21عن أيب موسى األشعري  Iقال :جاء رسول اهلل H

أصبح ُت َغ��دا ًة ُّ
ُ
هلل
قط إال
وس فقال« :ما
ْ
استغفرت ا َ
ونحن ُج ُل ٌ

(((

مر ٍة».

فيها مئ َة

تخريج احلديث:

أخرجه النسائي يف «عمل اليوم والليلة» ( ،)441ويف «الكربى»

( ،)10275وابن أيب شيبة يف «املصنف» ( ،)36084( ،)29936والطرباين
يف «الدعاء» ( ،)1809ويف «األوسط» ( ،)3737والعقييل يف «الضعفاء
الكبري» ( ،)175 ،174/4وأبو نعيم يف «أخبار أصبهان» (،)60/1
والروياين يف «املسند» ( ،)501واحلديث حسنه السيوطي كام يف «فيض

القدير» ( ،)421/5وصححه األلباين يف «الصحيحة» ( ،)1600ويف

«صحيح اجلامع» ( ،)5534وحسنه الدكتور حممد سعيد البخاري يف «حتقيق

الدعاء للطرباين» (.)1612/3

( )1ومل يوظف النبي  Hهنا صيغة معينة لالستغفار ،وأخرصها« :أستغفر اهلل» كام
يف «صحيح مسلم» رقم ( ،)591وقد اقتبس الشوكاين  Vمن قوله تعاىل[ :ﮫ
وأتوب
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ] اآلية [هود ]3:صيغة« :اللهم إين أستغفرك فاغفر يل،
ُ
عيل» كام يف «حتفة الذاكرين» (ص ،)401وانظر« :فقه االستغفار» للمؤلف
إليك فت ْ
ُب َّ
(ص ،)96وما بعدها.
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وذهب بعض األئمة إىل أن حديث أيب موسى شاذ ،وأن الصحيح املحفوظ

مطل ًقا هو حديث األغر ،ولفظه« :يا أيها الناس! توبوا إلى اهلل واستغفروه؛

فإني أتوب إلى اهلل وأستغفره في كل يوم مئة مرة»((( ،انظر« :اجلامع العام يف
األدعية واألذكار» (.)633-629/1

وعليه يكون االستغفار يف عموم اليوم دون ختصيص بالصباح ،لك َّن
َ
اإلتيان به يف الصباح مبا َدر ٌة به يف أول اليوم؛ ألنه إذا أجله قد ُي َض ِّي ُعه ،واهلل

تعاىل أعلم.

( )1انظر خترجيه (ص.)204
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حاو ُل ،وبك ُأ َص ِ
 22اللهم بك ُأ ِ
او ُل ،وبك ُأ َقاتِ ُل.

(صحيح)

 -19عن صهيب  Iأن رسول اهلل  Hكان أيا َم ُحنني يحُ َ ِّر ُك

شفتيه((( بعد صالة الفجر بيشء((( ،مل نكن نراه يفعله فقلنا :يا رسول اهلل،
نبيا
حتر ُك شفتيك؟ قال« :إن ًّ
إنا نراك تفعل شي ًئا مل تكن تفعله ،فام هذا الذي ِّ

أع َج َب ْت ُه كثر ُة أُ َّم ِت ِه ،فقال :لن َي ُرو َم((( هؤالء شي ٌء ،فأوحى
فيمن كان قبلكم ْ
عدوا من غيرهم
اهلل إليه أن َخ ِّير أُ َّم َتك بين إحدى ثالث :إما أن ُن َس ِّل َط عليهم ًّ
َ
ُو
فيستبيحهم ،أو الجوعَ ،وإما أن أرسل عليهم
فشاو ْر ُهم ،فقالوا :أما ال َعد ُّ
َ
الموتِ ،
فال طاق َة لنا بهم ،وأما الجو ُع فال صب َر لنا عليه ،ول ِك ِن الموت ،فأرسل عليهم

َ
الموت ،فمات منهم في ثالثة أيام سبعون أل ًفا» قال رسول اهلل :H
(((
ُ
ُ
صاو ُل(((،
���او ُل  ،وبك أ ِ
«فأنا أقول اآلن -حيث رأى كثرتهَ م :-اللهم بك أح ِ

( )1حيرك شفتيه :أي يقوله ُخ ْف َي ًة.
( )2ويف رواية يف «املسند» (« :)18937وكان إذا صىل مهس شي ًئا ال نفهمه ،وال حيدثنا به».
( )3يروم :يطلب ويريد وحياول ،قال زهري:
���اب امل��ن��اي��ا َي َن ْل َن ُه
بس َّل ِم
�����اب أس���ب َ
وم����ن ه َ
ول����و رام أس����ب َ
����اب ال���س���م���ا ِء ُ
ويف رواية« :من يقوم هلؤالء؟» ،ويف رواية« :من يكافئ هؤالء؟».
( )4بك أحاول :أي بحولك وقوتك وعونك من حال حيول حيلة (وأصلها حولة) ،ويف بعض
الروايات بزيادة« :وال حول وال قوة إال باهلل» رواه ابن حبان ( ،)1975بعد «وبك أقاتل».
وقيل :أحاول أن أعالج أموري ،وقيل :أحتال لدفع العدو من :حال بني الشيئني إذا منع
أحدَ مها عن اآلخر ،أو أدافع العدو ،وقال البيهقي« :أطالب».
واحلول :احلركة ،أحول :أحتول من حال إىل حال.
الصيال) ،وقال ابن اجلزري« :أسطو وأقهر» ،وقيل :املصاولة :املواثبة،
( )5أصاول :أدافع (من ِّ
ِ
ب عىل األعداء ،والصولة :احلملة.
وقيل :أغل ُ
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وبك أُقا ِت ُل»(((.
تخريج احلديث:

رواه اإلمام أمحد ( ،)18937( ،)18933( ،)18940والدارمي

( ،)2441والنسائي يف «الكربى» ( ،)8633وابن حبان (،)4758( ،)2027
والبيهقي يف «السنن» ( ،)18508والطرباين يف «الدعاء» ( ،)664ويف

«الكبري» ( ،)7318وأبو نعيم يف «احللية» ( ،)155/1وابن السني يف «عمل

اليوم والليلة» ( ،)117وقال احلافظ يف «نتائج األفكار» (« :)316/2حديث
صحيح» ،وصححه األلباين يف «الصحيحة» ( )2954( ،)1061عىل رشط
الشيخني ،وقال حمققو «املسند» (« :)270/31إسناده صحيح عىل رشط

مسلم».

وقد ذهب البعض إىل أن حتريك النبي  Hشفتيه هبذا الدعاء يوم

عارضا مقيدً ا باحلال والواقعة ،بدليل قول صهيب « :Iمل نكن
حنني كان
ً
نراه يفعله» ،فليس هذا الدعاء مرا ًدا لذاته عقب صالة الفجر ،لكنه يصلح

أن يكون موظ ًفا للقاء األعداء ،فيكون كحديث أنس  Iأنه H

كان يقول عند لقاء العدو« :اللهم أنت عضدي ،وأنت نصيري ،بك أحول ،وبك

أصول ،وبك أقاتل» [صححه األلباين يف «صحيح أيب داود» ( ،)2291وغريه].

ِ
ِ
وأجاهد.
أخاصم
( )1وبك أقاتل :أي
قال ابن عالن « :Vوال خيفى ما اشتمل عليه هذا الذكر من التربي من احلول والقوة،
ور ِّد األمر إليه تعاىل» اهـ .من «الفتوحات الربانية» (.)71/3
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وذهب بعض العلامء إىل أنه يقال بعد صالة الفجر عمو ًما ،وقد ترجم له

ابن السني (ص« :)117( )58ما يقول يف دبر صالة الصبح» ،وذكره النووي
فيام يقال بعد صالة الصبح «األذكار» (ص )108رقم (.)217

وجعله ابن اجلزري بعد صالة الضحى ،وأقره الشوكاين يف «حتفة

الذاكرين» (ص.)208

َّ
واستدل بعضهم عىل القول بالعموم برواية« :كان إذا صىل مهس بذلك» يف

«املسند» ( )18937ومل يقيده بالفجر ،وبأنه معنى «ال حول وال قوة إال باهلل»،

وقد كان شيخ اإلسالم ابن تيمية  Vإذا قصد جملس العلم يقول« :اللهم

أن��ت عضدي ونصيري ،ب��ك أح���ول ،وب��ك أص���ول ،وب��ك أقاتل» كام يف «املبدع»

(.)304/3
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ثانيا :ذكر يختص باملساء
ً

بكلامت اهللِ التام ِ
ِ
ات ِمن شرَ ِّ ما خلق[ .ثالث مرات].
 23أعوذ
َّ

(صحيح)

 -23عن أيب هريرة  Iقال :جاء ٌ
رجل إىل النبي  Hفقال:
ٍ
عقرب لدغتني البارح َة؟((( قال« :أَ َما َل ْو ُق ْل َت َ
حين
لقيت من
يا رسول اهلل! ما ُ

ُ (((
هلل((( َّ
أَ ْم َس ْي َت :أعوذ
ات((( ِم ْن َش ِّر َما َخ َل َق(((؛ َل ْم َت ُض َّر َك».
الت َّ
ِ
ام ِ
بكلمات ا ِ

تخريج احلديث:

رواه مالك يف «املوطأ» ( ،)951/2ومن طريقه أخرجه البخاري يف «خلق

أفعال العباد» ( ،)445ورواه مسلم معل ًقا ( ،)2709وأبو داود (،)3898

والنسائي يف «عمل اليوم والليلة» ( ،)589وصححه حمققه ،وابن ماجه بنحوه

()3518؛ واإلمام أمحد ( ،)8880وقال حمققو «املسند»« :إسناده صحيح
لقيت وج ًعا شديدً ا .واالستفهام
لقيت؟ واملعنىُ :
أي يشء ُ
( )1ما ُ
لقيت؟ (ما) استفهامية ،أيَّ :
هنا للمبالغة يف وصف الشدة العظيمة التي وجدها من لدغة العقرب.
واللدغ :هو عضة احلية والعقرب( .البارحة) الليلة املاضية ،وأقرب ٍ
ليلة مضت ،وقد تطلق
عىل اليوم السابق ِ
هناره وليله ،فيقال :سافر البارح َة إىل بلدته.
( )2العوذ :االلتجاء.
( )3كلمات اهلل :قال اهلروي وغريه :هي القرآن.
( )4التامات :التي ال يطرقها عيب وال نقص بخالف كالم الناس.
املتعوذ ،وحتفظه من اآلفات،
وقيل :النافعات الشافيات من كل ما ُي َت َع َّوذ منه ،فينتفع هبا
ِّ
و ُيك َفى بربكتها من أذى سائر املخلوقات.
ٍ
وإنس وهوام ،وحيوانات ،حتى نفسه التي بني جنبيه.
( )5من شر ما خلق :من ِج ٍّن
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عىل رشط مسلم» ( ،)465/14وابن حبان ( ،)1021وحسنه الشيخ شعيب
يف حتقيق «اإلحسان» ( ،)298/3والبغوي يف «رشح السنة» (،)1348
واحلديث صححه األلباين يف «صحيح أيب داود» ( ،)3299و«صحيح ابن
ِ
وغريمها.
ماجه» ()2836
ويف رواية للرتمذيَ « :م ْن َق َ
ين ُي ْم ِسي َ
ال ِح َ
مرات((( :أعو ُذ بكلمات
ثالث ٍ

ات ِم ْن َش ِّر َما َخ َل َق؛ َل ْم َي ُض َّر ُه ُح َم ٌة((( َ
تلك الليل َة»(((.
هلل َّ
التام ِ
ا ِ

اإلحلاح فيه ،وأقله التثليث.
( )1ثالث مرات :ألن من أدب الدعاء
َ
(ُ )2
الس ُّم ،وقيل :لدغ ُة ِّ
للمجاورة؛
كل ذي ُسم ،قال السندي« :ويطلق عىل إبرة العقرب
َ
احل َمةُّ :
ألن السم منها خيرج».
( )3وقد أورد الرتمذي عقب احلديث عن ُسهيل بن أيب صالح -أحد رواته -أنه قال« :كان
أه ُلنا تع َّلموها ،فكانوا يقولوهنا َّ ٍ ِ
وج ًعا».
كل ليلة ،ف ُلد َغ ْت جاري ٌة منهم ،فلم تجَ ِدْ هلا َ
ِ
الكلامت؟!».
وعند ابن حبان :وكان إذا ُل ِدغ إنسان من أهله قال -أي :أبو هريرة« :-أما قال
ٍ
ُ
ترضه
بيشء من ذلك،
وظاهر احلديث :أن اهلل تعاىل حيف ُظ ُه ،وال ُيصي ُبه
وحيتمل أنه إذا ُأصيب مل َّ
ألما.
اإلصاب ُة ،ويؤيد هذا
التفسري قو ُل ُه« :فلدغت جارية منهم فلم جتد هلا وج ًعا» أيً :
َ
والفرق بني الرض واألذى :أن اإلنسان قد يصاب باألذى ،ولكن هذا األذى ال يرضه؛ قال
تعاىل[ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ] [آل عمران .]111:ويؤيد هذا املعنى ما رواه اإلمام
أمحد ( )15709بسنده عن أيب صالح :عن رجل من أسلم ،أنه ُل ِد َغَ ،
فذك ََر ذلك للنبي
بكلامت اهللِ التام ِ
ِ
 ،Hفقال النبي « :Hلو أن َ
ات
أمسيت :أعو ُذ
حني
َ
َّك ُق ْل َ
ت َ
َّ
ِ
ض َك».
م ْن شرَ ِّ ما َخ َل َق؛ مل َي رُ َّ
ق�ال س�هيل :ف�كان أيب إذا ُلدغ أحدٌ منا يق�ول :قاهلا؟ فإن قالوا :نعم ،ق�ال :كأنه يرى أهنا
ترضه .قال حمققو «املسند»« :حديث صحيح» (.)479/24
ال ُّ
يفهم من احلديث أن َم ْن
وقال الشيخ أمحد عبد الرمحن البنا « :Vمعناه :أن أباه كان
ُ
ِ
ترض ُه» اهـ من «بلوغ األماين من أرسار الفتح الرباين»
قاهلا ال ُي ْلدَ ُغ ،فإن ُلد َغ وقد قاهلا فال ُّ
=
(								.)236/13
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رواه الرتمذي ( ،)3857والنسائي يف «عمل اليوم والليلة» (،)590

واإلمام أمحد ( ،)7898وقال حمققو «املسند»« :إسناده صحيح عىل رشط

مسلم ،رجاله ثقات رجال الشيخني غري سهيل بن أيب صالح فمن رجال
مسلم» (.)274/13

ورواه ابن حبان ( ،)1022وقال الشيخ شعيب يف حتقيق «اإلحسان»:

«إسناده صحيح» ،وصححه األلباين يف «صحيح الرتمذي» (.)2851

= وقال اإلمام أبو العباس أمحد بن عمر القرطبي  Vيف «املفهم» معل ًقا عىل حديث التعوذ
صادقِ ،
ٌ
ٌ
سمعت
عل ْمنا ِصدْ َق ُه دليلاً وجترب ًة؛ فإين منذ
وقول
صحيح،
رب
ُ
ٌ
املذكور :هذا خ ٌ
ِ
عقرب باملهدية (مدينة بأفريقيا
يرضين يش ٌء إىل أن ترك ُت ُه لدغتني
ٌ
هذا اخل َ
رب عم ْل ُت به فلم َّ
أتعو َذ بتلك
فتفكرت يف نفيس فإذا يب قد
بينها وبني القريوان مرحلتان) ليلاً ،
ُ
ُ
نسيت أن َّ
ً
قلت
فقلت لنفيس ذا ًّما هلا
الكلامت،
وموبخا ما قاله  Sللرجل ا َمل ْلدُ وغ« :أما إنك لو َ
ُ
ِ
يشء» اهـ.)37 ،36/7( .
حني
َ
يرضك ٌ
أمسيت :أعو ُذ بكلامت اهلل التامات؛ مل َّ
فائدة :أخرج ابن أيب شيبة ()29776بسنده إىل عمرو بن ُم َّرة قال :قلت لسعيد بن ا ُمل َس َّيب:
ِ
بوجه اهللِ الكريم،
ما تقولون إذا أصبحتم وأمسيتم مما تدعون به؟ قال :نقول« :أعو ُذ
ِ ِ
ِ
رب،
واس ِم اهلل العظيم ،وكلمة اهلل التامة من رش السا َّمة والال َّمة ،ومن رش ما َج ِه ْل ُت َأ ْي ِّ
ورش ما أنت ِ
آخ ٌذ بناصيته ،ومن رش هذا اليوم ،ورش ما بعده ،ورش الدنيا واآلخرة» قال يف
«اجلامع العام يف األدعية واألذكار» (« :)664/1إسناده صحيح».
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الف�صل الثالث

أذكار تقال يف الليل

(وأوله بعد غروب الشمس)
 24سورة اإلخالص [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ] السورة.
أيعج ُز
 -24عن أيب سعيد اخلدري  Iعن النبي  Hأنه قالِ « :

فشق ذلك عىل أصحابه ،فقالوا:
أحدُكم أن يقرأ ُث ُل َث
القرآن في ليل ٍة؟» قالَّ :
ِ
طيق ذلك؟! قال« :يقرأ[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ]؛ فهي ُث ُل ُث القرآن».
من ُي ُ
أخرجه اإلمام أمحد ( ،)11053والبخاري ( ،)5015وغريمها.

اح ُشدوا؛ فإني
وعن أيب هريرة  Iقال :قال رسول اهلل ْ « :H

سأقرأ عليكم ُث ُل َث القرآن» .فحشد من حشد ،ثم خرج فقرأ[ :ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ] حتى ختمها ثم دخل .فقال بعضنا لبعض :هذا

خرب جاءه من السامء فذلك الذي أدخله .ثم خرج إلينا رسول اهلل H

قلت لكم :إن��ي سأقرأ عليكم َ
فقال« :إني قد ُ
ثلث ال��ق��رآن ،وإنها تعدل ثلث

القرآن».

أخرجه اإلمام أمحد ( ،)9535ومسلم ( ،)812والرتمذي (،)2900

وقال« :حديث حسن صحيح» ،وغريهم.
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وقال الطياليس :حدثنا شعبة عن قتادة قال :سمعت سامل ب َن أيب اجلعد

حيدث عن َم ْعدان بن أيب طلحة عن أيب الدرداء  Iأن النبي H

أيعجز أحدُكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟» .قيل :يا رسول اهلل ،ومن
قالِ « :
يطيق ذلك؟! قال« :اقرءوا[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ]؛ تعدل ثلث القرآن ،إن اهلل

َّ D
َ
القرآن ثالث َة أج��زا ٍء ،فجعل [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ] جز ًءا من أجزاء
جزأ

القرآن».

أخرجه الطياليس ( ،)974واإلمام أمحد ( ،)27495( ،)21705ومسلم

( ،)811وغريهم ،وقد تواترت األحاديث بكون [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ] تعدل
ثلث القرآن.

معنى كون سورة اإلخالص تعدل ثلث القرآن الكرمي:

قال العالمة ابن بطال « :Vإن اهلل جعل القرآن ثالثة أجزاء :أحدها:

القصص والعرب واألمثال ،والثاين :األمر والنهي ،والثواب والعقاب،
والثالث :التوحيد واإلخالص.

وتضمنت هذه السورة صفة توحيده تعاىل ،وتنزهيه عن الصاحبة والوالد

والولد ،فجعل لقارئها من الثواب كثواب من قرأ ثلث القرآن...

وقد قال إسحاق بن منصور :سألت إسحاق بن راهويه عن هذا احلديث

بعض كالمه
فضل َ
فقال يل :معناه :أن اهلل جعل لكالمه فضلاً عىل سائر الكالم ،ثم َّ
ٍ
حتريضا منه H
لبعض
عىل بعض بأن جعل لبعضه ثوا ًبا أضعاف ما جعل
ً
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َ
ثالث
عىل تعليمه وكثرة قراءته ،وليس معناه :أنه لو قرأ [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ]

َ
القرآن ك َّله ،ولو قرأها أكثر من مئتي مرة» اهـ(((.
مرات؛ كان كأنه قرأ

ويقال ملن فهم من احلديث أنه لو قرأها ثالث مرات أجزأته عن قراءة

ختمة كاملة:

هناك فرق بني اجلزاء واإلجزاء؛ فاجلزاء هو الثواب الذي يعطيه اهلل

سبحانه عىل الطاعة ،واإلجزاء هو أن َي ُسدَّ اليش ُء عن غريه وجيزئ عنه .فقراءة

سورة اإلخالص هلا جزاء قراءة ثلث القرآن ،لكنها ال جتزئ عن قراءة ثلث

القرآن.

فمن ن ََذ َر مثلاً أن يقرأ ُث ُل َث القرآن ،فال جيزئه قراءة [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ]؛
َ

ألهنا تعدل ثلث القرآن يف اجلزاء والثواب ال يف اإلجزاء واإلغناء عن قراءة

ثلث القرآن.

ومثل هذا يقال فيمن قرأها ثالث مرات يف صالته؛ فإهنا ال جتزئه عن

قراءة الفاحتة.

ونظري ذلك :من صىل صال ًة واحدة يف احلرم املكي الرشيف فله أجر مئة
ِ
عرشات السنني ألنه
يصيل
ألف صالة ،لكن هل يعني هذا أنه ال داعي ألن
َ
صىل صالة واحدة يف احلرم تعدل مئة ألف صالة؟!
فاجلزاء والثواب يشء ،واإلجزاء يشء آخر»(((.

(« )1رشح صحيح البخاري» (.)251/10
( )2وانظر« :جمموع الفتاوى» (.)139-137 ،131 ،103/17
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 25آخر سورة البقرة[ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ

ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ] [البقرة.]286 ،285:
ٍ
البدري  Iقال :قال رسول اهلل :H
مسعود
 -25عن أيب
ِّ
«من قرأ باآليتين من آخر س��ورة البقرة في ليل ٍة َ
ك َفتا ُه»((( رواه البخاري
( ،)4008ومسلم (.)807

( )1قيل يف معنى «كفتاه» :كفتاه من قيام الليل .وقيل :من الشيطان .وقيل :من اآلفات.
شرِ
بنور ْي ِن
َ
ويحُ َ
تمل من اجلميع .وروى مسلم ( )806أن َم َلكًا قال للنبي « :Hأب ْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
نبي قب َلك :فاحتة الكتاب ،وخواتي ِم سورة البقرة؛ لن َ
تقرأ بحرف منهام
ُأوتيتَهام ،مل ُي ْؤ هَتام ٌّ
إال ُأ ْعطِي َت ُه».
ويف هاتني اآليتني ثامن مجل دعائية ال يدعو هبا مؤمن موقنًا إال استجاب اهلل تعاىل له .وهذا
الذكر موضعه أي وقت من الليل ،واألحسن أن يبادر العبد بتالوهتام يف أول الليل بدخول
وقت املغرب ،وهو أول وقت أذكار املساء عىل القول الرابع املتقدم (ص.)50
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 26سورة ا ُمل ْلك.

 -26عن عبد اهلل بن مسعود  Iقال« :من قرأ [ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ] َّ
كل ليلة منعه اهللُ هبا من عذاب القرب ،وكنا يف عهد رسول اهلل
 Hن َُس ِّميها املانع َة ،وإهنا يف كتاب اهلل سورة من قرأ هبا يف كل ليلة فقد

أكثر وأطاب».

(موقوف حسن)

تخريج احلديث:

رواه النسائي ( ،)10547ويف «عمل اليوم والليلة» ( ،)711والطرباين يف

«الكبري» ( ،)10254وقال اهليثمي يف «املجمع» (« :)127/7رجاله ثقات»،
وحسنه األلباين يف «صحيح الرتغيب»
وقال« :إسناده حسن» (،)221/3
َّ

(.)193/2

ِ
ُ
فيقوالن :ليس
الرجل يف قربه َف ُي ْؤتَى ِرجاله
وعنه  Iقالُ « :ي ْؤتَى
ٍ
سبيل كان يقرأ علينا سور َة امللك ،ثم ُيؤتَى جو ُفه فيقول:
لكم عىل ما ِق َب َلنا من
ليس لكم عيل سبيل قد كان و َعى فِي سور َة امللك ،ثم ي ْؤتَى ِمن ِ
ُ
فيقول:
رأسه
ُ
َ
َّ
َّ
ليس لكم عىل ما ِق َبيل ٌ
سبيل كان يقرأ فِ َّي سور َة امللك .قال عبد اهلل :فهي املانعة
ٍ
أكثر
متنع
َ
ُ
عذاب القرب ،وهي يف التوراة هذه سورة امللك من قرأها يف ليلة َ
وأطيب».
َ
رواه احلاكم ( ،)498/2وصححه ،وأقره الذهبي ،ورواه عبد الرزاق

يف «املصنف» ( ،)6025ومن طريقه الطرباين يف «الكبري» ( ،)8651ورواه
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البيهقي يف «الشعب» ( ،)2279وقال حمققه« :رجاله ُم َو َّثقون» (،)545/4

وحسنه األلباين يف «صحيح الرتغيب» ( ،)1475والشيخ شعيب يف «حتقيق
اإلحسان» ،وقال« :مثل هذا ال ُيقال من ِق َبل الرأي ،فيكون له حكم الرفع»
(.)68/3
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 27سيد االستغفار.

وقد سبق أن ب َّينا أن دعاء «سيد االستغفار» من األدعية التي تقال يف أول

الليل ،عىل قول بعض العلامء(((.

 27باسم اهلل الذي ال يرض مع اسمه يشء يف األرض وال يف السامء ،وهو

السميع العليم(((.

[ثالث مرات]

( )1راجع« :يف أي أجزاء املساء يقال (سيد االستغفار)؟» (ص.)83 ،82
رجح بعض العلامء أنه مما يقال يف أول الليل بعد غروب الشمس ،راجع (ص.)96
(َّ )2
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أحاديث في فضل قراءة القرآن الكرمي
في قيام الليل
آيات
عن أيب هريرة  Iقال :قال رسول اهلل َ « :Hمن قرأَ عشر ٍ

في ليلة؛ لم ُيكتب من الغافلين».

أخرجه احلاكم يف «املستدرك» ( ،)555/1وقال« :صحيح عىل رشط

مسلم» ،ووافقه الذهبي ،وابن السني ( ،)696وقال األلباين يف «صحيح

الرتغيب» (« :)169/2صحيح لغريه».

الداري  Iأن رسول اهلل  Hقالَ « :من قرأ بمئة
وعن متي ٍم
ِّ

آية في ليلة؛ ُ
ك ِت َب له ُ
قنوت ليلة»(((.

رواه اإلمام أمحد يف «املسند» ( ،)16958والدارمي ( ،)3452والنسائي

يف «الكربى» ( ،)10553و«اليوم والليلة» ( ،)717وصححه األلباين يف
«الصحيحة» ( ،)644و«صحيح اجلامع» ( ،)6468وقال حمققو «املسند»:
«حديث حسن بشواهده» (.)156/28

وعن عبد اهلل بن ٍ
عمرو  Lقال :قال رسول اهلل َ « :Hمن قام

ومن قام بمئة آية ُ
كتب من القانتين(((،
بعشر آيات لم ُيكتب من الغافلينَ ،
( )1القنوت هنا :العبادة ،والصالة ،وطول القيام.
( )2أي الطائعني اخلاشعني ا ُمل َص ِّلني.
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ومن قام بألف آية ُ
الم َق ْن ِطرين»(((.
َ
كتب من ُ

رواه ابن السني ( ،)701وأبو داود ( ،)1398وابن خزيمة يف «صحيحه»

( ،)1144وابن حبان ( ،)2572وصححه األلباين يف «صحيح أيب داود»
وحسنه الشيخ شعيب يف «حتقيق اإلحسان»
( ،)1246و«الصحيحة» (َّ ،)642
(.)311/6

( )1املقنطرين :املالكني مالاً
كثريا ،واملراد كثرة األجر.
ً
ِ
ِ
رش َ
ألف أوق َّية،
وقد ُرو َي عن أيب هريرة  Iأن رسول اهلل  Hقال« :القنطار اثنا َع َ
ٍ
أوقية خري مما بني السامء إىل األرض» أخرجه أمحد ( ،)8758والدارمي ( ،)3464وابن
ك ُُّل
ماجه ( ،)3660وابن حبان ( ،)2573وقال البوصريي يف «مصباح الزجاجة»« :هذا
إسناد صحيح ،ورجاله ثقات» ،وحسنه الشيخ شعيب يف «حتقيق اإلحسان» (،)312/6
وض ّعفه األلباين يف «الضعيفة» ( ،)4076وقال حمققو «املسند»« :حديث مضطرب سندً ا
ومتنًا» (.)366/14
ويمكن حتصيل ثواب املقنطرين بقراءة جزأي تبارك ،و َع َّم ( 995آية) ،بعد قراءة الفاحتة
يف الصالة.
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الف�صل الرابع

أحاديث ضعيفة يف أذكار الصباح واملساء
حكم العمل باألحاديث الضعيفة في األذكار:

مهدي وابن املبارك ،أهنم قالوا« :إذا روينا يف
نُقل عن ابن حنبل وابن
ٍّ

احلالل واحلرام شدَّ ْدنا ،وإذا روينا يف الفضائل ونحوها تساهلنا»(((.

وجاء نحو ذلك عن اإلمام أمحد  ،Vفقد ُروي من طريق امليموين
تساه َل فيها ،حتى
قال :سمعت أبا عبد اهلل يقول« :أحاديث الرقاق حيتمل أن ُي َ

جييء يشء فيه حكم»(((.

وقال اإلمام احلافظ ابن عبد الرب  ...« :Vوأهل العلم ما زالوا يساحمون

أنفسهم يف رواية الرغائب والفضائل عن كل أحد ،وإنام كانوا يشددون يف
أحاديث األحكام»(((.

وقد اشرتط عام ُة املحدثني رشو ًطا للعمل باحلديث الضعيف يف فضائل

األعامل تُطلب من مظاهنا ،لكن الذي يعنينا هنا هو بيان أن احلديث الضعيف
الذي يتضمن إنشاء عبادة حمضة كتقييد ٍ
ذكر معني ،بوقت معني ،وعدد معني
هو من أحاديث األحكام التي َشدَّ َد يف االحتجاج هبا املحدِّ ثون ،ومل يتساهلوا

(« )1تدريب الراوي» (.)298/1
(« )2الكفاية» رقم (.)373
(« )3التمهيد» (.)127/1
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فيها؛ ألنه -واحلالة هذه -ليس من أحاديث الفضائل التي تساهلوا يف قبوهلا
ٍ
برشوط ذكروها(((.

ذكر جملة من األحاديث الضعيفة
في أذكار الصباح واملساء

رب العاملني ،اللهم إين أسأ ُل َ
 1أصبحنا ،وأصبح ا ُمل ْل ُ
خري هذا
ك هلل ِّ
ك َ
ِ
ُور ُه ،و َب َر َك َت ُهُ ،
اليومِ؛ َفت َْح ُه ،و َنصرْ َ ُه ،ون َ
وهدا ُه ،وأعو ُذ بك من شرَ ِّ ما فيه ،وشرَ ِّ
ما بعدَ ه.
(ضعيف)
 -1عن أيب مالك األشعري  Iأن رسول اهلل  Hقال« :إذا

ُ
رب العالمين ،اللهم إني
أصبح أحدُكم فليقل :أصبحنا وأصبح
هلل ِّ
الملك ِ
شر
اليوم؛ َ
فتحه ،ونص َره ،ونو َره ،وبرك َته ،وهداه ،وأعو ُذ بك من ِّ
أسألك خي َر هذا ِ
وشر ما بعده ،ثم إذا أمسى َف ْل َي ُق ْل ِم ْث َل ذلك».
ما فيه ِّ
تخريج احلديث:

أخرجه أبو داود ( ،)5084والطرباين يف «الكبري» ( ،)3453ويف «مسند
الشاميني» ( ،)1675والديلمي يف «الفردوس» ( ،)1848وابن حجر يف
«نتائج األفكار» (.)368/2
وقال احلافظ ابن حجر يف «نتائج األفكار» (:)368/2
«هذا حديث غريب ،أخرجه أبو داود عن حممد بن عوف عن حممد
ابن إسامعيل بن عياش...

( )1ألن فضائل األعامل التي اشرتطوا فيها هذه الرشوط هي ما َّ
دل دليل صحيح مستقل عىل أصلها،
لكن جاء حديث ضعيف -ليس شديدَ الضعف -يف فضيلة التعبد هبا ،واهلل تعاىل أعلم.
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وحممد بن إسامعيل املذكور ضعيف ،وقال أبو حاتم الرازي :مل يسمع من

أبيه شي ًئا( .اجلرح والتعديل) (.)189/7

وقول الشيخ((( إن أبا داود مل يضعفه كأنه يريد عقب خترجيه يف «السنن»؛

وإال فقد ضعفه خارجها.

قال أبو عبيد اآلجري يف أسئلته أليب داود :سألته عنه؟ فقال :مل يكن

كذلك.

قلت :وكأن أبا داود سكت عنه؛ ألنه ذكر عن شيخه حممد بن عوف أنه

رأى احلديث املذكور يف كتاب إسامعيل بن عياش ،وكأنه يقوى عنده هبذه
ِ
الوجادة» اهـ(((.
وقال الشوكاين يف «حتفة الذاكرين» (ص« :)104ويف إسناده إسامعيل

أيضا ضمضم بن زرعة
ابن عياش((( ،وفيه مقال معروف ،ويف إسناده ً

احلرضمي ضعفه أبو حاتم ،ولكن قد وثقه ابن معني وابن حبان» اهـ.
واحلديث منقطع بني رشيح -وهو ابن عبيد -وبني أيب ٍ
مالك األشعري.
وقد قال ابن أيب حاتم يف «املراسيل» (ص )60عن أبيه« :رشيح بن عبيد

مل يدرك أبا أمامة».

( )1أي :اإلمام النووي .V
الوجادة :هي أن جيد كتا ًبا فيه أحاديث بخط شيخ يعرفه ،فريوي هذه األحاديث عنه من
(ِ )2
غري أن يكون سمعها منه ،انظر« :نزهة النظر» البن حجر (ص.)81
( )3لكن إسامعيل بن عياش ثقة يف روايته عن الشاميني ،وهذه منها ،فالعلة من ابنه كام يف
«الضعيفة» (/12القسم األول/ص.)236
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ومع ما تقدم قال احلافظ العراقي يف «ختريج اإلحياء» (« :)289/1رواه
ٍ
بإسناد جيد» .وحسنه ابن القيم يف «الزاد» ( ،)373/2ووافقه حمققا
أبو داود
«الزاد» ،وقال عبد القادر األرناؤوط يف «حتقيق األذكار» (« :)67حسن
حسنه يف «صحيح اجلامع» ( ،)352ثم ض َّعفه
بشواهده» .وأما األلباين فقد َّ

وفصل علة تضعيفه يف «الضعيفة»
بعد ذلك يف «ضعيف أيب داود» (َّ ،)1087

(.)5606

151

�ك ِ
نعم�ة ،أو ٍ
ٍ
بأحد من َخ ْل ِق َ
فمنك وحدَ ك،
 2الله�م م�ا أصبح يب من

َ
الشكر.
رشيك لك؛ فلك احلمدُ  ،ولك
ال
ُ

(ضعيف)

 -2عن عبد اهلل بن غنام البيايض  ،Iأن رسول اهلل  Hقال:

«من قال حين يصبح (فذكره)؛ فقد أدَّى شكر يومه ،ومن قال َ
مثل ذلك حين

ُيمسي؛ فقد أدَّى شكر ليلته»(((.

تخريج احلديث:

أخرجه أبو داود ( ،)5073والنسائي يف «اليوم والليلة» ( ،)7ويف

«الكربى» ( ،)9750والطرباين يف «الدعاء» ( ،)307والبغوي يف «رشح
السنة» ( ،)115/5( )1328ورواه من حديث ابن عباس  Lابن السني

يف «اليوم والليلة» ( ،)41وابن حبان ( ،)861قال أبو نعيم يف «املعرفة»

صحف».
(« :)1746/3من قال فيه :ابن عباس؛ فقد َّ

ومدار احلديث عىل عبد اهلل بن عنبسة ،وهو جمهول.

قال أبو زرعة يف «اجلرح والتعديل» (« :)132/5( )615ال نعرفه إال

من حديث عبد اهلل بن عنبسة ،وال ُيعرف» ،وقال أبو حاتم« :جمهول» كام يف
«اجلرح والتعديل» ( ،)325/9( )1420وقال الذهبي يف «امليزان» (:)4493
«عبد اهلل بن عنبسة ال يكاد ُيعرف».

( )1قال املباركفوري « :Vهذا يدل عىل أن الشكر هو االعرتاف باملنعم احلقيقي ،ورؤية
كل النعم دقيقها وجليلها منه ،وكامله أن يقوم بحق النعم ،ويرصفها يف مرضاة املنعم» اهـ
من «عون املعبود» (.)281/13
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جود النووي إسناده يف «األذكار» ( ،)66وحسنه ابن القيم يف «الزاد»
وقد َّ

( ،)373/2وحس�نه احلاف�ظ يف «نتائ�ج األفكار» ( ،)360/2م�ع أنه قال يف

عبد اهلل بن عنبس�ة يف «التقريب» (« :)3517مقبول» ،يعني عند املتابعة ،وإال
فهو لني ،ومل ُيتا َب ْع عليه.

وحسنه األرناؤوط يف «حتقيق األذكار» ( ،)66واحلديث ضعفه األلباين

يف «ضعيف أيب داود» ( ،)1079و«حتقيق الكلم الطيب» (.)26
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 3اللهم إين أعوذ بك من اهلم َ
واحلزَن ،وأعوذ بك من العجز والكسل،

وأعوذ بك من اجلبن والبخل ،وأعوذ بك من غلبة الدَّ ين ،وقهر الرجال.

[ضعيف (باحلكاية وبالصباح واملساء)]

ُ
رسول اهلل  Hذات
 -3عن أيب سعيد اخلدري  Iقال :دخل

ٍ
برجل من األنصار ُيقال له أبو أمامة ،فقال« :يا أبا أمامة!
يو ٍم املسجدَ فإذا هو

جالسا في المسجد في غير وقت صالة؟» قال :مهو ٌم لزمتني وديون
مالي أراك
ً
كالما إذا أنت قل َته أذهب اهلل َه َّمك ،وقضى
يا رسول اهلل ،قال« :أفال أعلمك
ً

َ
َ
أمسيت:
أصبحت وإذا
عنك َد ْي َنك؟» قال :قلت :بىل يا رسول اهلل ،قال« :قل إذا
والح َزن ،وأعوذ بك من العجز والكسل ،وأعوذ بك
اللهم إني أعوذ بك من الهم َ

الجبن والبخل ،وأع��وذ بك من غلبة َّ
وقهر الرجال» قال :ففعلت
من ُ
الد ْي ِنِ ،

ذلك؛ فأذهب اهلل َه ِّمي ،وقىض عني َديني.
تخريج احلديث:

أخرجه أبو داود ( ،)1555والبيهقي يف «الدعوات الكبري» (،)179

واملزي يف «هتذيب الكامل» ( ،)106/23وابن حجر يف «نتائج األفكار»

( ،)376/2وقال« :هذا حديث غريب».

وفيه غسان بن عوف املازين ،قال احلافظ يف «التقريب» (« :)5358لني

احلديث» .وقال الذهبي يف «امليزان» (« :)6663ليس بالقوي ،قال األزدي:

ضعيف» ،وقال ال ُع َقييل« :ال ُيتا َبع عىل كثري من حديثه».
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وضعفه األلباين يف «ضعيف أيب داود» ( ،)333وضعفه حمققا «الزاد»

( ،)374/2وضعفه الشيخ شعيب يف «ختريج سنن أيب داود».

وهلذا احلديث ٌ
أصل يف «الصحيحني» رواه من حديث أنس

I

ومسلم (.)2706
البخاري (،)6369( )6363
ُّ
ٌ

وع َّلق الشيخ زهري الشاويش  Vعىل متن هذا احلديث فقال« :إن

مجيع فقرات هذا احلديث تقدمت يف (صحيح سنن أيب داود  -باختصار
السند) ،وإن رسول اهلل  Hكان يستعيذ منها ،أو يؤمر باالستعاذة

منها ،سوى احلكاية ،والصباح واملساء» اهـ من تعليقه عىل «ضعيف أيب داود»
(ص.)152
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[ 4ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ] [الروم.]19-17:

(احلديث ضعيف جدًّ ا)

 -4عن ابن عباس  Lأن رسول اهلل  Hقال« :من قال حين

يصبح[ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ] [الروم]19-17:؛ أدرك
ُن حين ُيمسي؛ َ
يومه ذلك ،ومن قاله َّ
أدرك ما فات ُه في ليلته».
ما فاته في ِ
تخريج احلديث:

أخرجه أبو داود ( ،)5076وابن السني يف «اليوم والليلة» (،)80 ،57

وابن عدي يف «الكامل» ( ،)1226/3والطرباين يف «الدعاء» ( ،)323ويف

«املعجم الكبري» ( ،)12991واألوسط ( ،)8637وغريهم.

وفيه سعيد بن بشري البخاري ،قال البخاري يف «التاريخ الكبري» (:)4381

«ال يصح حديثه» ،وفيه حممد بن عبد الرمحن بن البيلامين :قال البخاري يف
«التاريخ الكبري» ( ،)484و«الضعفاء الصغري» (« :)329منكر احلديث؛ كان

احلميدي يتكلم فيه» ،وكذلك أبوه عبد الرمحن بن البيلامين ضعيف ال تقوم به

حجة كام يف «سنن الدارقطني» (.)135/3
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وقال احلافظ« :هذا حديث غريب» كام يف «نتائج األفكار» (،)371/2

وقال احلافظ ابن كثري« :إسناده ضعيف» كام يف «تفسريه» (.)438/3
وقال األلباين يف «ضعيف أيب داود» (« :)1081ضعيف جدًّ ا».
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ِ
العرش
رب
 5اللهم أنت ريب ال إله إال أنت ،عليك
ُ
توكلت ،وأنت ُّ

العظيم ،ما شاء اهللُ كان وما مل يشأ مل يكن ،ال حول وال قوة إال باهلل العيل

أعلم أن اهلل عىل كل يشء قدير ،وأن اهلل قد أحاط بكل يشء علماً ،
العظيم،
ُ
آخذ بن ِ
رش ك ُِّل دا َّب ٍة أنت ٌ
َاص َيتِها ،إن ريب
رش نفيس ،ومن ِّ
اللهم إين أعوذ بك من ِّ
عىل رصاط مستقيم.
(ضعيف جدًّ ا)
 -5عن طلق بن حبيب قال :جاء ٌ
رجل إىل أيب الدرداء  ،Iفقال:

َ
ليفعل ذلك؛
يا أبا الدرداء! قد احرتق بيتُك ،قال« :ما احرتق ،اهللُ  Dمل يكن
ٍ
هناره؛ مل ت ُِصبه ِ
لكلامت َس ِم ْعت ُُه َّن من رسول اهلل َ Hمن قاهل َّن َّأو َل ِ
مصيب ٌة
ُْ
صبح ...فذكره».
آخر النهار مل تُص ْب ُه مصيب ٌة حتى ُي َ
ميس ،ومن قاهلا َ
حتى ُي َ
تخريج احلديث:

أخرجه ابن السني يف «اليوم والليلة» ( ،)58والبيهقي يف «األسامء

والصفات» ( ،)344والطرباين يف «الدعاء» ( ،)343واخلرائطي يف «مكارم

األخالق» ( ،)461وفيه األغلب بن متيم ،قال البخاري« :منكر احلديث»،
وقد قال السيوطي يف «التدريب» (« :)349/1البخاري يطلق (منكر احلديث)

عىل من ال حتل الرواية عنه».

وقال حييى بن معني« :ليس بيشء» ،وقال ابن عدي« :أحاديثه غري

حمفوظة» ،وقال ابن حبان« :خرج عن االحتجاج به؛ لكثرة خطئه» ،وانظر:

«املجروحني» البن حبان ( ،)175/1و«امليزان» للذهبي ( ،)261/1وضعفه

احلافظ العراقي يف «املغني» (.)316/1
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 6لبيك اللهم لبيك وسعديك ،واخلري يف يديك ،ومنك وبك وإليك،
حلفت من حلِ ٍ
قلت من ٍ
نذرت من ٍ
ف ،فمشيئتُك
نذر ،أو
قول ،أو
ُ
ُ
اللهم ما ُ
َ

شئت كان ،وما مل ْ
تشأ مل يكن ،وال حول وال قوة إال بك؛ إنك عىل
بني يديه ،ما َ

لعنت من
صليت ،وما
صليت من صالة فعىل من
كل يشء قدير ،اللهم وما
ُ
َ
ُ
ٍ
لعنت ،إنك أنت وليي يف الدنيا واآلخرة ،توفني مسلماً وأحلقني
لعنة فعىل من
َ
ِ
العيش بعد املامت ،ولذ َة
وبر َد
بالصاحلني .أسألك اللهم الرضا بعد القضاءْ ،
لقائك ،من غري رضاء م رِض ٍة ،وال ٍ
ٍ
َ
فتنة ُم ِض َّل ٍة.
نظر إىل وجهك ،وشو ًقا إىل
َ ُ َّ
أكتسب
عيل ،أو
أعوذ بك اللهم أن َأ ْظلِ َم ،أو ُأ ْظ َل َم ،أو
َ
َ
أعتدي ،أو ُيعتدى َّ
ِ
ِ
الغيب
خطيئ ًة محُ ْبِط ًة أو ذن ًبا ال ُيغ َفر ،اللهم َ
فاطر السموات واألرض ،عامل َ
والشهادة ،ذا اجلالل واإلكرام ،فإين أعهدُ إليك يف هذه احلياة الدنياُ ،
وأ ِ
شهدُ ك

وكفى بك شهيدً ا -وإين أشهد أنه ال إله إال أنت ،وحدك ال رشيك لك،ٍ
لك ُ
يشء قدير ،وأشهدُ أن حممدً ا عبدُ ك
امللك ،ولك احلمدُ  ،وأنت عىل كل

حق ،والساع َة آتي ٌة
حق ،واجلن َة ٌّ
حق ،ولقاءك ٌّ
ورسو ُلك ،وأشهدُ أن وعدَ ك ٌّ
ريب فيها ،وأنت تبعث من يف القبور ،وأشهد أنك إن تَكِ ْلني إىل نفيس؛
ال َ
ٍ
ٍ
ٍ
وخطيئة ،وإين ال أثق إال برمحتك ،فاغفر يل
وذنب
وعورة
تكلني إىل َض ْي َع ٍة

التواب الرحيم.
عيل؛ إنك أنت
َذنبي ُك َّله؛ إنه ال يغفر
ُ
الذنوب إال أنت ،وت ْ
َ
ُب َّ

(ضعيف)
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 -6عن أيب الدرداء  Iعن زيد بن ثابت  :Iأن رسول اهلل

َ Hع َّلمه دعا ًء ،وأمره أن يتعاهده ،ويتعاهدَ به أهله يف ِّ
كل يو ٍم ،قال:

«قل حين تصبح :فذكره».
تخريج احلديث:

أخرجه اإلمام أمحد ( ،)21666وابن السني يف «اليوم والليلة» ()48

خمترصا ،والطرباين يف «الكبري»
خمترصا ،وابن أيب عاصم يف «السنة» ()416
ً
ً

( ،)4803ويف «مسند الشاميني» ( ،)1481و«الدعاء» ( ،)321والبيهقي يف
«الدعوات الكبري» ( ،)43وابن خزيمة يف «التوحيد» ( ،)33/1والاللكائي

يف «رشح أصول اعتقاد أهل السنة» ( ،)846واحلاكم (،)517 ،516/1

وقال« :هذا حديث صحيح اإلسناد ،ومل خيرجاه» ،وتعقبه الذهبي فقال:
«أبو بكر ضعيف ،فأين الصحة؟!» يعني أبا بكر بن أيب مريم كان قد سرُ ِ ق بيته
فاختلط ،قال أبو زرعة« :ضعيف ،منكر احلديث» ،وقال أمحد« :ليس بيشء»،

وقال الدارقطني« :مرتوك» ،وقال حمققو «املسند»« :إسناده ضعيف النقطاعه،

ضمرة بن حبيب مل يسمع من أيب الدرداء ،وأبو بكر -وهو ابن أيب مريم-

ضعيف» اهـ ( ،)521/35وضعفه األلباين يف «ضعيف الرتغيب» (،)397
أيضا حمققا «الزاد» (.)379/2
ويف «ظالل اجلنة» ( ،)181/1وضعفه ً
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ٍ
7
وبمحمد  Hنب ًّيا.
رضيت باهللِ ر ًّبا ،وباإلسالم دينًا،
ُ
[ثالث مرات]
						

(ضعيف)

 -7عن سابق بن ناجية عن أيب سلاَّ م ،خاد ِم النبي  ،Hعن النبي

عبد يقول حين ُيمسي وحين
مسلم ،أو
H؛ قال« :ما ِم ْن
إنسان ،أو ٍ
ٍ
ٍ
نبيا؛ إال كان ًّ
ُ
حقا على اهلل
ربا ،وباإلسالم دي ًنا،
صبح:
رضيت باهلل ًّ
ُي ُ
وبمحمد ًّ
ٍ

أن ُيرض َيه يو َم القيام ِة».
تخريج احلديث:

أخرجه ابن أيب شيبة يف «املصنف» ( ،)29770 ،26951وعنه ابن ماجه

( ،)3870وابن أيب عاصم يف «اآلحاد» ( ،)471وابن عبد الرب يف «االستيعاب»
( ،)3010/1681/4وأع َّله األلباين يف «الضعيفة» ( )5020بأن سابق بن
وفصل ذلك يف «الضعيفة»
ناجية جمهول العني ،وباالضطراب يف إسنادهَّ ،

(/11القسم األول/ص.)35-29

وأخرجه أمحد يف «املسند» ( )18967من طريق شعبة ،وقال حمققوه:

«حديث صحيح لغريه ،وهذا إسناد ضعيف» (.)302/31

وعن ثوبان  Iأن النبي  Hقال« :من قال حين ُيصبح ثالث

ُ
نبيا ،وحين يمسي
مرات:
رضيت باهلل ًّ
ربا ،وباإلسالم دي ًنا ،وبمحمد ًّ H

َ
مثل ذلك ،كان ًّ
حقا على اهلل  Dأن ُي ْر ِض َيه» أخرجه الرتمذي ()3389
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وقال« :حسن غريب من هذا الوجه» ،والطرباين يف «الدعاء» ( ،)304والذهبي
يف «تذكرة احلفاظ» ( ،)968/3ويف إسناده أبو ٍ
سعد البقال ،قال النووي يف

«األذكار» (ص« :)74وهو ضعيف باتفاق احلفاظ» ،وقال األلباين« :أبو ٍ
سعد
أيضا« :ابن املرزبان هذا
البقال هو سعيد بن املرزبان ،وهو مرتوك» ،وقال ً

مدلس ،بل ض َّعفه البخاري وغريه تضعي ًفا شديدً ا ،وتركوه ،ومن املحتمل
مها منه أو قصدً ا
أنه تل َّقاه عن سابق بن ناجية املجهول ،ثم د َّلسه ،وقال -و ً

وتدليسا( :-عن أيب سلمة) ،بدل (أيب سالم) ،و(عن ثوبان) بدل (عن خادم
ً

النبي  »)Hاهـ من «الضعيفة» (/11القسم األول/ص.)35-33
المنَ ْي ِذ ِر  Iيف األذكار التي ختتص بالصباح (،)18
وقد تقدَّ م حديث ُ
وأنه يقال مرة واحدة (ص.)121
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ِ
ٍ ِ
ِ ٍ
عيل نعمت َ
َك
 8اللهم إين
ُ
أصبحت منك يف نعمة وعافية وسرت ،فأت َّم َّ
وعافيتَك ِ
وست َْرك يف الدنيا واآلخرة[ .ثالث مرات]
(ضعيف)
 -8عن ابن عباس  Lقال :قال رسول اهلل َ « :Hمن قال

علي
وسترَّ ،
فأتم نعم َتك َّ
إذا أصبح :اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية ِ
وست َرك في الدنيا واآلخرةَ ،
ثالث مرات ،إذا أصبح وإذا أمسى؛ كان
وعافي َتك ِ
ًّ
حقا على اهلل تعالى أن ُي ِت َّم عليه نعم َته».

تخريج احلديث:

أخرجه ابن السني يف «اليوم والليلة» (.)55

وفيه عمرو بن احلصني ،قال أبو حاتم« :ذاهب احلديث ،وليس بيشء»،

وقال أبو زرعة« :واهي احلديث» كام يف «اجلرح والتعديل» ( ،)229/6وقال
احلافظ يف «نتائج األفكار» (« :)389/2وعمرو بن احلصني مرتوك باتفاقهم،

واتهَّ مه بعضهم بالكذب» ،وانظر« :امليزان» للذهبي (.)6351

ويف إسناده إبراهيم بن عبد امللك البرصي ،قال ابن حجر يف «التقريب»

(« :)212صدوق يف حفظه يشء».

وض َّعفه حمققا «الزاد» ( ،)376/2وقال األلباين يف «الضعيفة» (:)6070

«موضوع».
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شهدُ ك ُ
وأ ِ
أصبحت ُأ ِ
عرشك ومالئكت َ
َ
ومجيع
َك،
شهدُ حمَ ل َة
 9اللهم إين
ُ
َ
َخ ْل ِق َ
وأن حممدً ا عبدُ ك ورسو ُلك.
ك أنك أنت اهلل ال إله إال أنتَّ ،

						

[أربع مرات]

 -9عن أنس  Iأن رسول اهلل  Hقالَ « :من قال حين ُيصبح

فمن قالها مرتين َ
أعتق اهلل نص َف ُه،
النارَ ،
أو يمسي -فذكره-؛ أعتق اهللُ ُرب َع ُه من ِ

النار».
َ
ومن قالها ثال ًثا أعتق اهلل ثالث َة أرباع ِه ،فإن قالها أرب ًعا أعتق ُه اهلل ِم َن ِ
تخريج احلديث:

أخرجه أبو داود ( ،)5069وابن السني يف «اليوم والليلة» (،)738

والطرباين يف «الدعاء» ( ،)297و«مسند الشاميني» ( ،)1542وأبو نعيم يف

«احللية» ( ،)185/5والبيهقي يف «الدعوات الكبري» ( ،)40وغريهم.

تفرد به عبد الرمحن بن عبد املجيد السهمي ،وهو جمهول ال ُيعرف،
وقد َّ

مل يرو عنه سوى ابن أيب فديك ،وانظر« :امليزان» ( ،)577/2و«التقريب»

( ،)3934وضعفه األلباين يف «الضعيفة» ( ،)1041و«ضعيف أيب داود»
( ،)1077و«التعليق عىل الكلم الطيب» (( )25ص ،)33وذكر له علتني:
أوالهما :جهالة عبد الرمحن بن عبد املجيد.

وثانيتهما :أهنم اختلفوا يف سامع مكحول من أنس ،فأثبته أبو مسهر،

ونفاه البخاري ،فإن ثبت سامعه منه فالعلة عنعنة مكحول ،فقد قال ابن حبان:

«ربام د َّلس».
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لكن له شاهد أخرجه أبو داود ( ،)5078والرتمذي ( ،)3501وقال:

«حديث غريب» ،والبخاري يف «األدب املفرد» ( ،)1201والنسائي يف

«العمل» ( ،)9وابن السني يف «العمل» (.)70

ويف سنده بقية بن الوليد مدلس ،ولكنه رصح بالتحديث عند النسائي

وابن السني ،وأع َّله األلباين بتدليس بقية ،وقد عنعنه يف رواية البخاري ،وقال
األلباين« :فرصح بقية بالتحديث ،وما ُأراه حمفو ًظا ،ولعله خطأ من بعض

النساخ ...فالبخاري قال يف روايته( :عن) ،وهو الصواب» ،كام أعله بجهالة
مسلم بن زياد ،وباختالفهم عليه يف لفظ احلديث مما يدل عىل أن احلديث غري

حمفوظ ،فقد رواه النسائي بلفظ« :إال غفر اهلل له ما أصاب في يومه ذلك ،وإن

قالها حين يمسي غفر اهلل له ما أصاب في تلك الليلة من ذنب».

ٍ
بإس�ناد جي�د
وق�ال الن�ووي يف «األذكار»« :روين�اه يف س�نن أيب داود

مل يضعف�ه» اهـ( .ص ،)65وتعقب احلاف�ظ كالم النووي فقال« :ففي وصف
هذا اإلس�ناد بأنه جيد نظر؛ ولعل أبا داود س�كت عنه ملجيئه من وجه آخر عن
أنس ،ومن أجله قلت :إنه حسن» «نتائج األفكار» (.)357/2

ثم ذكر حديث أنس  Iبسنده ،وفيه ترصيح بقية بالتحديث ،وعزاه

إىل البخاري يف «األدب املفرد» ،والنسائي يف «اليوم والليلة» ،ثم قال :V

«وبقية صدوق ،أخرج له مسلم ،وإنام عابوا عليه التدليس والتسوية،

رصح بتحديث شيخه له ،وبسامع شيخه فانتفت الريبة ،وشيخه روى عنه
وقد َّ
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أيضا إسامعيل بن عياش وغريه ،وقد توقف فيه ابن القطان فقال :ال تعرف
ً
ف بأنه كان عىل خيل عمر بن عبد العزيزَّ ،
فدل عىل أنه
ور َّد بأنه ُو ِص َ
حالهُ ،
أمني ،وذكره ابن حبان يف الثقات» اهـ من «نتائج األفكار» (.)358/2
ثم قال« :وأخرجه الرتمذي ( )3501عن عبد اهلل بن عبد الرمحن عن

حيوة بن رشيح عن بقية ،وقال :غريب .وكأنه مل يستحرض طريق مكحول.

أيضا ش�اهدً ا عن أيب س�عيد عند الطبراين يف «الدعاء»
وق�د وجدت ل�ه ً

وفيهَ ( :من قالها أرب ًعا َ
ك َت َب اهللُ له َب َّرأَ ُه((( ِم َن َّ
الن ِار)» اهـ من «نتائج األفكار»

(.)358/2

َ
احلديث اب ُن القيم يف «الزاد» ( ،)372/2وقد أخرجه احلاكم
حسن
وقد َّ
( )523/1بنحوه غري ٍ
مقيد بزمن من حديث سلامن الفاريس ،ولفظه« :من
َ
ق��ال :اللهم إن��ي أش��ه��دك وأش��ه��د مالئكتك ،وحملة ع��رش��ك ،وأش��ه��د م��ن في

السماوات ،ومن في األرض أنك أنت اهلل ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك،
ً
محمدا عبدك ورسولك ،من قالها مرة أعتق اهلل ثلثه من النار ،ومن
وأَشهد أن
قالها مرتين أعتق اهلل ثلثيه من النار ،ومن قالها ثال ًثا أعتق اهلل ُ
ك َّله من

النار» وصححه احلاكم ،ووافقه الذهبي ،قال األلباين « :Vوهو كام قاال»

كام يف «الصحيحة» (.)267

( )1كذا يف «نتائج األفكار» ،وصوابه من «الدعاء» للطرباين (« :)298إال كتب اهلل تعاىل له
براءة من النار».
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[عرشا]
 10الصالة عىل النبي .G
ً

(ضعيف)

 -10عن أيب الدرداء  Iقال :قال رسول اهلل « :Hمن َص َّلى

َع َل َّي حين يصبح عش ًرا ،وحين يمسي عش ًرا؛ َ
أدرك ْته شفاعتي يوم القيامة».
تخريج احلديث:

أخرجه ابن أيب عاصم يف «الصالة عىل النبي  ،)61( »Hوعزاه

املنذري يف «الرتغيب» ( ،)232/1واهليثمي يف
إىل الطرباين يف «الكبري»
ُّ
«املجمع» ( ،)140/10واب ُن القيم يف ِ
«جالء األفهام» (( )143ص،123
 ،)495والسخاوي يف «القول البديع» (.)127

وإسناده منقطع فإن خالد بن معدان مل يسمع من أيب الدرداء ،I

الزبيدي يف «رشح
وأقره َّ
وهبذا أع َّله احلافظ العراقي يف «املغني» (َّ ،)334/1

اإلحياء» ( ،)132/5والسخاوي يف «القول البديع» (ص ،)127واملناوي يف

«الفيض» (.)170/6

وقد استقر حكم األلباين عليه بالضعف كام يف «ضعيف الرتغيب

وفصل ذلك يف «الضعيفة» (.)5788
والرتهيب» (َّ ،)200/1( )396
وانظر :ترتيب اإلتيان باألذكار املطلقة (ص.)198 ،33
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فائــــدة:

نظر العالمة بكر أبو زيد � إىل ذكر طريف النهار عىل أنه جملس ذكر
ودعاء فيه يسأل العبدُ ربه اخلري الوارد يف فضائلهاِ ،
ومن َث َّم استحب أن يفتتحه
َ
َّ
الذاكر بالثناء املطلق عىل اهلل تعاىل ومحده ،ثم ُيثني بالصالة عىل النبي ،H
ِ
َّ
واستدل بحديث َفضالة
فتاح الدعاء كام أن مفتاح الصالة ال ُّطهور،
باعتبارها م َ
ِ
يمجد
بن ُعبيد  Iقال :سمع رسول اهلل  Hرجلاً يدعو يف صالته مل ِّ
اهلل -تعاىل -ومل ُي َص ِّل عىل النبي  ،Hفقال رسول اهلل َ « :Hع ِج َل

هذا» ثم دعاه فقال له أو لغريه« :إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه سبحانه،

والثناء عليه ،ثم يصلي على النبي  ،Hثم يدعو بما شاء»(((.

ثم نقل قول النووي « :Vأمجع العلامء عىل استحباب ابتداء الدعاء

باحلمد هلل -تعاىل -والثناء ،ثم الصالة عىل رسول اهلل  ،Hوكذلك
خيتم الدعاء هبام ،واآلثار يف هذا الباب كثرية معروفة» انتهى(((.

( )1رواه بنحوه اإلمام أمحد ( ،)23937وأبو داود ( ،)1481والرتمذي ( ،)3477وقال:
«حديث حسن صحيح» ،وابن حبان ( ،)1960واحلاكم ( ،)268 ،230/1وصححه،
ووافقه الذهبي ،وصححه ابن خزيمة ( ،)710واأللباين يف «صحيح أيب داود» (،)1314
و«صحيح الرتمذي» ( ،)2767والشيخ شعيب يف «حتقيق اإلحسان» ( ،)290/5وحمققو
«املسند» ( ،)363/39وانظر كتايب« :األوراد املأثورة» (ص.)35 ،34
(« )2تصحيح الدعاء» (ص.)335 ،334

الفصل األول :أحكام ما بين طلوع الفجر إلى أول الضحى.
الفصل الثاني :من آداب الصباح والمساء.
الفصل الثالث :جواب بعض السلف من سأله :كيف أصبحت؟
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الف�صل الأول

أحكام ما بني طلوع الفجر إىل أول الضحى
األول :حكم الكالم بعد أذان الفجر إلى الصالة
عن أم املؤمنني عائشة  Jأن النبي  Hكان إذا صىل سنة

الفجر؛ فإن كنت مستيقظة حدثني ،وإال اضطجع حتى ُي َؤ َّذن بالصالة(((.

قال احلافظ يف «الفتح»« :واستدل به عىل جواز الكالم بني ركعتي الفجر

وصالة الصبح ،خال ًفا ملن كره ذلك ،وقد نقله ابن أيب شيبة عن ابن مسعود،
صحيحا عن إبراهيم((( وأيب الشعثاء وغريهم» اهـ(((.
وال يثبت عنه ،وأخرجه
ً

قال مالك بن أنس « :Vرأيت ربيعة وابن هرمز يصليان الصبح ثم

يقيامن يف املسجد حتى يصليا الضحى ،وربام انرصفا قبل أن يتكلام اشتغالاً

بذكر اهلل تعاىل».

أيضا« :ال بأس بالكالم بني ركعتي الفجر إىل صالة الفجر،
وقال مالك ً

وكان سامل بن عبد اهلل يتحدث قبل طلوع الفجر إىل أن تقام الصالة» ،قال:
«وكل من أدركت من علامئنا يفعل ذلك ،ومل يزل عليه أمر الناس» ،قال:

( )1رواه البخاري ( ،)1161باب (من حتدث بعد الركعتني ومل يضطجع).
( )2قال إبراهيم« :كرهوا الكالم بعد ركعتي الفجر».
(« )3فتح الباري» (.)572/3
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«وإنام يكره الكالم بعد الصالة إىل طلوع الشمس ،ولقد رأيت ناف ًعا وموسى

ابن ميرسة وسعيد بن أيب هند يتفرقون بعد أن يصلوا الصبح ،فيجلسون للذكر
وما يكلم أحد منهم صاحبه اشتغالاً بذكر اهلل».

قال القايض أبو بكر بن العريب « :Vوليس يف السكوت يف ذلك

الوقت فضل مأثور -أي :بعد طلوع الفجر إىل الصالة ،-إنام ذلك بعد صالة
الصبح إىل طلوع الشمس»(((.

وجاء عن بعض السلف أنهم كرهوا الكالم بني ركعيت سنة الفجر
وإقامة الصالة:

عزيزا عىل ابن مسعود أن يتكلم بعد
 -فعن أيب عبيدة  ،Vقال« :كان ً

طلوع الفجر إال بذكر اهلل»(((.

 -وعن عطاء ،قال :خرج ابن مسعود  Iعىل قوم يتحدثون بعد

ركعتي الفجر ،فنهاهم عن احلديث ،وقال« :إنام جئتم للصالة ،إما أن ت َُص ُّلوا،
وإما أن تسكتوا»(((.

 -وعن ُخ َصيف ،قال :سألت سعيد بن جبري عن آية بعد الركعتني،

فلم يجُ بني ،قال :فلام صىل قال« :إنه ل ُيكره الكال ُم بعد الركعتني» ،قلت :يقول
الرجل ألهله :الصالةَ؟ قال« :ال بأس».

( )1نقله العيني يف «عمدة القاري» (.)220/7
( )2األثر منقطع؛ ألن أبا عبيدة مل يسمع من ابن مسعود .I
( )3األثر منقطع؛ ألن عطاء مل يسمع من ابن مسعود .I
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 -وعن عثامن بن أيب سليامن ،قال« :إذا طلع الفجر فليسكتوا ،وإن كانوا

ُركْبانًا».

أمحق ِمن الذي يتكلم بعدما
 -و ُذكر أن ابن املسيب كان يقول« :أنا إ َذ ْن ُ

يطلع الفجر».

ومن هنا نصح اإلمام ابن اجلوزي ولده قائلاً :
ِ
ْ
تتحدث بحديث
«فألز ْم نفسك -يا ُبني -االنتبا َه عند طلوع الفجر ،وال

الدنيا؛ فقد كان السلف الصالح  Xال يتكلمون يف ذلك الوقت بيشء من

أمور الدنيا».
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الثاني :كراهة التَّ َص ُّبح

(وهو النوم بعد صالة الفجر)
إن وقت الصباح هو أشرف أوقات النهار ،وله فضيلة عظيمة:

عيل  Iقال :قال رسول اهلل :H
منها ما جاء عن أمري املؤمنني ٍّ

بار ْك ألمتي في ُب ُكورها»(((.
«اللهم ِ

وعن صخر بن وداعة الغامدي  Iعن النبي  Hأنه قال:

«اللهم بارك ألمتي في بكورهم» قال((( :فكان رسول اهلل  Hإذا بعث
رسي ًة ب َعثها َ
أول النهار((( ،وكان صخر((( رجلاً
تاجرا ،فكان ال يبعث غلامنه
ً
إال من أول النهار ،ف َك ُث َر ما ُل ُه حتى كان ال يدري أين يضع ماله ،ويف رواية:

«فأثرى ،و َك ُث َر ما ُله»(((.

( )1أخرجه اإلمام أمحد ( ،)1320والبزار ( ،)696وأبو يعىل ( ،)425ونقل السخاوي يف
«املقاصد احلسنة» (ص )90عن شيخه احلافظ ابن حجر أنه قال« :ومنها -أي :أحاديث:
«اللهم بارك ألمتي يف بكورها» -ما يصح ،ومنها ما ال يصح،و فيها احلسن والضعيف».
واحلديث قال فيه حمققو «املسند»« :حسن لغريه» (.)439/2
ومعنى الدعاء :اللهم أكثر ألمتي ِ
أمة اإلجابة -اخلري والربكة بالزيادة والنامء ،حني خترجألعامهلا يف الصباح وأول النهار.
( )2أي :صخر .I
( )3من أول النهار؛ لتحصيل بركة ذلك الوقت.
ٍ
(« )4وكان صخر » ...إلخ :القائل هو ُعامرة بن حديد الراوي عن صخر.
( )5رواه اإلمام أمحد ( ،)15443وأبو داود ( ،)2606والرتمذي ( ،)1212وابن ماجه
=
					
( ،)2236وابن حبان ( ،)4754وغريهم.
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َف ِمن َث َّم قال اإلمام النووي  Vيف «رؤوس املسائل»ُ « :ي َس ُّن -ملن له
وظيفة من نحو قراءة ،أو علم رشعي ،وتسبيح ،أو اعتكاف ،أو صنعة -فِع ُله
َ
أول النهار ،وكذا نحو سفر ،وعقد نكاح ،وإنشاء أمر» اهـ(((.

وقال العالمة اجلزويل املالكي « :Vويكره النوم إذ ذاك؛ ألنه أحرم

نفسه من الفضيلة»(((.
َ

وما أحسن ما قال اإلمام ابن القيم « :Vومن املكروه عندهم النو ُم
الوقت
بني صالة الصبح وطلوع الشمس؛ فإنه وقت غنيمة ،وللسري ذلك
َ
عند السالكني َم ِز َّية عظيمة ،حتى لو ساروا طول ليلهم مل َيسمحوا بالقعود
أول النهار ِ
الشمس؛ فإنه ُ
ووقت
ومفتاحه،
الوقت حتى تطلع
السري ذلك
ُ
َ
ُ
عن َّ
نزول األرزاق ،وحصول ال َق ْسم ،وحلول الربكة ،ومنه ينشأ النهار ،وينسحب
حكم مجيعه عىل حكم تلك ِ
احل َّصة؛ فينبغي أن يكون نو ُمها كنوم املضطر»(((.
ُ
عن أيب وائل َ
-شقيق بن سلمة -األسدي قال« :غدونا عىل عبد اهلل

ابن مسعود يو ًما بعد ما صلينا الغداة ،فسلمنا بالباب ،فأذن لنا ،قال :فمكثنا

بالباب ُهن َّي ًة -أي :انتظرنا وتريثنا قليلاً  ،-قال :فخرجت اجلارية فقالت:
= وقال الرتمذي« :حديث صخر الغامدي حديث حسن» ،وقال حمققو «املسند»« :حديث
ضعيف دون قوله« :اللهم بارك ألمتي يف بكورها» فهو حسن بشواهده» (،)177/24
ِ
وغريه.
وصححه األلباين يف «صحيح أيب داود» (،)2270
( )1نقله عنه املناوي يف «فيض القدير» (.)104/2
(« )2مواهب اجلليل» ( ،)74/2وانظر« :اآلداب الرشعية» البن مفلح (.)291/3
(« )3مدارج السالكني» (.)457/1
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أال تدخلون؟ فدخلنا ،فإذا هو جالس ُي َس ِّب ُح ،فقال :ما منعكم أن تدخلوا وقد
وج َّوزنا -أن بعض أهل البيت
ُأذن لكم؟ فقلنا :ال ،إال أنا ظننا -أي :تومهنا َ
نائم ،قال :ظننتم بآل ابن أم ٍ
عبد((( غفل ًة؟ قال :ثم أقبل ُي َسبح حتى إذا ظن
أن الشمس قد طلعت ،قال :يا جارية ،انظري هل طل َع ْت؟ قال :فنظرت فإذا
هي مل تطلع ،فأقبل يسبح ،حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال :يا جارية،

انظري هل طلعت؟ قال :فنظرت فإذا هي قد طلعت ،قال :احلمد هلل الذي

أقالنا((( يومنا هذا ،ومل هيلكنا بذنوبنا»(((.

وعن طارق بن شهاب قال« :كان عبد اهلل إذا صىل الفجر مل يدع أحدً ا من

كبريا يطرق((( حتى تطلع الشمس»(((.
أهله
صغريا وال ً
ً

ومر عبد اهلل بن عمرو  Lعىل رجل بعد صالة الصبح ،وهو نائم،
علمت أن اهلل َ Dي َّط ِل ُع يف هذه
فحركه ِبر ْج ِله حتى استيقظ ،وقال له« :أما
َ
َّ
الساعة إىل َخ ْل ِقه ،في ِ
دخل ُث َّل ًة منهم اجلن َة برمحته؟».
ُ

( )1ابن أم عبد :هو عبد اهلل بن مسعود نفسه ،وأم عبد هي كنية أمه  .Jقال النووي:
«وفيه مراعاة الرجل ألهل بيته ورعيته يف أمور دينهم».
( )2يقالَ :
وجتاو َز.
صفح عنه
(أقال اهللُ عثرتك) ،و( َأقا َلكَها) ،أي:
َ
َ
( )3رواه مسلم (.)278
(َّ )4
الط ْر ُق :السكوت وعدم الكالم وإرخاء العني ،وهو كناية عن النوم .انظر« :القاموس»
(.)1167
( )5رواه ابن أيب شيبة يف «املصنف» ( ،)26788باب (من كان ال يدع أحدً ا من أهله ينام بعد
الفجر حتى تطلع الشمس) (.)567/8
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الص ْب َحة ،فقال لهُ « :ق ْم ،أتنام
 -ورأى ابن عباس  Lابنًا له نائماً نوم ُّ

يف الساعة التي تُقسم فيها األرزاق؟!».

وعن هشام بن عروة ،عن أبيه ،قال« :كان الزبري ينهى َبنِيه عن الت ََّص ُّب ِح».

قال« :وقال عروة :إين ألسمع بالرجل يتصبح فأزهد فيه».

وقال جماهد :لقي الزبري عبيدَ ب َن عمري فقال :أين كنت؟ قال :كنت

ُم َت ََص ِّب ًحا ،قال« :ما بلغك أن األرض َض َّج ْت إىل رهبا من نوم العلامء عليها قبل
طلوع الشمس؟».

 -وقال علقمة بن قيس« :بلغنا أن األرض َت ُع ُّج إىل اهلل تعاىل من نومة

العالمِ ِ بعد صالة الصبح».

 -وعن جندب بن عبد اهلل ال َب َجيل  Iقال :استأذنت عىل حذيفة ثالث

فرجعت ،فإذا رسوله قد حلقني فقال« :ما َر َّدك؟» قلت:
مرات ،فلم ُيؤذن يل،
ُ

ظننت أنك نائم ،قال« :ما كنت ألنام حتى أنظر من أين تطلع الشمس».

ق�ال :فحدثت به حممدً ا ،فق�ال« :قد فعله غري واح�د من أصحاب حممد

.(((»H

وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  Lقال« :النوم عىل ثالثة أوجه:

نو ٌم ُخ ْر ٌق ،ونوم ُخ ْل ٌق ،ونوم حمُ ْ ٌق .فأما النوم اخلرق فنومة الضحى يقيض
( )1رواه ابن أيب شيبة يف «املصنف» (.)26386
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حوائجهم وهو نائم ،وأما النوم اخللق فنوم القائلة نصف النهار ،وأما
الناس
َ
ُ

نوم احلمق فنو ٌم حني حترض الصالة»(((.

وع�ن أمير املؤمنين علي  Iق�ال« :م�ن اجله�ل الن�وم َ
أول النهار،

والضحك من غري عجب».

وعن َخ َّوات بن ُج َبري قال« :نوم أول النهار ُخ ْرق ،وأوسطه ُخ ْلق ،وآخره

حمُ ق»(((.

 وسئل ِم ْس َع ُر ب ُن ِكدام عن ا ُمل ُروءة ،فقال« :التفقه يف الدين ،و ُلزو ُمالشمس»(((.
تطلع
املسجد إىل أن
ُ
َ
وقال الشاعر:

ن����و ُم ال���� َغ����دا ِة ُ
بالعشيات
وش������ ْر ٌب
ِ

ُم������ َو َّ
���������روءات
ك���ل��ان ب���ت���ه���دي���م امل
ِ

(« )1اآلداب الرشعية» البن مفلح (.)292/3
( )2رواه البخاري يف «األدب املفرد» ،وصححه األلباين يف «صحيح األدب املفرد» (،)942
و«خ ْلق» -بضم الالم وسكوهنا -أي إنه خلق حممود؛ حلديث:
«خرق» أي :جهلُ .
وقولهُ :
ِ
حسنه األلباين يف «الصحيحة» ( .)1647وقوله« :محق»؛
«قيلوا؛ فإن الشياطني ال تقيل» َّ
ألنه وضع لليشء يف غري موضعه مع العلم بقبحه.
(« )3عيون األدب والسياسة» (ص.)135
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الثالث :استحباب اجللوس في املسجد
إلى طلوع الشمس
ُ
رسول اهلل
اجللوس يف املسجد إىل رشوق الشمس سنة ثابتة دأب عليها

 Hوأصحا ُبه ،وهلا آثار إيامنية وتربوية عظيمة ،غري أن هذه العبادة
الفاضلة حتتاج إىل ٍ
كثري من املجاهدة؛ ألن وقتها ُي ْغ ِري بالنوم والراحة بعد
صالة الفجر.

 -عن أيب هريرة  Iقال :قال رسول اهلل « :Hالمالئكة ُتصلي

على أحدكم ما دام في ُم َصلاَّ ه الذي َص َّلى فيه((( -ما لم ُي ْح ِد ْث :-اللهم اغفر

له ،اللهم ارحمه»(((.

َ
الدين ُيسر ،ولن
 -وعنه  Iأن رسول اهلل  Hقال« :إن هذا

َ
ويسروا ،واستعينوا
يشاد هذا
الدين أح ٌد إال غل َبه؛ فسدِّدوا وقاربوا ،وأبشروا ِّ
والر ْوحة وشي ٍء من ُّ
الد ْل َجة»(((.
بال َغدوة َّ

( )1قال احلافظ ابن رجب « :Vوقيامه من جملسه املراد به قيامه لعرض الدنيا ،فأما إذا قام
إىل ما يعينه عىل ما كان يصنعه من الذكر -يعني أنه غري م ٍ
قاطع للصالة عليه -واهلل
راد وال
ٌ
ُ
ُ
أيضا« :وليس يف هذا احلديث
 Eأعلم» اهـ .من «فتح الباري» ( ،)45/6وقال ً
ُ
االشرتاط للجالس يف مصاله أن يكون مشتغلاً بالذكر،
وال يف غريه من أحاديث الباب
ولكنه أفضل وأكمل» اهـ.)42/6( .
( )2رواه البخاري ( ،)445ومسلم (.)274
( )3رواه البخاري (.)5043
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 وعن جابر بن َس ُمر َة  Iأن النبي « Hكان إذا صلىَّالفجر
َ
الشمس»(((.
قعد يف ُم َصلاَّ ُه حتى تط ُل َع
ُ
 وعنه  ،Iقال« :كان  Hإذا صلىَّالفجر تر َّبع يف جملسه
َ

الشمس حسنا َء»(((.
حتى تط ُل َع
ُ

الس َلمي وقد
 وعن عطاء بن السائب قال:ُ
دخلت عىل أيب عبد الرمحن ُّ
قمت إىل ِ
َ
أوطأ
فراشك كان
صلىَّ الفجر ،وهو جالس يف املسجد ،فقلت :لو َ
َ
رسول اهللِ  Hيقول:
سمعت
سمعت عل ًّيا  Iيقول:
لك؟ فقال:
ُ
ُ

« َمن صلى الفجر ثم جلس في ُم َصلاَّ هَُ ،ص َّل ْت عليه المالئك ُة ،وصال ُتهم عليه:
اللهم اغفر له ،اللهم ارحمه ،ومن ينتظ ُر الصال َة َص َّل ْت عليه المالئك ُة ،وصال ُتهم

عليه :اللهم اغفر له ،اللهم ارحمه»(((.

 -وعن أنس بن مالك  Iقال :قال رسول اهلل « :Hلأََ ْن أقع َد

إلي من
قوم يذكرون اهللَ تعالى من صال ِة الغدا ِة حتى تط ُل َع
الشمس؛ ُّ
ُ
أحب َّ
مع ٍ

َ
أن أُ َ
قوم يذكرون اهللَ ِم ْن صال ِة
عتق أربع ًة من ِ
ولد إسماعيل ،وألن أقع َد مع ٍ
إلي ِم ْن أَ ْن أُ َ
عتق أربع ًة»(((.
تغرب
العصر إلى أن َ
الشمس؛ ُّ
ُ
أحب َّ
ِ
( )1رواه مسلم (.)287 ،286
( )2رواه مسلم ( ،)287واإلمام أمحد ( ،)20820وغريمها.
( )3رواه اإلمام أمحد ( ،)1251والبزار ( ،)596وقال عيل بن املديني« :هو حديث كويف،
وإسناده حسن» اهـ .من «فتح الباري» البن رجب ( ،)44/6وقال حمققو «املسند»:
«حسن لغريه».
( )4رواه أبو داود ( ،)3667وحسنه األلباين يف «صحيح أيب داود» (.)3114
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فضل اجللوس للذكر
بعد صالة العصر
تقدم آن ًفا حديث أنس  Iوفيه« :وألن أجلس مع قوم يذكرون اهلل

إلي من أن َ
رقاب»
أعتق َ
من بعد صالة العصر إلى غروب الشمس؛ ُّ
أحب َّ
أربع ٍ

احلديث(((.

وعن أيب أمامة  Iأن رسول اهلل  Hقالَ « :أََ
ل ْن َ
أقعد أذك ُر

إلي
سب ُحه ،وأُ َه ِّل ُل ُه حتى تط ُل َع
الشمس؛ ُّ
كب ُره ،وأُ َح ِّمدُه ،وأُ ِّ
اهلل تعالى ،وأُ ِّ
ُ
أحب َّ
من أن أُ َ
تغرب
ومن بعد
عتق
العصر حتى َ
رقبتين أو أكثر من َو َل ِد إسماعيلِ ،
ِ
ِ

ُ
قاب من ولد إسماعيل»(((.
الشمس؛ ُّ
ُ
أحب َّ
إلي من أن أع ِت َق أرب َع ِر ٍ

قال اإلمام ابن مفلح �« :ويستحب جلوسه بعد فجر وعرص إىل

نص عليه»(((.
طلوعها وغروهبا ،ال يف بقية األوقاتَّ .

ِ
هناره ك ُّله
وقال اإلمام عبد اهلل بن املبارك« :من ختم هناره بذكر اهلل؛ كُتب ُ

ذكرا».
ً

( )1تقدم (ص.)180
( )2رواه اإلمام أمحد ( ،)22194والطرباين يف «الكبري» ( ،)8028وقال املحققون« :حسن
لغريه ،وهذا إسناد ضعيف» (.)532/36
(« )3الفروع» (.)195/3
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قال السفاريني« :يشري إىل أن األعامل باخلواتيم ،فإذا كانت البداية واخلتام

ذكرا؛ فهو أوىل أن يكون حكم الذكر شاملاً للجميع ،واهلل أعلم»(((.
ً

وقال َع ْبدة بن سليامن« :كان ابن املبارك إذا صىل العرص؛ أتى مسجد

يصة فاستقبل القبلة يذكر اهلل ،ومل يكلم أحدً ا حتى تغرب الشمس»(((.
ا َمل ِّص َ

(« )1نتائج األفكار يف رشح حديث (سيد االستغفار)» للسفاريني (ص.)385
(« )2تقدمة اجلرح والتعديل» (ص.)269
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حرص السلف على اجللوس
في املصلى بعد صالة الفجر
عن ابن عمر  Lأنه كان إذا صىل الغداة جلس حتى تطلع الشمس،
فقيل له :لمِ َ تفعل هذا؟ قال« :أريدُ به السنّة»(((.
والغداة :صالة الفجر.
وعن طارق بن شهاب قال« :كان عبد اهلل -أي :ابن مسعود -إذا صىل

كبريا يقوم حتى تطلع الشمس»(((.
الفجر مل يدع أحدً ا من أهله
صغريا وال ً
ً

نمت الضحى منذ أسلمت»(((.
وعن ابن مسعود  Iقال« :ما ُ
وعن ُمدْ ِر ِك بن عوف قال :مررت عىل بالل وهو بالشام جالس غدوة،

فقلت :ما حيبسك يا أبا عبد اهلل؟ قال« :أنتظر طلوع الشمس»(((.
وروي عن ابن وهب :أخربين َم ْس َل َم ُة بن ُعليَ ٍّ عن األوزاعي قال« :كان
ُ
الفجر أو قب َله كأنام عىل رؤوسهم الطري ،مقبلني عىل أنفسهم،
السلف إذا َصدَ َع
ُ
التفت إليه ،فال يزالون
حتى لو أن حبي ًبا ألحدهم غاب عنه حينًا ثم َق ِد َم ملا
َ

فيتح َّلقونُ ،
فأول ما
كذلك إىل طلوع الشمس ،ثم يقوم بعضهم إىل بعض َ
ي ِفيضون فيه أمر م ِ
عادهم ،وما هم صائرون إليه ،ثم يأخذون يف الفقه»(((.
ُ
ُ َ

( )1أخرجه أبو عوانة (.)3463
( )2أخرجه ابن أيب شيبة يف «األدب» (.)152
(« )3الطبقات» البن سعد (.)155/3
( )4أخرجه ابن أيب شيبة يف «مصنفه» (.)26383
( )5أخرجه ابن عساكر يف «تاريخ دمشق» (.)97/37
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وقال الوليد بن مسلم « :Vرأيت األوزاعي يثبت يف مصاله يذكر اهلل

حتى تطلع الشمس ،وخيربنا عن السلف أن ذلك هدهيم ،فإذا طلعت الشمس

قام بعضهم إىل بعض ،فأفاضوا إىل ذكر اهلل والتفقه يف دينه»(((.

وع�ن موس�ى بن طلحة ق�ال« :كان طلحة يثبت يف مصلاه حيث صىل،

الس ْبحة ،فيسبح»((( .أي :يصيل.
فال يربح حتى حترض ُّ

 -وكان فقي ُه األندلس حممد بن أمحد ال ُعتْبِ ُّي (ت255:هـ) ال يزول بعد

صالة الصبح من مصاله إىل طلوع الشمس ،ثم يصيل الضحى.

 -وكان شيخ اإلسالم ابن تيمية جيلس بعد صالة الصبح إىل َو َض ِح النهار

يذكر اهلل ،وال يكلم أحدً ا ،وال يلتفت لغري الذكر ،فإذا قىض ذكره ،قال« :هذه

غدويت ،إن مل أتغدها سقطت قويت»(((.

 -وكان اإلمام زين الدين العراقي «إذا صىل الصبح استمر غال ًبا يف جملسه

ذاكرا إىل أن تطلع الشمس».
مستقبل القبلة تال ًيا ً

(« )1سري أعالم النبالء» (.)114/7
( )2رواه ابن أيب شيبة يف «املصنف» (.)7767
(« )3الوابل الصيب» (ص ،)77ولعله يقصد :هذه وجبة طعامي الرئيسة ،ألن ال َغداء :وجبة
الذكر ُق ْوتَه.
أول النهار أو وسطه ،أو :أكلة الظهرية ،فجعل
َ
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الكالم في هذه اجللسة
جتنب بعض السلف
َ
بغير ذكر ا& تعالى حتى تطلع الشمس

عن جابر بن َس ُمر َة  Iقال« :كان  Hال يقوم من مصاله
الذي يصيل فيه الصبح حتى تطلع الشمس ،فإذا طلعت قام ،وكان ُيطِيل

الصامت ،وكانوا يتحدثون ،فيأخذون يف أمر
قال أبو النرض :كثريُّ -اجلاهلية ،فيضحكون ،ويتبسم»((( .ويف رواية« :فإذا طلعت قام ،وكان يطيل

الص ْم َت»(((.
َّ

 -وعن جماهد ،قال« :رأيت ابن عمر  Lصىل ركعتي الفجر ،ثم

احتبى ،فلم يتكلم حتى صىل الغداة».

 -وعن أسامء بنت واثلة بن األسقع أهنا قالت« :كان أيب إذا صىل صالة

الصبح جلس مستقبل القبلة ،ال يتكلم حتى تطلع الشمس ،فربام ك َّلمتُه يف

يكلمني».
احلاجة فال ُ

 -وعن احلسن بن عيل « :Lأن��ه كان ال يتكلم إىل أن تطلع

الشمس».

( )1رواه اإلمام أمحد ( ،)20844ومسلم ( ،)670وحسنه أمحد شاكر ،وحمققو «املسند»
(.)431/34
( )2رواه الطرباين يف «املعجم الكبري» (.)1933
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 وعن مالك ،قال :كان سعيد بن أيب هند ،ونافع موىل ِابن ُعمر ،وموسى

ابن ميرسة ،جيلسون بعد صالة الصبح حتى يرتفع النهار ،ثم يتفرقون ،ما يكلم

بعضا ،فقلنا له :اشتغالاً بذكر اهلل؟ قال« :كل ذلك».
بعضهم ً

وقال عطاء« :أستحب أن ال تقو َم حتى تفرغ من تسبيحك ،ألن املالئكة

تصيل عىل العبد ما مل يقم من مصاله ما مل حيدث».

قال« :و ُيستحب أن ال يتكلم حتى يفرغ منه ،غري أهنم واهلل ما َيدَ ُعوننا».

وكان مالك يتكلم يف العلم بعد ركعتي الفجر ،فإذا َس َّلم من الصبح

مل يتكلم مع أحد حتى تطلع الشمس.

 -وق��ال ابن وه��ب« :ك��ان مالك ال يفتي وال يتكلم حتى تطلع

الشمس».

 -وقال األوزاع��ي « :Vكان السلف إذا صدع الفجر كأنام عىل

الطري ،مقبلني عىل أنفسهم ،حتى لو أن محيماً ألحدهم غاب عنه
رؤوسهم
ُ
التفت إليه ،فال يزالون كذلك حتى يكون قري ًبا من طلوع
حينًا ،ثم قدم ،ما
َ

الشمس».

 -وقال ميمون« :وأدركت من مل يتكلم إال بحق أو يسكت .وقد أدركت

من مل يكن يتكلم بعد صالة الفجر حتى تطلع الشمس إال بام يصعد».
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وقال ابن احلاج املالكي« :أال ترى إىل ما ورد عنهم يف أورادهم بعد

الصبح والعرص؟ فإهنم كانوا يف مساجدهم يف هذين الوقتني كأهنم منتظرون
كدوي النحل»(((.
صالة اجلمعة ،و ُي ْس َم ُع هلم يف املساجد َد ِو ٌّي
ِّ

(« )1املدخل» (.)79 ،78/1
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الرابع :جلسة اإلشراق

(((

يستحب ملن صىل الفجر يف مجاعة أن يمكث يف مصاله بعد صالة الصبح

يذكر اهلل حتى تطلع الشمس ،ثم يصيل ركعتني ،وأن يمكث كذلك بعد صالة

العرص؛ فإهنام من أرشف أوقات الذكر.

ملا رواه أنس  Iقال :قال رسول اهلل « :Hمن صلى الفجر

في جماعة ،ثم َ
الشمس ،ثم صلى ركعتين؛ كانت
قعد يذكر اهلل حتى تط ُل َع
ُ

تام ٍة تام ٍة تام ٍة»(((.
له كأجر َح َّج ٍة ُ
وعمر ٍة َّ

( )1اإلش��راق :طلوع الشمس وإضاءهتا ،يقال :شرَ َ قت الشمس :إذا طلعت ،وأرشقت :إذا
أضاءت« .مقاييس اللغة» البن فارس (.)264/3

قال اهلل تعاىل[ :ﭞ ﭟ ﭠ] ِ
[احلجر ]73:يعني :داخلني يف وقت اإلرشاق،
وهو إضاءة الشمس ،والرشوق :طلوعها« .إجياز البيان عن معاين القرآن» (.)470/1
فجلسة اإلشراق :اجللوس من بعد صالة الفجر حتى طلوع الشمس ظاهرةً.
( )2رواه الرتمذي ( ،)586وقال« :حسن غريب ،وسألت حممد بن إسامعيل عن أيب ظالل
فقال :هو مقارب احلديث ،واسمه هالل» ،وقال الذهبي« :ضعفوه» ،وقال احلافظ
« :Vهذا حديث غريب» ،وذكر له شواهد كام يف «نتائج األفكار» (.)304-301/2
وحسنه األلباين يف «صحيح الرتمذي» ( ،)480و«الصحيحة» ( ،)3403وقال يف «حتقيق
َّ
املشكاة»« :وسنده ضعيف ،لكن للحديث شواهد ذكرها املنذري يف «الرتغيب» ،يرقى
احلديث هبا إىل درجة احلسن» اهـ.)306/1( .
وقال الشيخ شعيب « :Vوأبو ظالل -الراوي عن أنس  -Iضعيف ،لكن
للحديث شواهد يتقوى هبا ،ذكرها املنذري يف «الرتغيب» ( »)166 ،164/1اهـ .من
=
						
«حتقيق رشح السنة» (.)221/3
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أيض�ا ركعت�ي
�ميان ً
وهات�ان الركعت�ان مه�ا ركعت�ا الضح�ى ،وت َُس َّ
اإلرشاق(((.
قال الطيبي يف «رشح املشكاة»« :أي :ثم صىل بعد أن ترتفع الشمس قدر

رمح حتى خيرج وقت الكراهة ،وهذه الصالة تسمى صالة اإلرشاق ،وهي
أول الضحى»(((.

= ومن شواهده ما رواه أبو أمامة  Iمرفو ًعا« :من صىل الغداة يف مجاعة ،ثم جلس يذكر
اهلل حتى تطلع الشمس ،ثم قام فركع ركعتني؛ انقلب بأجر حجة وعمرة» رواه الطرباين
يف «الكبري» ( ،)7741وحسنه املنذري يف «الرتغيب» ( ،)672واهليثمي يف «املجمع»
( ،)16938واأللباين يف «الصحيحة» (.)1196/2/7
( )1وتسميتها صالة اإلرشاق من إضافة اليشء إىل الزمن الواقع فيه ،ومل يصح يف هذه التسمية
حديث مرفوع إىل النبي  ،Hغري أهنا ثبتت عن ابن عباس  ،Lفعن عبد اهلل بن
احلارث بن نوفل :أن ابن عباس  Lكان ال يصيل الضحى .قال :فأدخلته عىل أم هانئ،
ِ
ُ
رسول اهلل  Hيو َم
عيل
فقلت :أخربي هذا بام أخربتني به .فقالت أم هانئ« :دخل َّ
ب يف َق ْص َع ٍة ،ثم أمر بثوب ،فأخذ بيني وبينه ،فاغتسل ،ثم
فص َّ
الفتح يف بيتي ،فأمر بامءُ ،
رش ناحي َة البيت ،فصىل ِ
َّ
ثامن ركعات ،وذلك من الضحى ،قيامهن وركوعهن وسجودهن
وجلوسهن سواء ،قريب بعضهن من بعض» .فخرج ابن عباس وهو يقول« :لقد قرأت
ما بني اللوحني ،ما عرفت صالة الضحى إال اآلن[ :ﭢ ﭣ ﭤ] [ص،]18:
وكنت أقول :أين صالة اإلرشاق؟ ثم قال بعدُ  :هن صالة اإلرشاق» .أخرجه الطربي يف
«تفسريه» ( ،)44/20ط .دار هجر ،واحلاكم يف «املستدرك» ( ،)53/4وقال احلافظ ابن
حجر يف «ختريج أحاديث الكشاف» -امللحق بآخر «الكشاف» للزخمرشي -رقم ()304
(« :)142/4هذا موقوف ،وهو أصح».
( )2نقله عنه يف «حتفة األحوذي» ( ،)194/3ويف «املرقاة» (.)24/2
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وتسميتها صالة اإلرشاق اصطالح عريف كتسمية قيام رمضان

بالرتاويح.

وصالة اإلرشاق هي صالة الضحى يف أول وقت الضحى.
وق�د تس�مى صلاة اإلرشاق :الضح�وة الصغ�رى ،وصلاة الضح�ى:

الضحوة الكربى(((.

عن أيب هريرة  Iقال :بعث رسول اهلل  Hبع ًثا ،فأعظموا

أرسع
الغنيمة ،وأرسعوا الك َّرةَ ،فقال رجل :يا رسول اهلل ،ما رأينا بع ًثا َق ُّط
َ
كرةً ،وال أعظم منه غنيم ًة ِمن هذا البعث؟ فقال« :أال أخبركم بأسر َع َ
ك َّر ًة
تحمل((( إلى
منه ،وأعظم غنيمة؟ رجل توضأ في بيته فأحسن ُوض��وءه ،ثم َّ

المسجد فصلى فيه الغداة ،ثم َع َّق َب بصالة الضحوة ،فقد أسرع الكرة ،وأعظم

الغنيمة»(((.

ِ
فضل هاتني الركعتني كونهُ ام مرتبطتني باجللوس يف املصىل بعد
وسبب
ُ

صالة الفجر حتى ترتفع الشمس ويزول وقت الكراهة.

(« )1الفواكه الدواين عىل رسالة أيب زيد القريواين» (.)271/2
حتمل :ذهب وارحتل.
(َّ )2
( )3أخرجه ابن حبان ( ،)2535وأبو يعىل ( ،)6559وقال املنذري يف «الرتغيب» (:)235/1
«رجال إسناده رجال الصحيح» ،وتبعه اهليثمي يف «املجمع» ( ،)235/2وقال الشيخ
شعيب  Vيف «حتقيق اإلحسان» (« :)276/6إسناده حمتمل للتحسني» ،وقال األلباين
وفصل شواهده يف «الصحيحة»
يف «صحيح الرتغيب» (« :)669حسن صحيح»،
َّ
( ،)2531وانظر« :صحيح موارد الظمآن» له (.)521( )294/1
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وال تسميان ركعتي اإلرشاق إال إذا كانتا يف أول وقت الضحى ،أما إذا

صليتهام بعد ذلك فهام ضحى وليستا بإرشاق.

معنى قوله « :Hكانت له كأجر حجة وعمرة» قال رسول اهلل

« :Hتامة تامة تامة» :قوله« :كانت» أي :املثوبة ،ونقل القاري

عن ابن حجر أن معنى «كانت» أي :هذه احلالة املركبة من تلك األوصاف
كلها(((.

قوله« :قال» :أي :أنس ،قال رسول اهلل « :Hتامة ،تامة ،تامة»:

صفة لـ«حجة وعمرة» كررها ثال ًثا للتأكيد ،وقيل :أعاد القول؛ لئال ُيت ََو َّهم

َكراره من قول أنس ،قال الطيبي :هذا التشبيه من
أن التأكيد بـ (التامم) وت َ
باب إحلاق الناقص بالكامل؛ ترغي ًبا للعامل ،أو ش ّبه استيفاء أجر املصيل تا ًّما

احلاج تا ًّما بالنسبة إليه .وأما وصف احلج والعمرة
بالنسبة إليه باستيفاء أجر
ّ
بـ(التامم) فإشارة إىل املبالغة» انتهى(((.

وقد ضعف بعضهم حديث ٍ
أنس وغريه ملا تضمنه من ثواب كبري عىل

َ
حديث أيب أمامة
عمل يسري ،قال اإلمام ابن حزم  Vيف سياق تضعيفه
« :(((Iوهو حديث منكر ظاهر الكذب؛ ألنه لو كان أجر العمرة كأجر

(« )1مرقاة املفاتيح» (.)24/2
(« )2نفسه» (.)24/2
( )3يشري إىل حديث« :من صىل صالة الصبح يف مجاعة ،ثم ثبت يف املسجد يسبح اهلل سبحة
تاما له حجته وعمرته» أخرجه الطرباين يف «الكبري» =
الضحى؛ كان له كأجر حاج ومعتمر ًّ
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من مشى إىل صالة تطوع؛ َلما كان -لِما تك َّلفه النبي  Hمن القصد إىل
العمرة إىل مكة من املدينة -معنى ،ولكان فار ًغا ،ونعوذ باهلل من هذا»(((.

واجلواب عن كالمه :V
َ
احلدي�ث م�ن طري�ق واحدة،
�ف
أولاً  :أن اإلم�ام اب�ن ح�زم َ Vض َّع َ
ومل يتعرض لش�واهده ،التي أش�ار إليه�ا املنذري يف «الرتغي�ب» (،)297/1

وقال« :وللحديث شواهد كثرية».

ثان ًيا :أنه  Vمل يتعرض حلديث أنس  Iالذي رواه الرتمذي ،وقد

حكى اإلمام ابن القطان أن ابن حزم قال يف الرتمذي« :جمهول»!! وتعجب

ُ
احلافظ الذهبي ،وكذا استنكر ذلك احلافظ ابن كثري ،واحلافظ
منه ألجل ذلك
ابن حجر ،وقد اعتذر بعضهم عن ابن حزم بأنه مل يعرفه يف أول أمره ،ثم عرفه
حني وقف عىل كتابه ،وقد ذكر اسمه يف «املحىل» يف موضع واحد ،ومل يتعرض

له بتجهيل وال غريه.

ثال ًثا :قوله « :Vملا كان لتكلف النبي  Hمعنى» جوابه:

 -1أن ه�ذا م�ن فض�ل اهلل  Dيؤتي�ه م�ن يش�اء ،وال ُيس�تب َعد يف كرمه
ِ ِِ
الوهاب الش�كور الذي
وج�وده ومنَّته على عباده؛ ألنه هو الكري�م املنان البرَ ُّ َّ
ُ
أيضا عن أيب أمامة« :من صىل صالة الغداة يف مجاعة ثم جلس يذكر
= ( ،)129/17وفيه ً
اهلل حتى تطلع الشمس ،ثم قام فركع ركعتني؛ انقلب بأجر حجة وعمرة» «املعجم الكبري»
أيضا من طريق آخر (.)180 ،174/8
( ،)209/8ورواه ً
(« )1املحىل» (.)38 ،37/7
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عوض س�بحانه ِقصرَ أعامر هذه
يعط�ي األجر اجلزيل عىل العمل القليل ،وقد َّ
األمة املرحومة باألجر اجلزيل عىل أعامل يسرية.
 -2أن هلذا نظائر:

َ
رمضان تعدل َح َّج ًة معي»(((.
منها :قول رسول اهلل « :Hعمرة في

ومنها :قوله [« :Hﭑ ﭒ ﭓ ﭔ] تعدل ُث ُل َث القرآن»(((.
ومنها :قوله  Hيف الرجل الذي أسلم ،ثم قاتل ،ف ُقتِ َلَ « :عم َل

هذا يسي ًرا ،وأُ ِج َر كثي ًرا»((( ،فدخل اجلنة ،ومل يسجد هلل سجدة.

ِ

ومنها :قوله  Hيف الرجل الذي مل يرزقه اهلل مالاً لكنه قال« :لو أن يل
َ
لت بعمله»« :فهما في األجر((( سواء»((( بمجرد النية الصادقة.
مال فالن َل َع ِم ُ

( )1رواه البخاري ( ،)1782ومسلم (.)1256
قال النووي « :Vأي :تقوم مقامها يف الثواب ،ال أهنا تعدهلا يف كل يشء ،فإنه لو
كان عليه َحجة ،فاعتمر يف رمضان؛ ال جتزئه عن احلجة» اهـ .من «منهاج املحدثني»
(.)501/7
( )2انظر خترجيه (ص.)138
واملعنى أن من قرأها حصل عىل ثواب قراءة ثلث القرآن ،ال أهنا جتزئ أو تغني عن قراءة
ثلث القرآن الكريم ،وعليه :فمن نذر أن يقرأ ثلث القرآن فإنه ال جيزئه عن ذلك قراءة
[ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ] ،وانظر« :جمموع الفتاوى» (.)139-137/17
( )3رواه البخاري ( ،)2808ومسلم (.)1900
( )4يف األجر :أي يف أصل األجر ،لكن الفاعل يمتاز بمضاعفة األجر األصيل ،واهلل أعلم.
( )5رواه من حديث أيب كبشة األنامري  Iاإلمام أمحد ( ،)18024والرتمذي (،)2325
وحسنه حمققو «املسند»،
وقال« :حسن صحيح» ،وابن ماجه ( ،)4228وصححه األلباينَّ ،
وانظر« :مقاصد املكلفني» للدكتور عمر األشقر ( Vص.)87-83
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ونحوه قول رسول اهلل « :Hإن بالمدينة رجالاً ما سرتم مسي ًرا،

وال قطعتم واد ًيا إال وهم معكم شركوكم في األجر» وذلك ألهنم « َح َب َسهم

العذر»(((.

وم���ن ذل���ك :أن التعب�د يف ليل�ة القدر ثواب�ه أفضل من عبادة ألف ش�هر؛

قال تعاىل[ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ] [القدر.]3:

ومثله :قوله « :Hصالة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف

صالة فيما سواه»(((.

 -3أن هناك فر ًقا بني اجلزاء (ويراد به هنا الثواب الذي يكافئ اهلل سبحانه

به من يعمل العمل الصالح) ،وبني اإلجزاء الذي هو الصحة ،بحيث يسد

اليشء عن غريه ويجُ زئ عنه ،فاجلزاء يتعلق بثواب العمل ،واإلجزاء يتعلق

بالعمل نفسه.

وتطبيق هذا يف حديث أنس  :Iأن أجر اجللوس والذكر ثم الصالة

يف هذه املدة ،مثل أجر احلجة والعمرة غري الناقصة األجر ،ال أنه يقوم مقام
احلج وجيزئ عن حجة اإلسالم(((.

( )1رواه البخاري ( ،)2839ومسلم ( )1911بلفظ« :حبسهم املرض».
( )2رواه اإلمام أمحد ( ،)14694وابن ماجه ( ،)1406وصححه األلباين يف «صحيح اجلامع»
( ،)3838وصححه حمققو «املسند» (.)46/23
( )3راجع (ص.)140 ،139
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شروط حتصيل ثواب جلسة اإلشراق
األول :أن يصيل الفجر يف مجاعة يف مسجد أو ُم َصىل أو غريه.

جالسا يف مصاله الذي صىل فيه.
الثاني :أن يبقى
ً

الثالث :أن يذكر اهلل  Fيف أثناء جلوسه.

جالسا يف مصاله حتى طلوع الشمس.
الرابع :أن يبقى
ً

اخلامس :أن يصيل ركعتني يف املسجد بعد انتهاء وقت النهي وارتفاع

الشمس بمقدار رمح.

قوله « :Hثم جلس يذكر اهلل» أي :ال يتحرك من مصاله الذي

صىل فيه ،عن يونس بن عبيد قال :قلت للحسن -أو قيل له :-أرأيت قوله:

«إن العبد ال يزال في صالة ما دام في مصاله»؟ قال :قلت :مقعدُ ه الذي يصيل
فيه؟ قال« :بل املسجد كله»(((.

قال احلافظ العراقي « :Vما املراد بـ(مصاله)؟ هل املراد البقعة التي

صىل فيها من املسجد حتى لو انتقل إىل بقعة أخرى يف املسجد مل يكن له هذا

الثواب املرتتب عليه ،أو املراد بـ «مصاله» مجيع املسجد الذي صىل فيه؟ حيتمل
كلاًّ من األمرين ،واالحتامل الثاين أظهر وأرجح؛ بدليل رواية البخاري «ما

دام في المسجد» ،وكذا يف رواية الرتمذي ،فهذا يدل عىل أن املراد بـ «مصاله»
(« )1إحت�اف اخليرة» للبوصيري ( ،)1014وق�ال« :ه�ذا إس�ناد صحي�ح ،رجال�ه رج�ال
الصحيح».
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َ
َ
األول قو ُله يف رواية مسلم
االحتامل
مجيع املسجد ،وهو واضح ،ويؤيد
وأيب داود وابن ماجه( :ما دام في مجلسه الذي صلى فيه)»(((.

وقال احلافظ ابن حجر « :Vقوله (في مصاله) أي يف املكان الذي

أوقع فيه الصالة من املسجد ،وكأنه خرج خمرج الغالب ،وإال فلو قام إىل بقعة

مستمرا عىل نية انتظار الصالة كان كذلك»(((.
أخرى من املسجد
ًّ

وتردد فيه احلافظ ابن رجب  Vثم قال« :املراد بمصاله الذي جيلس

فيه :املسجدُ كله»(((.

وقال« :ويف رواية ملسلم( :كان النبي  Hال يقوم من مصاله

الذي يصيل فيه الصبح -أو الغداة -حتى تطلع الشمس ،فإذا طلعت الشمس

قام) ،ومعلوم أنه مل يكن جلوسه يف املوضع الذي صىل فيه؛ ألنه كان ينفتل إىل
ِ
ب الصالة ،و ُيقبل عليهم بوجهه»(((.
أصحابه َعق َ
( )1قاله العراقي يف رشح احلديث الذي رواه أبو هريرة  Iأن رسول اهلل  Hقال:
«املالئكة تصيل عىل أحدكم ما دام يف ُمصاله الذي صىل فيه -ما مل حيدث :-اللهم اغفر

له ،اللهم ارمحه»« .طرح التثريب» ( ،)367/2واملراد اجللوس بعد الفراغ من الفرض؛

ولذلك بوب عليه البيهقي( :الرتغيب يف مكث املصيل يف مصاله إلطالة ذكر اهلل تعاىل).
(« )2فتح الباري» (.)489/2
(« )3فتح الباري» البن رجب احلنبيل (.)43/6
(« )4نفسه» (.)43/6
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قال احلافظ ابن عبد الرب « :Vولو ص َّل ِ
ت املرأ ُة يف مسجد بيتها،
َ
وجلست فيه تنتظر الصالة فهي داخلة يف هذا املعنى إذا كان حيبسها عن قيامها

انتظار الصالة»(((.
ألشغاهلا
ُ

وقال العالمة ابن باز « :Vلو صىل يف بيته صالة الفجر ملرض أو

خوف((( ،ثم جلس يف مصاله يذكر اهلل أو يقرأ القرآن حتى ترتفع الشمس،
معذورا حني صىل
ثم يصيل ركعتني؛ فإنه حيصل له ما ورد يف األحاديث لكونه
ً

يف بيته .وهكذا املرأة إذا جلست يف مصالها بعد صالة الفجر تذكر اهلل أو
تقرأ القرآن حتى ترتفع الشمس ،ثم تصيل ركعتني؛ فإنه حيصل هلا ذلك األجر

الذي جاءت به األحاديث((( ،وهو أن اهلل يكتب ملن فعل ذلك أجر حجة

وعمرة تامتني»(((.

ومن خرج من املسجد ٍ
لعذر ،ثم عاد إليه دون أن يطول الفصل ال يفوته

الفضل؛ حلديث« :إذا مرض العبد أو سافر ُ
صحيحا
كتب له ما كان يعمل
ً

مقيما» [رواه مسلم](((.
ً

(« )1التمهيد» (.)39/19
( )2ويلحق به من تُغلق املساجد يف بلده بعد الصالة.
( )3ومن قال :ال حيصل هلا األجر لظاهر احلديث؛ فإنه يثبت هلا أجر الذكر عمو ًما ،وأجر
اجللوس من األحاديث التي مل تشرتط اجلامعة ،كحديث عطاء ابن السائب (تقدم
ص ،)180وحديث أيب أمامة (تقدم ص.)181
(« )4جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة» (.)403/11
(« )5فتاوى اللجنة الدائمة» (.)150/6
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وتوسع القاري  Vيف رشح قوله « :Hثم قعد يذكر اهلل»
َّ

فقال« :أي :استمر يف مكانه ومسجده الذي صىل فيه ،فال ينافيه القيام لطواف
أو لطلب علم ،أو جملس وعظ يف املسجد ،بل وكذا لو رجع إىل بيته ،واستمر

عىل الذكر»(((.

قوله « :Hيذكر اهلل»:

وترتيب ذلك عقب االنرصاف من صالة الفجر:

 أن يقول األذكار التي تقال عقب التسليم من الصالة. -ثم يأيت بأذكار الصباح املوظفة هلذا الوقت.

 -ثم يأيت بام استطاع من األذكار املطلقة ،وأفضلها عىل اإلطالق القرآن

الكريم.

لكن هل يبدأ أولاً بقراءة القرآن الكريم؟

واجلواب :بل يبدأ باألذكار املوظفة ،ثم إذا فرغ منها رشع يف قراءة القرآن

الكريم؛ ألن األذكار املقيدة بحال خمصوصة أفضل من القراءة املطلقة ،وعليه
يحُ مل ما ُر ِوي عن جماهد ،عن عائشة « :Jأهنا كانت تقرأ يف رمضان يف
املصحف بعد الفجر ،فإذا طلعت الشمس نامت»(((.

(« )1املرقاة» (.)24/2
( )2رواه ابن أيب شيبة يف «املصنف» (.)25451
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عامر يصيل الصبح يف املسجد ،ثم يقوم يف ناحية
 وقال احلسن« :كان ٌِ
منه فيقولَ :من ُأ ِ
القراءات حتى تطلع الشمس»(((.
قر ُئ؟ فيأتيه ناس فيقرئهم
 -وكان ابن أيب ليىل إذا صىل الصبح نرش املصحف ،وقرأ حتى تطلع

الشمس(((.

 -وعن األوزاعي قال« :كان السلف إذا صدع الفجر أو قبله شي ًئا ،كأنام

عىل رؤوسهم الطري ،مقبلني عىل أنفسهم ،حتى لو أن محيماً ألحدهم غاب
عنه حينًا ثم قدم ما التفت إليه ،فال يزالون كذلك حتى يكون قري ًبا من طلوع
الشمس ،ثم يقوم بعضهم إىل بعض فيتحلقون ،فأول ما ُي ِفيضون فيه أمر
معادهم وما هم صائرون إليه ،ثم يتحلقون إىل الفقه والقرآن»(((.
وروى الطربي عن عمرو بن أيب سلمة ،قال :سألت األوزاعي عن

«سل أبا حممد» -يعني :سعيد بن
قراءة القرآن
ُ
أعجب إليك أم الذكر؟ فقالَ :
عبد العزيز التنوخي الدمشقي -فقال :بل القرآن .فقال األوزاعي« :إنه ليس
يشء يعدل القرآن ،ولكن إنام كان َهدي َمن سلف يذكرون اهلل تعاىل قبل طلوع

الشمس وقبل الغروب»(((.

(« )1غاية النهاية» للجزري (.)350/1
(« )2سري أعالم النبالء» (.)151/5
( )3تقدم خترجيه (ص.)183
(« )4رشح صحيح البخاري» البن بطال (.)95/10
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قوله « :Hحتى تطلع الشمس» يعنيِ :قيدَ ٍ
رمح(((.

قال الطيبي« :أي :ثم صىل بعد أن ترتفع الشمس قدر رمح حتى خيرج

وقت الكراهة»(((.

وذلك ملا رواه ابن عمر  Lأن رسول اهلل  Hقال« :ال يتحرى

أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس وال عند غروبها»(((.

وعن أيب سعيد اخلدري  Iقال رسول اهلل « :Hال صالة بعد

الصبح حتى ترتفع الشمس ،وال صالة بعد العصر حتى تغيب الشمس»(((.

وعن أمري املؤمنني عيل  Iقال« :كان النبي  Hإذا صىل الفجر

(ِ )1قيد رمح :عالمة من العالمات التي وضعها العرب لقياس األشياء ،كقامة رجل ،ورمية
سهمِ ،
وقيد :مقدار ،وقيد رمح أي :مقدار الرمح ،أي :طوله.
وقد اختلف يف تقديره الفقهاء ،واهلدف من حتديده أن يتحقق انفصال قرص الشمس عن
األفق الرشقي برأي العني بشكل تام حتى ال تُؤ َّدى صال ٌة يف هذا الوقت ،فتقع مشاهبة
للكفار يف سجودهم للشمس أول طلوعها.
وطلوع الشمس مقدار رم��ح :هو أن تكون يف عني الناظر عند طلوعها -بني خط األفق
وطول الشمس -طول الرمح املتوسط ،وعند ذلك يزول وقت كراهة الصالة ،ويدخل
أول وقت الضحى.
وهذا املقدار يساوي قدر مرت تقري ًبا يف رأي العني ،ويقدر بعرش دقائق إىل اثنتي عرشة دقيقة،
واألحوط أن يزاد إىل  16دقيقة ،وهذا املقدار خيتلف باختالف طول النهار ِ
وقصرَ ه؛ ألن
زاوية ميل الشمس يف القبة الفلكية ختتلف من مكان إىل آخر ،ومن فصل إىل آخر.
( )2نقله عنه يف «املرقاة» (.)24/2
( )3رواه البخاري ( ،)582ومسلم ( ،)828وغريمها.
( )4رواه البخاري ( ،)586ومسلم (.)827
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مقدارها من
أ ْم َه َل ،حتى إذا كانت الشمس من ها هنا -يعني ِمن ِقبل املرشق-
َ
صالة العرص من ها هنا ِ
من ِقبل املغرب -قام فصىل ركعتني» احلديث(((.وعن ِ
عمرو ِ
بن َع َب َس َة  Iأن رسول اهلل  Hقال لهَ « :ص ِّل

صالة الصبح ،ثم أقصر عن الصالة حتى تطلع الشمس ،حتى ترتفع؛ فإنها
تطلع حين تطلع بين َق ْر َن ْي شيطان ،وحينئذ يسجد لها الكفار ،ثم َص ِّل؛ فإن

َ
احلديث(((.
الصالة مشهودة محضورة»
فائدتان:

األوىل :إن احت�اج إىل الوض�وء لصلاة الركعتين؛ يتوضأ ،وال يشترط

للجلوس للذكر الطهارة الصغرى.

الثانية :إن فاتته سنة الفجر؛ يبدأ -عند وقت زوال الكراهة -بركعتي

اإلرشاق ألنه أول وقتها ،ووقت قضاء سنة الفجر ُم َو َّسع ،وال حيصل ُ
تداخ ٌل

(((

بينهام؛ ألن كلاًّ منهام سنة مقصودة بذاهتا.

( )1رواه اإلمام أمحد ( ،)650وابن ماجه ( ،)1161وأبو يعىل ( ،)622وغريهم ،وقال حمققو
وحسنه األلباين يف «الصحيحة» (.)237
«املسند»« :إسناده قوي»،
َّ
( )2رواه مسلم ( ،)832وأبو داود (.)1277
( )3التداخل :هو دخول يشء يف يشء آخر يساويه ،بال زيادة حجم ومقدار ،بحيث يرتتب عىل
تداخلهام أثر واحد.
فهو ترتب حكم رشعي واحد بدخول أمر يف أمر:
 فمن اغتسل للجنابة ونوى معه غسل اجلمعة أجزأه غسل واحد.=
					
 -وكتداخل طواف الوداع وطواف اإلفاضة.
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الف�صل الثاني

من آداب((( الصبــاح واملســاء
األدب األول:

أن يستحرض أن اهلل  Eيستعتبه ،و َي ُمدُّ يف أجله ،عسى أن يتوب
إليه ،و ُي َ
قبل عليه؛ وهلذا املعنى كان  Hإذا استيقظ من نومه ،قال:
كره»(((.
«الحمد هلل الذي رد َّ
علي روحي ،وعافاني في جسدي ،وأَ ِذ َن((( لي ِ
بذ ِ

=  -وتداخل ركعتي سنة الظهر مثلاً مع حتية املسجد.
 إذا تعدد املؤذنون يف مساجد عدة تتداخل مرات األذان ،فيكتفي السامع بإجابة املؤ ِّذناألول.
( )1األدب :هو استعامل ما يحُ َمد قولاً وفعلاً  ،وقيل :ما يؤدي بالناس إىل املحامد ،أي :يدعوهم،
وقيل :ما حيصل للنفس من األخالق احلسنة والعلوم املكتسبة ،وقيل :اجتامع خصال

اخلري يف العبد ،وقال عطاء« :األدب الوقوف مع املستحسنات» ،وقيل« :األدب هو الدين

كله».

وما نذكره هنا من أدب األحوال.

(« )2وأذن يل بذكره» :أي وفقني لذلك ،وأعانني عليه ،واإلذن هنا كوين قدري ،فاهلل  Dهو
الذي أمد يف عمره ،ووفقه إىل ذكره.

( )3رواه م�ن حدي�ث أيب هريرة  Iالرتم�ذي ( ،)3641والنس�ائي يف «العمل» (،)866
وابن الس�ني يف «العم�ل» ( ،)9وحس�نه الرتم�ذي ،واب� ُن حج�ر يف «نتائ�ج األف�كار»

( ،)113/1واأللب�اين يف «صحي�ح الرتمذي» ( ،)2707وقال يف «حتقيق الكلم الطيب»:
«إسناده جيد».
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َ
أفضل عند اهلل من مؤمن ُي َع َّم ُر
وقال رسول اهلل « :Hليس أح ٌد

وتكبيره ،وتهلي ِله»(((.
لتسبيحه،
في اإلسالم؛
ِ
ِ

وروي عن ابن مسعود  Iأنه قال جلاريته حني أخربته بطلوع
 ُالشمس« :احلمد هلل الذي وهب لنا هذا اليو َم ،وأقالنا فيه َع َثراتِنا ،ومل يعذبنا
بالنار»(((.
 وقال سعيد بن ُجبري ُّ :V«كل يوم يعيشه املؤمن غنيمة».

فاحرت ْس
رأس ما ِل َك عم َرك
إذا كان ُ
ِ

واجب
غ�ير
عليه م��ن اإلن��ف ِ
ِ
��اق يف ِ

األدب الثاني:

َف عنها ،والندم
أن يلزم االستغفار ،وجيدد التوبة من مجيع الذنوب؛ بالك ِّ
ِ
وأداء احلقوق إىل أصحاهبا.
عليها ،والعز ِم األكيد عىل عدم معاودهتا،
ق�ال اهلل تع�اىل[ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ] [الن�ور ،]31:وق�ال س�بحانه[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
( )1رواه من حديث طلحة  Iيف قصة ثالثة َن َفر من بني ُع ْذرة ،اإلمام أمحد (،)1401
والنسائي يف «العمل» ( ،)838والبزار ( ،)954وأبو يعىل ( ،)634وحسنه األلباين

يف «الصحيحة» ( ،)654وقال حمققو «املسند»« :حسن لغريه ،وهذا إسناد ضعيف»

(.)20/3

( )2رواه ابن السني ( ،)148وقال اهليثمي يف «املجمع»« :رواه الطرباين ،ورجاله رجال
الصحيح» ،وهو يف صحيح مسلم ( )278بلفظ« :احلمد هلل الذي أقالنا يومنا هذا ،ومل
يهُ ِلكنا بذنوبنا» وقد تقدم (ص.)176
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ﭗﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ] اآلية [التحريم.]8:
وقال [ :Dﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ] [احلجرات.]11:
وع�ن األغ�ر بن يس�ار امل�زين  Iقال :ق�ال رس�ول اهلل :H

«يا أيها الناس توبوا إلى اهلل واستغفروه؛ فإني أتوب إلى اهلل وأستغفره في كل

يوم مئة مرة»(((.

والتوبة إىل اهلل تعاىل فرض عىل األعيان يف كل األحوال ويف كل األزمان،

وهي وظيفة العمر ،وجتب عىل الفور؛ ألن تأخري التوبة ذنب جيب التوبة منه،

قال حممود الوراق:

َق ِّ
����و ًة
���������د ْم ل��ن��ف��س��ك ت����وب���� ًة م����رج َّ

ب������ا ِد ْر ب��ه��ا َغ��� ْل َ
��وس فإنها
���ق ال��ن��ف ِ

آخر:

ي��ا غ��اف�ًل�اً ول���ه يف ال��ده��ر موعظ ٌة

َ
األلسن
حبس
��ات وق��ب َ��ل
قبل امل��م ِ
ِ
ِ
ُذ ْخ������ ٌر ُ
احملسن
��ب
ِ
وغ���� ْن���� ٌم ل��ل ُ��م�� ِن��ي ِ
ُ
َ
يقظان
كنت يف ِس َن ٍة فالده ُر
إن

قال طلق بن حبيبَّ :
«إن حقوق اهلل تعاىل أعظم من أن يقوم هبا العباد،
َّ ِ
ِ
مسوا تائبني».
أكثر من أن تحُىص ،ولكن أصبِحوا تائبني ،و َأ ُ
وإن ن َع َم اهلل ُ
( )1رواه مسلم ( ،)2702واإلمام أمحد ( ،)23488( ،)18293ويف رواية له (:)18294
«أو أكثر من ِ
مئة مرة» ،وانظر« :السلسلة الصحيحة» (.)1452
َ
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 وقال رجل حلات ٍم األصم :ما تشتهي؟ قال« :أشتهي عافي َة يو ٍم إىلِ
أعيص
أليست األيا ُم ك ُّلها عافية؟ قال« :إن عافي َة يومي أال
الليل» .فقال له:
َ
اهلل فيه».
وليحذر تسويف التوبة الذي ينشأ من طول األمل؛ قال تعاىل[ :ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ] ِ
[احلجر.]3:

وقال سبحانه[ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ] [حممد .]25:قال احلسن

«ز َّي َن هلم اخلطايا ،و َمدَّ هلم يف األمل».
البرصي َ :V

وعن أيب هريرة  Iقال :سمعت رسول اهلل  Hيقول« :ال

وطول األمل(((»(((.
حب الدنيا،
قلب الكبير ًّ
يزال ُ
شابا((( في اثنتين :في ِّ
ِ

وعن أنس  Iقال :قال رسول اهلل « :Hيك َب ُر ابن آدم ويك َب ُر
ُ
وطول ال ُع ُمر»(((.
معه اثنانُ :ح ُّب المال،

قال حممود الوراق:

حُ��ب الفتى ُط َ
��ول البقا ِء َ
ك َّ
أن ُه
ي ُّ

ع���ل���ى ث����ق���� ٍة أن ال����ب����ق����ا َء بَ���� َق����ا ُء

يوما طوى اليو ُم َ
بعضه
إذا ما طوى ً

وي��ط��وي��ه إن َج َّ
����ن امل���س���ا ُء مسا ُء

( )1ومعناه :أن قلب الشيخ ُ
كامل احلب للامل متحكم يف ذلك كاحتكام قوة الشباب يف شبابه،
كام يف «املنهاج» للنووي (.)137/7
(« )2األمل» هنا :حمبة طول العمر ،قاله احلافظ يف «الفتح» (.)508/14
( )3رواه البخاري (.)6420
( )4رواه البخاري (.)6421
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قال احلافظ ابن حجر « :Vويتولد من طول األمل الكسل عن الطاعة،

والتسويف بالتوبة ،والرغبة يف الدنيا ،والنسيان لآلخرة ،والقسوة يف القلب؛

ألن رقته وصفاءه إنام يقع بتذكري املوت والقرب والثواب والعقاب وأهوال

القيامة؛ كام قال تعاىل[ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ] [احلديد.»]16:

فطول األمل املذموم هو حب الدنيا ،واستبعاد املوت ،واالهنامك يف

امللهيات ،واإلعراض عن اآلخرة ،فإذا شعر اإلنسان أن عمره سيطول،
فاستبعد املوت؛ فإنه ال يبادر إىل التوبة ،ويبقى ُمصرِ ًّ ا عىل الذنوب ،متامد ًيا يف
الغفلة.
عن أمري املؤمنني عيل  Iقال« :يا أهيا الناسَّ ،
إن ْ
وف ما أخاف
أخ َ

عليكم ُ
واتباع اهلوى؛ فأ ّما طول األمل ف ُينيس اآلخرة ،وأما اتباع
طول األمل،
ُ
اهلوى ف ُيضل عن احلق ،أال ّ
إن الدنيا قد و ّلت مدبرة ،واآلخر ُة مقبلة ،ولكل
واحدة منهام َبن َ
ُون ،فكُونوا من أبناء اآلخرة وال تكونوا من أبناء الدنيا ،فإن

حساب وال َ
عمل».
حساب ،وغدً ا
اليوم عمل وال
ٌ
َ

وقال احلسن« :ما أطال عبدٌ األمل إال أساء العمل».
وقال اإلمام أبو حامد الغزايل « :Vيظهر أثر ِقصرَ ِ األمل يف املبادرة
إىل العمل ،وكل إنسان يدعي أنه قصري األمل وهو كاذب ،إنام يظهر ذلك

ب العني ال يغفل عنه
بأعامله ...وإنام عالمة التوفيق :أن يكون
ُ
املوت ن ُْص َ
ِ
شكر
ساعة ،فليستعدَّ للموت الذي ِيرد عليه يف الوقت ،فإن عاش إىل املساء َ
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اهلل تعاىل عىل طاعته ِ
خره
وفرح بأنه مل يضيع هناره بل استوىف منه حظه وا ّد َ

لنفسه ،ثم يستأنف مثله إىل الصباح ،وهكذا إذا أصبح ،وال يتيرس هذا إال ملن
وغنم ،وإن عاش
َف َّر َغ
القلب عن الغد وما يكون فيه ،فمثل هذا إذا مات َس ِعدَ
َ
َ
سرُ َّ بحسن االستعداد ولذة املناجاة» اهـ(((.
وقال ابن قيم اجلوزية « :Vوالعجب كل العجب ِمن غفلة َمن حلظاته

معدودة عليه ،وكل ن َف ٍ
س من أنفاسه ال قيمة له -أي ال ُي َقدَّ ُر بثمن ،-إذا ذهب
سار به
مل يرجع إليه ،فمطايا الليل والنهار ترسع به وال يتفكر إىل أين يحُ َمل ،و ُي ُ

أعظم من سري الربيد وال يدري إىل أي الدارين ُين َقل ،فإذا نزل به املوت اشتد
َ
قلقه خلراب ذاته و َذهاب ّ
وسلف من تفريطه
سبق من جناياته
َ
لذاته ،ال لمِا َ
حيث مل يقدِّ م حلياته ،فإذا خطرت له خطرة عارضة لمِا ُخلق له د َفعها باعتامده
عىل العفو ،وقال :قد َ
أنبأنا أنه هو الغفور الرحيم ،وكأنه مل ُينَ َّبأ أن عذابه هو

العذاب األليم!»(((.
األدب الثالث:

أن ُيصبح وال َه َّم له أكرب من إرضاء اهلل تعاىل واالستعداد لآلخرة.

عن أنس بن مالك  Iقال رسول اهلل « :Hمن كانت اآلخر ُة

َه َّمه؛ جعل اهلل غناه في قلبه ،وجمع له َش ْم َله ،وأتته الدنيا وهي راغمة ،ومن
(« )1اإلحياء» (.)458/4
(« )2حادي األرواح» (.)4/1
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كانت الدنيا َه َّمه؛ جعل اهلل فق َره بين عينيه ،و َف َّرق عليه َش ْم َله ،ولم يأ ِته من

الدنيا إال ما ُق ِّد َر له»(((.
َم َه ًّما
وعن ابن عمر  Lعن النبي  Hأنه قال« :من جعل اله َّ

(((
هلل في ِّ
أي أودية
يبال ا ُ
ِ
واح ًدا ؛ كفاه اهلل َه َّم دُنياه ،ومن َت َش َّع َب ْت ُه الهموم لم ِ

الدنيا هلك»(((.

وم َ
��ش َّ��ت ُ
��ات ُي��ن�� ِف��ق ُعم َره
ُ
��ت ال�� َع��زم ِ

ح����ي���ران ال َظ����� َف����� ٌر وال إخ����ف ُ
َ
����اق

«إن النفس يف طلب مرادها مرت ِّقية متسامية ،تطلب األكمل واألفضل،
ُ
اإلنسان قصده وهمِ ّ ته
وجه
والكامل كله والفضل كله حازته الذات اإلهلية ،فإذا ّ

لغري فاطره ،فإنه يشقى وال ُبدَّ ؛ ألن مهومه تتعدد ،وغاياته تتشتت ،فإذا مل يكن
مها واحدً ا تقاسمتْه مهو ُم الدنيا ،فعند ذلك ال يدري إىل أين يسري؟
هم العبد ًّ

شمسا
غر ُب ،ومر ًة يعبد صنماً  ،وأخرى
ً
رش ُق ،ومر ًة ُي ِّ
وال كيف يتّجه؟ فمر ًة ُي ِّ

وقمرا ،وحياول إرضاء هذا مرة ،وذاك مرة ،والذي ريض عنه قد يغضب عليه،
ً
َ
العمل قد يستقبحه منه بعد ِحني ،فيؤول األمر به إىل الرصاع،
والذي ز َّين له
والقلق الروحي ،وال ُعقد النفسية ،وقد ينتهي به إىل االنتحار .أما املسلم فغايته

( )1رواه الرتمذي ( ،)2465وصححه األلباين يف «الصحيحة» (.)1325
( )2ويف رواية ابن مسعود « :Iمن جعل اهلموم همَ ًّ ا واحدً ا َه َّم املعاد» احلديث.
( )3رواه احلاك�م ( )443/2وصحح�ه ،والبيهق�ي ( ،)9857وق�ال األلب�اين يف «صحي�ح
الرتغيب» (« :)3171حسن لغريه».
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ريض اهللَ،
واحدة ،ومنهجه الذي يؤدي إىل هذه الغاية واحد ،وهو قادر عىل أن ُي َ
ويسري عىل ُهدا ُه ،وبذلك تتوحد همِ ّ ته ،ويتحقق مطلوبه»(((.
َ
إن (توحيد اهلم) بحيث يكون شغلك الشاغل إرضاء اهلل تعاىل وحده،

الناس.
من أعظم األسباب التي هبا َيرىض اهلل عنك ،و ُيريض عنك َ

عن أم املؤمنني عائشة  Jأن رسول اهلل  Hقال« :من أرضى

بس َخ ِط اهلل؛ َو َ
��اس برضا اهلل
ك�� َل��ه ا ُ
��اس َ
هلل إل��ى ال��ن��اس ،وم��ن أسخط ال��ن َ
ال��ن َ

كفاه اهلل ُم ْؤ َن َة الناس»(((.

وعنها  Jمرفو ًعا« :من التمس رضا اهلل َ
بسخط الناس؛ رضي اهلل

هلل عليه،
عنه ،وأرضى عنه
الناس ،ومن التمس رضا الناس بسخط اهلل؛ سخط ا ُ
َ

الناس»(((.
وأسخط عليه
َ
فاهلل يعوضك عن كل يشء ،وال يعوض عنه يشء:

ِم��ن كل ش��يء إذا َض َّيع َته ِع َو ٌ
ض

ض
وليس يف اهلل إن َض َّي ْع َت ِمن ِع َو ِ

و(توحيد اهل َ ِّم) يقتيض أن جتتهد يف تعمري وقتك ،وشغل قلبك بكل ما

ُيريض اهللَ من صالح األعامل.

(« )1مقاصد املكلفني» للدكتور عمر األشقر ( Vص )371بترصف.
( )2أخرجه ابن حبان ( )277وغريه ،وأورده األلباين يف «الصحيحة» (.)2311
( )3أخرجه الرتمذي ( ،)2414وابن حبان ( ،)276وحسنه الشيخ شعيب ،وصححه األلباين.
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عن أيب هريرة  Iقال رسول اهلل « :Hبادروا باألعمال فت ًنا

كقطع الليل المظلم ،يصبح الرجل مؤم ًنا ،ويمسي كاف ًرا ،ويمسي مؤم ًنا،

ض من الدنيا!»(((.
ويصبح كاف ًرا ،يبيع دي َنه ب َع َر ٍ

وعن أيب الدرداء  Iقال :قال رسول اهلل « :Hما َط َل َع ْت

شمس ُّ
كان يناديانُ ،ي ْس ِمعان َ
األرض إال الث َقلين:
أهل
قط إال ُبعث َ
ٌ
بج َن َب َت ْيها م َل ِ
ِ

فإن ما َّ
الناس! َه ُل ُّموا إلى ربكم؛ َّ
قل وكفى خي ٌر مما ك ُثر وألهى ،وال آ َب ْت
يا أيها
ُ
شمس ُّ
ملكان يناديان ُيسمعان َ
أهل األرض إال الثقلين:
بج َنبت ْيها
قط إال ُبعث َ
ِ

عط ُم ْم ِس ًكا َت َل ًفا»(((.
عط ُم ْن ِف ًقا َخ َل ًفا ،وأَ ِ
اللهم أَ ِ
ِ
طلب الرزق عن طاعة اهلل وذكره وعن الصالة(((؛ فإن اهلل
وال ُي ْشغلنك ُ
تعاىل قد َض ِمن لعباده أرزا َقهم فقال سبحانه[ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ] [هود.]6:

ِ
ِ
ٍ
حريص ،وال ير ُّده
رص
فيرُ َزق العبدُ رغم أنفه؛ ألن ِر ْز َق اهلل ال َي ُج ُّره ح ُ
كراهي ُة ٍ
الصحف.
كاره؛ ألنه َ
قلم القضاءُ ،رفعت األقالم ،وج َّفت ُّ
سبق به ُ
عن أيب الدرداء  Iقال :سمعت رسول اهلل  Hيقول« :فرغ

َ
وأثره َ
ٍّي أم سعيد»(((.
وش ِق
اهلل إلى كل ٍ
عبد من خمس :من أ َج ِله ورزقه ِ

( )1رواه مسلم ( ،)118والرتمذي ( ،)2196واإلمام أمحد (.)304/2
وحسنه حمققو «املسند»
( )2أخرجه اإلمام أمحد ( ،)21721وابن حبان (،)3329 ،686
َّ
(.)53/36
( )3انظر« :ملاذا نصيل؟» للمؤلف (ص )108-98طبعة اخللفاء 2008( -م).
( )4أخرجه اإلمام أمحد ( ،)21723وغريه ،وقال حمققو «املسند»« :إسناده صحيح» (.)55/36

211

وعن جابر  Iقال :قال رسول اهلل « :Hلو َّ
أن َ
هرب
ابن آد َم َ
دركه رز ُقه كما ُي ْد ِر ُ
يهرب من الموت؛ لأَ َ
ُ
كه
الموت»(((.
من رزقه كما ُ
وعن أيب الدرداء  Iقال :قال رسول اهلل ُ « :H
الرزق ُّ
أشد

أج ِله»(((.
َط َل ًبا للعبد من َ

وعن أيب أمامة الباهيل  Iقال :قال رسول اهلل َّ « :H
إن ُروح

َ
ال ُقدُس َ
َ
نفث في ُروع��يَّ ،
وتستوعب
تستكمل أجلها،
تموت حتى
نفسا لن
َ
أن ً
حم َّ
لن أحدَكم استبطا ُء الرزق أن
جملوا في الطلب ،وال َي ِ
رز َقها؛ فاتقوا اهلل ،وأَ ِ

فإن اهلل تعالى ال ُي ُ
يطلبه بمعصية اهلل؛ َّ
نال ما عن َده إال بطاعته»(((.

وعن أيب هريرة  Iقال :قال رسول اهلل « :Hإن اهلل تعالى
يقول( :يا ْب َن آدمََ ،ت َف َّر ْغ لعبادتيْ ،
وأس��د فقرك ،وإلاّ
ْ
أمأل صد َرك ِغ ًنىَُّ ،
تفعل
ُ
مألت يديك شغلاً  ،ولم أَ ُس َّد فق َرك)»(((.

وقال مالك بن دينار « :Vإن األبرار تغيل قلوبهُ م بأعامل الرب ،وإن

الفجار تغيل قلوهبم بأعامل الفجور ،فانظروا ما مهو ُمكم رمحكم اهلل»(((.

( )1رواه أبو نعيم يف «احللية» ( ،)246/7( ،)90/7وغريه ،وحسنه األلباين بشواهده يف
«الصحيحة» (.)952
وحسنه األلباين يف «صحيح اجلامع» (.)3545
( )2عزاه السيوطي إىل القضاعي،
َّ
( )3رواه أبو نعيم يف «احللية» ( ،)27/10وصححه األلباين يف «صحيح اجلامع» (،)2081
وقال يف «الصحيحة» (« :)2866حسن عىل أقل األحوال».
( )4رواه الرتمذي ( ،)2597وصححه األلباين يف «صحيح الرتمذي» (.)2006
(« )5اهلم واحلزن» البن أيب الدنيا (.)76
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األدب الرابع:

ألي من املسلمني؛
كف رشه عن الناس،
أن يعزم عىل ِّ
ويطهر قلبه من الغل ٍّ
َ

لوسا مع رسول اهلل  Hفقال:
فعن أنس بن مالك  ،Iقال :كنا ُج ً
« َي ْط ُلع عليكم اآلن ٌ
ف حليته
رجل من أهل الجنة»،
فطلع رجل من األنصار ،تَنطِ ُ
َ
من َوضوئه ،قد تَع َّلق نعليه يف يده ِّ
الشامل ،فلام كان الغدُ قال النبي H
مثل ِ
الرجل َ
ُ
َ
املرة األوىل ،فلام كان اليو ُم الثالث قال النبي
فطلع ذلك
مثل ذلك،
َ
فطلع ذلك الرجل عىل ِم ِ
َ H
ثل حالِه األوىل ،فلام
أيضا،
مثل َمقالته ً
َ
قام النبي  Hتَبِعه عبدُ اهلل ب ُن ِ
عمرو ِ
ِ
الح ْي ُت
بن
العاص ،فقال :إنيِّ
َ
رأيت أن تُؤويني إليك حتى ت ِ
فأقسمت ألاّ
َ
أدخل عليه ثال ًثاْ ،
َمض َي،
أبيِ ،
فإن َ
ُ
َ
نعم.
َف َع ْل َت .قالْ :
َ
أنس :وكان عبدُ اهلل يحُ دِّ ُ
الثالث فلم َيره
ث أنه بات معه تلك الليا َيل
قال ٌ

ذكر اهلل  Dو َكبرَّ َ ،
تعار وتق َّلب عىل فراشه َ
غري أنه إذا َّ
يقو ُم من الليل شي ًئاَ ،
أسم ْع ُه ُ
خريا ،فلام
غري أين مل َ
يقول إال ً
حتى يقو َم لصالة الفجر ،قال عبد اهللَ :
دت أن َأ ِ
ليال ِ
ِ
الثالث ٍ
ُ
قلت :يا عبدَ اهلل ،إين مل يكن بيني
مضت
حق َر عم َلهُ ،
وك ُ

َ
رسول اهلل  Hيقول لك
سمعت
هجر َث َّم ،ولك ْن
وبني أيب
ُ
ٌ
غضب وال ٌ
ثالث ِم ٍ
َ
َ
رار« :يط ُل ُع عليكم َ
الثالث
أنت
أهل الجنة»،
فطلعت َ
َ
اآلن رج ٌل من ِ
فأردت أن ِ
ِم ٍ
فأقتدي به ،فلم أرك ُ
كثري
ألنظر ما عم ُلك،
آو َي إليك
رار،
ُ
َ
َ
تعمل َ
ٍ
عمل ،فام الذي َ
بلغ بك ما قال رسول اهلل H؟ فقال :ما هو إال ما
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غري أين ال َأ ِجدُ يف
يت دعاين ،فقال« :ما هو إال ما َ
رأيت .قال :فلام و َّل ُ
َ
رأيتَ ،
ِ
لأِ ٍ
أحسدُ أحدً ا عىل ٍ
خري أعطاه اهلل إياه» .فقال
نفيس حد من املسلمني غ ًّشا ،وال ُ
عبدُ اهلل« :هذه التي َب َل َغ ْت َ
ُطيق»(((.
بك ،وهي التي ال ن ُ

ليم الصدر خيلو قلبه من احلقد والغل والبغضاء((( ،ومن دعاء
الس َ
إن َّ

املؤمنني[ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ] [احلرش.]10:

وسالمة الصدر من خصال أهل اجلنة؛ قال تعاىل[ :ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ] ِ
[احلجر.]47:

رسول اهلل َ H
ُ
أول ُز ْم َر ٍة تدخل اجلنة ،فكان مما قال:
ووصف

واحد ،ال ُ
تباغ َ
تحاسد»(((.
ض بينهم وال
ُ
رجل ٍ
قلب ٍ
«قلو ُبهم على ِ

( )1رواه اإلمام أمحد ( ،)12697وقال املحققون« :إسناده صحيح عىل رشط الشيخني»
(.)125/20
( )2وهذا القلب السليم خال من إرادة الرش وقصده ال من معرفته والعلم به ،بخالف ال َب َل ِه
والغفلة ،التي هي جهل مذموم ،والكامل أن يكون عار ًفا بتفاصيل الرش ،سليماً من إرادته،
ِ
ب ،وال خيد ُعني اخلب» فكان أعقل
وروي عن أمري املؤمنني عمر  Iقال« :لست بِخ ٍّ
ُ
ِ
من أن خُيدَ ع،
اخل ُّب هو املخادع الغادر املراوغ ،وقال املغرية بن شعبة
وأورع من أن خَيْدَ َع ،و ِ
َ
« :Iما رأيت أحدً ا أحز َم من عمر؛ كان واهلل له فضل يمنعه أن خَيْدَ َع ،وعقل يمنعه أن
خُيدَ ع» ،وانظر« :جمموع الفتاوى» ( ،)302/10و«الروح» (.)220

( )3رواه البخاري (.)3254
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ِ
َ
الناس أفضل؟
أي
وعن عبد اهلل بن عمرو  Lقال :قيل :يا
رسول اهلل ُّ

(((
دوق اللسان» ،قالوا :صدوق
وم القلبَ ،ص ِ
فقال « :Gكل َم ْخ ُم ِ

بغي،
اللسان نعرفه ،فام خمموم القلب؟ قال« :التقي النقي ،ال إثم فيه ،وال َ

وال ِغ َّل ،وال َح َس َد»(((.

وروي عن عبد اهلل بن مسعود  Iقال :قال رسول اهلل
ُ

H

أحد من أصحابي شي ًئا؛ فإني أُ ِح ُّب أن أخر َج
ألصحابه« :ال ُي ْب ِل ْغني أح ٌد عن ٍ

الصدر» احلديث(((.
إليكم وأنا َسلي ُم
ِ

عمل ٍ
وقال ابن أيب دجانة« :ما من ِ
يشء أوثق عندي من اثنني :أما أحدمها

فكنت ال أتكلم فيام ال يعنيني ،وأما األخرى فكان قلبي للمسلمني سليماً »(((.
ُ
وأفضل طريق اجلنة
وقال قاسم اجلوعي« :أفضل العبادة مكابدة الليل،

سالمة الصدر»(((.

( )1مَ َ
مكنوسا من غبار األغيارُ ،منَ َّظ ًفا من أخالق
خ ْم ُت البيت :كنستُه ،فاملعنى أن قلبه يكون
ً
وشطر احلديث الرشيف يفرسه.
األقذار،
ُ
( )2رواه ابن ماجه ( ،)4216وابن عساكر ( ،)2/29/17وقال األلباين يف «الصحيحة»
(« :)948إسناده صحيح ،رجاله ثقات».
( )3رواه اإلمام أمحد ( ،)3759وأبو داود ( ،)4860والبيهقي يف «السنن» ( ،)16753وقال
ٍ
بحث فيه»
الشيخ أمحد شاكر يف «حتقيق املسند» (« :)3759إسناده حسن عىل األقل عىل
( ،)285/5وضعفه األلباين يف «ضعيف أيب داود» ( ،)1035وقال حمققو «املسند»:
«إسناده ضعيف ،ولبعضه شواهد» (.)302/6
(« )4الطبقات الكربى» البن سعد (.)556/3
(« )5بستان العارفني» (ص.)34
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وقال الفضيل بن عياض « :Vما أدرك عندنا من أدرك بكثرة نوافل

الصالة والصيام ،وإنام أدرك عندنا بسخاء األنفس ،وسالمة الصدور ،والنصح

لألمة».

أسلمهم
وقال معاوية بن قرة« :كان أفض َلهم عندهم -أي الصحابة-
ُ
صدرا ،وأق ُّلهم ِغيب ًة».
ً
ِ
ِ
الص�در لإلخوان،
أج ِّل أخلاق األبرار سلام ُة
الس� َقط ُّي« :م�ن َ
وق�ال َّ
والنصيح ُة هلم».

كثريا؛
يسريا ،و ُي ْؤ َجرون ً
وقيل يف وصف أعامل السلف« :كانوا يعملون ً

لسالمة صدورهم».
األدب اخلامس:

أن يستحرض نصوص الوحيني الرشيفني التي تأمر بحفظ اللسان من
ِ
ونحوها ،وحتث عىل َّأولِية االشتغال
آفاته؛ كالغيبة والكذب والنميمة واملِراء
بعيوب النفس والسعي يف إصالحها:

 مثل قوله تعاىل[ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ] [ق.]18: -وقوله [ :Dﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ] اآلية [احلجرات.]12:
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 -ومثل ما رواه جابر  ،Iأن رس�ول اهلل  Hقال« :المس���لم

من َس ِل َم المسلمون من لسانه ويده»(((.

وعن أيب هريرة  Iقال :قال رجل« :يا رسول اهلل ،إن فالن َة ُيذكَر من
كثرة صالهتا وصيامها وصدقتها؛ غري أهنا ت ِ
ُؤذي جريانهَ ا بلساهنا» ،قال« :هي
َ
في النار» -ويف رواية« :ال خير فيها ،هي من أهل النار» ،-قال« :يا رسول اهلل،
ِ
باألثوار من
تصدَّ ُق
فإن فالن َة ُيذكَر من قلة صيامها وصدقتها وصالهتا ،وإهنا َ
ِ
األقط((( ،وال تؤذي جيرانَها بلساهنا» ،قال« :هي في الجنة» ،ويف رواية« :هي

من أهل الجنة»(((.

وعن سهل بن سعد الساعدي  Iقال رسول اهلل « :Hمن

(((
ْ
ْ
أضمن له الجنة»(((.
يضمن لي ما بين َل ْح َي ْي ِه وما بين ِرجليه

إسالما من سلم
( )1أخرجه مسلم ( ،)41وابن حبان رقم ( )197بلفظ« :أسلم املسلمني
ً
املسلمون من لسانه ويده» ،وصححه احلاكم ( ،)10/1ووافقه الذهبي ،بلفظ« :أكمل
املؤمنني من سلم املسلمون من لسانه ويده» ،وأخرجه بنحوه أمحد ( ،)372/3والطياليس
(.)1777
ِ
( )2األثوار :مجع ثور ،وهي القطعة من األقط ،واأل ِقط :لبن جامد ُم ْست َْح ِجر.
( )3رواه اإلمام أمحد ( ،)9675وابن حبان ( ،)5764والبخاري يف «األدب املفرد» (،)119
وقال حمققو «املسند»« :إسناده حسن» ،وأورده األلباين يف «الصحيحة» (.)190
(َّ )4
ُ
اللسان ،وما يتأتى به النطق،
يان :مها ال َع ْظامن يف جان َبي الفم ،واملراد بـ(ما بي َنهما):
الل ْح ِ
الفرج.
واملراد بـ(ما بني الرجلني)ْ :
( )5رواه البخاري ( ،)6474والرتمذي (.)2410
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و َبينَّ َ  Hفضيلة الصمت باعتباره إجرا ًء وقائ ًّيا َف َّعالاً ضد آفات
اللسان ،وذلك فيام رواه عبد اهلل بن عمرو  ،Lقال رسول اهلل :H

«من صمت نجا»(((.

وعن أيب هريرة  Iقال رسول اهلل « :Hمن كان يؤمن باهلل

يص ْ
مت»(((.
واليوم اآلخر َف ْلي ُق ْل خي ًرا أو ِل ْ

ور ِو َي عن معاذ بن جبل  Iقال رسول اهلل « :Hإنك لن
ُ

تكلمت ُ
َ
سالما ما َّ
ك ِت َب لك أو عليك»(((.
سكت ،فإذا
تزال ً

وعن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  Iقال« :من َك ُثر كال ُمه كثر
ِ
(((
النار أوىل به».
َس َق ُطه  ،ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه ،ومن كثرت ذنوبه كانت ُ
وع�ن أمير املؤمنين علي  Iق�ال« :كان  Hال ي�ذم أحدً ا،

وال َيعيبه ،وال يطلب عورته((( ،وال يتكلم إال فيام رجا ثوا َبه»(((.

( )1رواه الرتمذي ( ،)2501وقال« :غريب» ،واإلمام أمحد ( ،)6481والدارمي (،)299/2
والطرباين يف «األوسط» ( ،)1956وقال احلافظ يف «الفتح»« :رواته ثقات» ،وصححه
وحسنه حمققو «املسند» (.)19/11
األلباين يف «الصحيحة» (،)536
َّ
( )2رواه البخاري ( ،)6018ومسلم (.)47
( )3أخرجه الطياليس يف «مسنده» ( ،)457/1والبيهقي يف «الشعب» ( )4608عن مكحول
مرسلاً  ،وقال األلباين يف «الضعيفة» (« :)7125هذا مرسل ضعيف».
وز َل ُله.
( )4أي خطؤه َ
ويفيه عن الناس.
( )5أي :ال ُيظهر ما يريد
الشخص سرته ،خُ
ُ
(« )6خمترص الشامئل» لأللباين (ص.)25
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وق�ال « :Iكان رس�ول اهلل  Hخَي ِ
ْ�ز ُن((( لس�انَه إال فيما

َيعنيه»(((.

اغتممت بالسكوت فتذك َّْر سالمتَك
وقال إبراهيم بن أدهم « :Vإذا
َ
من َز َل ِل اللسان».
وقال اإلمام النووي « :Vاعلم أنه ينبغي لكل م َك َّل ٍ
ف أن حيفظ لسانه
ُ
عن مجيع الكالم إال كال ًما ظهرت فيه املصلحة ،ومتى استوى الكال ُم وتركُه يف
ُ
ينجر الكال ُم املباح إىل حرا ٍم أو مكروه،
املصلحة فالسنّة
اإلمساك عنه؛ ألنه قد ُّ
وذلك كثري يف العادة ،والسالمة ال ي ِ
عدهلا يشء.
َ
وعن أيب هريرة  Iعن النبي  Hقال« :من كان يؤمن باهلل

يص ُم ْت» متفق عليه ،وهذا احلديث رصيح يف أنه
واليوم اآلخر فليقل خي ًرا أو ِل ْ
خريا ،وهو الذي ظهرت مصلحته ،ومتى
ينبغي أال يتكلم إال إذا كان الكالم ً
شك يف ظهور املصلحة فال يتكلم» اهـ(((.

وقال أبو بكر حممد بن القاسم :كان شيخنا أبو إسحاق -الشريازي -إذا
ٍ
سكتة فاتتْك؟»(((.
«أي
أخطأ أحد بني يديه ،قالُّ :
ُ
لسان ،قل
وعن شقيق قال :لبى عبد اهلل  Iعىل الصفا ،ثم قال« :يا
خريا تغنم ،اسكت تسلمِ ،من قبل أن تندم» ،قالوا :يا أبا عبد الرمحن ،هذا
ً

( )1خيزن لسانه :حيبسه.
(« )2السابق» (ص.)23
(« )3رياض الصاحلني» مع «دليل الفاحلني» (.)348 ،347/4
(« )4سري أعالم النبالء» (.)455/18
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سمعت رسول اهلل  Hيقول:
يشء أنت تقوله أم سمعتَه؟ قال« :ال ،بل
ُ
ابن آد َم في لسانه)»(((.
(أكث ُر خطايا ِ

وعن أيب سعيد  Iقال رسول اهلل « :Hإذا أصبح اب��ن آدم

فإن األعضاء كلها ُت َك ِّف ُر((( اللسان ،فتقول :اتق اهلل فينا؛ فإنما نحن بك ،فإن
َ
اعوج ْجنا»(((.
استقمت استقمنا ،وإن ْ
اع َو َج ْج َت َ

وا َّطلع عمر بن اخلطاب  Iعىل أيب بكر  Iوهو َي ُمدُّ لسانَه،
ِ
رسول اهلل؟ قال :إن هذا الذي أوردين املوار َد ،إن
فقال :ما تضع يا خليف َة
( )1أخرجه الطرباين يف «الكبري» ( ،)10446وقال األلباين يف «الصحيحة» (« :)534إسناده
جيد ،عىل رشط مسلم» ،ورواه البيهقي يف «شعب اإليامن» ( )4590بدون املرفوع عن
ابن عباس .L
(ُ « )2ت َك ِّف ُر
اللسان» ويف لفظ اإلمام أمحد « َت ْك ُف ُر لِ ِّلسان» :تتذلل وختضع له ،وقال يف «النهاية»:
َ
طأطئ رأسه قري ًبا من الركوع ،كام يفعل من يريد
ينحني اإلنسان ،و ُي
«التكفري :هو أن
ُ
َ
تعظيم صاحبه».
وقال السندي« :من التكفري بمعنى اخلضوع ،أي :إن األعضاء كلها تطلب منه االستقامة
ب من خيضع لغريه ليفيض عليه باملطلوب بواسطة اخلضوع لديه».
َط َل َ
«فينا» أي :يف حفظنا.
«فإن استقمت» :بقلة الكالم ،وترك ما ال يعني ،واالشتغال باألذكار ونحوها.
«اعوججنا» :قال السندي« :لعله هلذا َّ
قل ما ترى املكثِ َر يف الكالم خاش ًعا حتى يف نحو
الصالة ،واهلل تعاىل أعلم».
( )3أخرجه اإلمام أمحد ( ،)11908والرتمذي ( ،)2407وقال حمققو «املسند»« :إسناده
وحسنه األلباين يف «صحيح اجلامع» (.)351
حسن» (،)402/18
َّ
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رسول اهلل  Hقال« :ليس شيء من الجسد إال يشكو َذ َر َب اللسان على

ِح َّد ِت ِه»(((.

وسأل معاذ  Iرسول اهلل « :Hيا نبي اهلل ،وإنّا لمَ َ
ؤاخذون

الناس في النار على
بام نتكلم به؟» فقال« :ثكلتك أمك يا معاذ ،وهل َي ُك ُّب
َ

وجوههم -أو «على مناخرهم» -إال حصائ ُد ألسن ِتهم؟!» احلديث(((.

وعنه  Iقال :قلت :يا رسول اهلل ،أوصني ،قال« :اعبد اهلل كأنك

شئت أنبأ ُتك بما هو ُ
نفسك في الموتى ،وإن َ
أملك بك من هذا
ت��راهْ ،
واع��� ُد ْد َ
ِّ
كله؟» ،قال« :هذا» ،وأشار بيده إىل لسانه(((.
( )1أخرجه أبو يعىل يف «مسنده» رقم ( ،)5وابن السني يف «العمل» رقم ( ،)7والبيهقي يف
«الشعب» ( ،)4596واللفظ له ،وصححه األلباين عىل رشط البخاري يف «الصحيحة»

رقم (.)535
ً
فاحشا.
و« َذ َّر َب لسانَه» :جعله حا ًّداَ ،ل ِسنًا ،سلي ًطا ،بذي ًئا،
َ
الرجل :جرحه بلسانه.
و َذ َر َب

( )2عجز حديث رواه اإلمام أمحد ( ،)22016والرتمذي ( ،)2616وقال« :حسن صحيح»،
وابن ماجه ( ،)3973واحلاكم ( ،)413/2وصححه عىل رشط الشيخني ،وصححه

األلباين يف «صحيح الرتمذي» ( ،)2110وقال حمققو «املسند»« :صحيح بطرقه وشواهده»

(.)345/36

( )3قال يف «الرتغيب» (« :)532/3رواه ابن أيب الدنيا بإسناد جيد» اهـ .وهو يف «الصمت»
له ،رقم ( ،)22وقال األلباين يف «صحيح الرتغيب» (« :)2870حسن لغريه».
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وعن سفيان بن عبد اهلل  Iقال :قلت« :يا رسول اهلل ،حدِّ ثني بأمر

هلل) ،ثم استقم» ،قلت« :يا رسول اهلل ،ما ْ
وف
أخ ُ
أعتصم به» ،قال« :قل( :ربي ا ُ
ِ
َ
بلسان ن ْف ِسه ،ثم قال« :هذا»(((.
فأخذ
عيل؟»،
ما ختاف َّ

وع�ن أيب أي�وب  Iق�ال :ج�اء رج�ل إىل النب�ي  ،Hفقال:
«يا رس�ول اهللِ ،عظني و َأ ِ
قمت في صالتك ِّ
وجز» ،ق�ال« :إذا َ
فصل صال َة ُم َودِّع،
اإلياس مما في أيدي الناس»(((.
واجمع
بكالم تعتذ ُر منه غدًا،
تكلم
وال ْ
َ
ٍ
ِ

ٍ

األدب السادس:

أن جيتهد يف اجلمع يف يوم واحد بني صوم تطوع ،وعيادة مريض،

وتشييع جنازة ،وإطعام مسكني؛ فقد قال أبو هريرة  :Iقال رسول اهلل

صائما؟» ،قال أبو بكر :أنا .قال« :من عاد
« :Hمن أصبح منكم اليوم
ً

ً
مريضا؟» ،قال أبو بكر :أنا .قال« :من شهد منكم اليوم جنازة؟»،
منكم اليوم

قال أبو بكر :أنا .قال« :فمن أطعم اليوم مسكي ًنا؟» ،قال أبو بكر :أنا .فقال
الخ ُ
رجل في ي��وم؛ إال َ
دخل
رسول اهلل « :Hما اجتمع هذه ِ
صال في ٍ
ٍ

الجن َة»(((.

( )1أخرجه الرتمذي ( ،)2412وقال« :حسن صحيح» ،وابن ماجه ( ،)3972وابن حبان
( ،)5698وصححه الشيخ شعيب ،وصححه األلباين يف «صحيح الرتمذي» (.)1965
( )2أخرجه ابن ماجه رقم ( ،)4171واإلمام أمحد ( ،)412/5وأبو نعيم يف «احللية»
( ،)462/1وحسنه األلباين يف «صحيح ابن ماجه» رقم ( ،)3363وانظر« :السلسلة
الصحيحة» رقم (.)401
( )3رواه مسلم ( ،)1028والبخاري يف «األدب املفرد» (.)515
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األدب السابع:

أن يستحرض نعمة اهلل عليه بالعافية واألمن ،وجيتهد يف شكرها ،قال

[ :Dﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ] اآلية [إبراهيم،]7:
وقال تعاىل[ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ] [البقرة ،]152:وقال سبحانه:

[ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ] [النحل ،]114:وقال

[ :Fﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ] [التكاثر.]8:

 -عن ابن عباس  Lيف تفسري النعيم« :النعيم :صحة األبدان واألبصار

واألسامع ،ليسأل اهلل العباد :فيم استعملوها؟» وهو أعلم بذلك ،وهو قوله:

[ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ] [اإلرساء.(((]36:
 وعن ابن مسعود « :Iالنعيم :األمن ،والصحة»(((. -وعن عيل بن أيب طالب « :Iالنعيم :العافية»(((.

وعن أيب هريرة  Iقال :قال رسول اهلل « :Hيقول اهلل D

وزوج ُتك النساء ،وجعل ُتك
يوم القيامة( :يا بن آدم حمل ُتك على الخيل واإلبلَّ ،

تربع((( وترأس((( ،فأين شكر ذلك؟)»(((.

( )1رواه الطربي يف «التفسري» ( ،)604/24والبيهقي يف «الشعب» (.)4293
( )2رواه الطربي يف «التفسري» ( ،)603/24والبيهقي يف «الشعب» (.)4296
( )3رواه البيهقي يف «الشعب» (.)4292
( )4تربع :تأخذ ربع غنيمة القوم.
رئيسا للقوم.
( )5ترأس :تكون ً
( )6رواه اإلمام أمحد ( ،)10383ومسلم (.)2968
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وعنه  Iأن النبي  Hقال« :إن أول ما ُيحاسب به العب ُد يو َم

القيامة أن ُي َ
جسمك ،وأَ ْر ِو َك من الما ِء البارد؟».
قال له :ألم أُ ِص َّح لك
َ

ويف لفظ« :إن أول ما ُيسأل عنه يوم القيامة -يعني العبدَ  -من النعيم :أن

ُي َ
جسمك ،و ُنرو َيك من الماء البارد؟»(((.
قال له :ألم ُن ِص َّح لك
َ

وعن معاذ بن عبد اهلل اجلهني  Iأن رسول اهلل  Hقال ملا

خاض القوم يف ذكر الغنى« :ال بأس بالغنى لمن اتقى اهلل ،والصح ُة لمن اتقى

يب ْ
س من ِّ
الن َعم»(((.
وط ُ
اهلل خير من الغنىِ ،
النف ِ

وقال إسحاق بن عمران« :اعلم أن الصحة خري من املال واألهل والولد،

خري من العافية».
وال يش َء بعد تقوى اهلل ٌ E
وع�ن عب�د اهلل ب�ن ِم ْح َص�ن  Iق�ال النب�ي

« :Hم���ن

���ده((( ،عن���ده ق ُ
يومه(((؛
���وت ِ
آم ًن���ا ف���ي ِس��� ْر ِبه(((ُ ،معا ًف���ى في جس ِ
أصب���ح منك���م ِ
( )1رواه الرتمذي ( ،)3358وقال« :هذا حديث غريب» ،وابن حبان ( ،)7364واحلاكم
( ،)138/4وصححه ،ووافقه الذهبي ،وصححه األلباين يف «الصحيحة» ( ،)539وقال
الشيخ شعيب يف حتقيق «اإلحسان»« :حديث صحيح» (.)365/16
( )2رواه اإلمام أمحد ( ،)23158 ،16643وابن ماجه ( ،)2141وصححه األلباين يف
«صحيح ابن ماجه» (.)1741
(« )3آمنًا يف رسبه» :أي آمنًا عىل نفسه وأهله وعياله وماله.
ىً
صحيحا سا ًملا من العلل واألسقام.
«معاف يف جسده» :أي من األمراض ،أي:
()4
ً
(« )5عنده قوت يومه» :أي كفاية قوته وحاجته من وجه حالل.

224

فكأنما ِحي َز ْت له الدنيا((( بحذافيرها»(((.

وقال أبو الدرداء « :Iكم من ٍ
ٍ
ساكن!»(((.
نعمة يف ِع ْر ٍق

وقال « :Iالغنى صح ُة اجلسد»(((.
وقال ابن املعتز« :املرض ِسجن البدن ،واهل َ ُّم سجن الروح»(((.

ونعمة العافية يف البدن تستوجب الشكر هلل تعاىل عليها:

 قال بعض السلف« :إين أصبح بني نعمة وذنب؛ فأريد أن ُأ ْح ِد َث

استغفارا».
شكرا ،وللذنب
ً
للنعمة ً

ِ
ظهور ِ
نعمة اهلل عىل
أثر
قال اإلمام املحقق ابن القيم « :Vالشكر
ُ

ِ
لسان عبده ،ثنا ًء واعرتا ًفا ،وعىل قلبه شهو ًدا وحمب ًة ،وعىل جوارحه انقيا ًدا
وطاعة»(((.

(« )1فكأنام حيزت له الدنيا» :أيُ :ض َّم ْت وجمُ عت ،يقال :أخذ اليش َء بحذافريه :بأرسه أو
بجوانبه ونواحيه املختلفة ،بِ ُر َّمتِه.
توج َه وكَفاف عيشه بقوت يومه وسالمة
فمن مجع اهلل له بني عافية بدنه وأمن قلبه حيث َّ
أهله ،فقد مجع اهلل له مجيع النعم التي َمن َ
ملك الدنيا مل حيصل عىل غريها؛ فينبغي أال
يستقبل يومه ذلك إال بشكرها ،بأن يرصفها يف طاعة املنعم ،ال يف معصيته.
( )2رواه الرتمذي ( ،)3357وابن ماجه ( ،)4141وحسنه األلباين يف «صحيح الرتمذي»
وحسنه لغريه يف «الصحيحة» (.)2318
(،)2364
َّ
(« )3الزهد» أليب داود (.)244
( )4رواه البيهقي يف «الشعب» (.)4307
(« )5الوايف بالوفيات» للصفدي (.)241/17
(« )6مدارج السالكني» (.)244/2
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ومن وسائل شكر نعمة اهلل تعاىل:
ما رواه أبو َذ ٍّر  Iقال :قال رسول اهلل ُ « :Hيصبح((( على

المى((( من أح ِ��دك��م ص��دق�� ٌة؛ فكل تسبيح ٍة ص��دق�� ٌة ،وك��ل تحميدة
كل ُس َ
صدقة ،وكل تهليلة صدقة ،وكل تكبيرة صدقة ،وأم ٌر بالمعروف صدقة ،ونهي
ركعتان ترك ُعهُما من ُّ
الض َحى»(((.
عن المنكر صدقة ،و ُي ْج ِز ُئ من ذلك
ِ

ِ
ِ
نعمة املفاصل) تنبيه عىل شكر ما عداها بل ما فوقها من
(شكر
فركعتا

النعم اجلليلة.

قال ابن قدامة « :Vفإذا صىل الفجر استُحب أن يمكث يف مكانه

إىل طلوع الشمس ...و ْليكن وظائف وقته أرب ًعا :الدعاء ،والذكر ،والقراءة،
والفكر ،و ْل ِ
يأت بام أمكنه ،و ْليتفك َّْر يف قطع القواطع وشغل الشواغل عن
َ ِ
شكره»(((.
ليؤدي
اخلري،
َ
وظائف يومه ،و ْليتفكر يف نعم اهلل تعاىل ليتو َّف َر ُ
( )1أي :إذا مىض الليل ،وأصبح اإلنسان؛ يلزمه صدقة عىل كل ُسال َمى.

َف ،ثم استُعمل يف مجيع عظام البدن ومفاصله،
المى) :عظام األصابع وسائر الك ِّ
(الس َ
( )2أصل ُّ
قال اخلطايب« :إن كل عضو وم ِ
فصل من بدنه عليه صدقة» ،واملقصود :أن كل عظم من
َ
عظام ابن آدم ُيصبح سليماً عن اآلفات ،باق ًيا عىل اهليئة التي تتم هبا منافعه ،فعليه صدق ٌة

صوره ووقا ُه عماَّ ُيغيرِّ ه.
شكرا ملن َّ
ً
( )3رواه مسلم (.)720

(« )4خمترص منهاج القاصدين» (ص.)59

226

األدب الثامن:

أن يبادر بكتابة وصيته بيشء من ماله ُ -ث ُل ٍ
ث أو َّ
أقل -إذا كان له مال كثري،
ٍ
جلهة من جهات
وورثته أغنياء ،فيويص به إىل أقربائه من غري الوارثني ،أو

اخلري.

فعن عبد اهلل بن عمر  Lأن رسول اهلل  Hقال« :ما ُّ
حق

وص َي به» -أن
امرئ
وصي به -ويف رواية« :له شيء يريد أن ُي ِ
مسلم له شي ٌء ُي ِ
ٍ
ٍ
َيبيت ليلتين -ويف روايةَ « :
ووصي ُته مكتوب ٌة عنده».
ليال»((( -إال
َّ
ثالث ٍ

عيل ليل ٌة ُ
سمعت
منذ
ُ
قال نافع :سمعت عبد اهلل بن عمر يقول« :ما َّ
مرت َّ

َ
رسول اهلل  Hيقول ذلك إال وعندي وصيتي مكتوبة»(((.

وقال بكر ا ُمل َزين« :إن استطاع أحدكم أن ال يبيت إال وعهدُ ه عند ِ
رأسه
ٌ
ُّ

مكتوب فليفعل ،فإنه ال يدري لعله أن يبيت يف أهل الدنيا ،ويصبح من أهل

اآلخرة»(((.

( )1قال احلافظ ابن حجر « :Vوكأن ذكر الليلتني والثالث لرفع احلرج؛ لتزاحم أشغال
املرء التي حيتاج إىل ذكرها ،ففسح له هذا القدر ليتذكر ما حيتاج إليه ،واختالف الروايات
ٌّ
دال عىل أنه للتقريب ال للتحديد ،واملعنى :ال يميض عليه زمان وإن كان قليلاً إال ووصيته
مكتوبة ،وفيه إشارة إىل اغتفار الزمن اليسري ،وكأن الثالث غاية للتأخري» اهـ« .فتح
الباري» (.)665/6
( )2رواه البخاري ( ،)2738ومسلم (.)1627
(« )3جامع العلوم واحلكم» (.)384
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ٌ
ضاف إىل ما بعد املوت بطريق التربع ،سواء كان ذلك
متليك ُم
والوصية:
ٌ
َّ

يف األعيان أو يف املنافع(((.

وقد ذهب مجهور الفقهاء إىل أن الوصية بجزء من املال تُستحب إن ترك

خريا((( ،وكان الورثة أغنياء ،أما إذا كان املال ً
قليال ،والورثة حمتاجون فقد
ً
رصح احلنفية واحلنابلة أنه ال يستحب أن يويص.

قال اإلمام النووي « :Vقال أصحابنا وغريهم من العلامء :إن كانت

الورثة أغنياء استحب أن يويص بالثلث ترب ًعا ،وإن كانوا فقراء استحب أن
ينقص من الثلث» اهـ(((.

واألفضل رصفها إىل فقراء أقاربه الذين ال يرثون ،وتصح وصية املسلم
ٍ
مسجد إنشا ًء وترميماً ألهنا قربة ،ويف معناه أعامل الرب
جلهة عامة؛ كعامرة
ووجوه اخلري.

( )1والصلة بني الوصية واإليصاء ِ
مضاف ملا بعد املوت ،غري أن
(الوصاية) :أن كلاًّ منهام أمر
ٌ
الوصية متليك ،واإليصاء :العهد إىل َمن يقوم عىل َمن بعده.
( )2أي :مالاً
كثريا ،فال ترشع الوصية ملن له مال قليل.
ً
ِ
ِ
ب له توفرتُه عليهم»
كثريا؛ استُح َّ
قال أبو الفرج الرسخيس« :إن كان املال قليلاً والعيال ً
نقله عنه يف «الفتح» (.)664/6
وق�ال احلاف�ظ اب�ن حج�ر« :والكثير والقليل أمر نس�بي خيتل�ف باختالف األش�خاص
رجع يف ذلك إىل ال ُعرف.
واألحوال» ( ،)664/6و ُي َ
(« )3رشح النووي» ( ،)16/11ط .دار القلم.
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و ُيستحب ملن أوىص أن يكتب وصيته ،وأن ُي ْش ِهدَ عليها ألجل صحتها

ونفاذها ،ومن ًعا من احتامل جحودها وإنكارها.
فائ ــدة:

ُروي عن أنس

I

أنه قال :كانوا يكتبون يف صدور وصاياهم:

«بسم اهلل الرمحن الرحيم .هذا ما أوىص به فالن :أنه َيشهد ْ
أن ال إله إال اهللُ

وحدَ ه ال رشيك له ،وأن حممدً ا عبده ورسوله  ،Hوأن الساعة آتية
ال ريب فيها ،وأن اهلل يبعث من يف القبور ،وأوىص َمن َ
ترك ِمن أهله أن يتقوا
ذات بينِهم ،و ُيطيعوا اهلل ورسوله إن كانوا مؤمننيَ ،أ ْوصاهم
اهلل و ُي ْص ِل ُحوا َ
ويعقوب[ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
إبراهيم بنيه
بام أوىص
ُ
ُ

ﯕ ﯖ] [البقرة.(((»]132:

احلكمة من مشروعية الوصية(((:
ِ
وزيادة
رشع اهلل  Dالوصية رمح ًة باملوصيِ ومتكينًا له من العمل الصالح

القربات واحلسنات ،وتداركًا ملا َّفرط به اإلنسان يف حياته من أعامل اخلري ،فإن
حضور
اإلنسان مغرور بأمله ،مقصرِّ يف عمله ،فإذا عرض له املرض ،وخيش
َ
بعض ما فرط منه ،من التفريط بامله ،عىل ٍ
ِ
وجه لو
َأ َجله ،فإنه حيتاج إىل تاليف

( )1أخرجه عبد الرزاق يف «املصنف» ( ،)53/9ط .املجلس العلمي ،وسعيد بن منصور،
والبيهقي ،وصححه األلباين يف «إرواء الغليل» ( ،)1647وهذه الوصايا يكون هلا قبول
إن جاءت من ميت.
( )2انظر« :املوسوعة الفقهية» (.)224 ،223/43
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مىض فيه يتحقق مقصده يف املآل بعد موته ،ولو أهنضه البرُ ء يرصفه يف مطلبه
احلارض.

ويف ترشيع الوصية مكافأ ٌة ملن أسدى للمرء معرو ًفا ،وصل ُة الرحم
وختفيف الكرب عن الضعفاء
وسدُّ َخ َّلة املحتاجني،
ُ
واألقارب غري الوارثنيَ ،

والبؤساء واملساكني.

وشرط الوصية :جتنب اإلرضار فيها؛ لقوله تعاىل[ :ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ] [النساء.]12:
ِ
الوصية من الكبائر»(((.
«اإلرضار يف
وملا ُر ِو َي:
ُ

والعدل املطلوب :قرصها عىل مقدار ثلث الرتكة املحدد رش ًعا.

أما عدم نفاذ الوصية لوارث إال بإجازة الورثة اآلخرين؛ فهو ملنع

التباغض والتحاسد وقطيعة الرحم.

الوصاية):
األدب التاسع :اإليصاء (أو ِ

فإذا كان عليه َدين ،أو عندَ ه وديعة ،أو عليه حقوق خيشى أن تضيع عىل

َ
يؤاخذه اهللُ هبا ،وكذا له
ويص بذلك حتى ال
أصحاهبا بموته؛ جيب عليه أن ُي َ

الصغار إىل بلوغهم.
أن
يويص بالعهد إىل من ينظر يف شأن أوالده ِّ
َ

( )1أخرجه البيهقي يف «السنن» ( ،)12712والعقييل يف «الضعفاء» ( ،)189/3والدارقطني
َف
جلن ُ
( ،)4293والطرباين يف «األوسط» ( ،)8947وقال البيهقي« :عن ابن عباس قال :ا َ
«وروي من
واإلرضار فيه�ا من الكبائر .ه�ذا هو الصحيح
يف الوصي�ة
ٌ
موقوف» ،وق�الُ :
ُ
وج�ه آخر مرفو ًع�ا ،ورفعه ضعي�ف» اهـ .من «الس�نن الكبرى» ( .)34/13وصححه
موقو ًفا الشوكاين يف «نيل األوطار» (.)364/7
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والوصاية :هي األمر بالترصف بعد املوت ،أو العهد إىل من يقوم عىل َمن
ِ
بعده .يقال :أوىص له ،وإليه :جعله ِ
وص َّيه يترصف يف أمره وماله وعياله بعد
موته ،والوصيِ  :من ُيوصىَ له ،ومن يقوم عىل شؤون الصغري.
 ِوالوصاية تكون واجبة إذا كانت برد الودائع واملظامل والديون املجهولة،
أو التي يعجز عنها يف احلال ،وكذلك ِ
الوصاية عىل األوالد الصغار و َمن يف

حكمهم إذا ِخيف عليهم الضياع.

 -وتكون مستحبة يف قضاء الدين املعلوم واملظامل املعلومة ،والنظر يف أمر

األوالد الصغار و َمن يف حكمهم الذين ال خُي َشى عليهم الضياع.

 وال تتم ِالوصاية إال باإلجياب والقبول ،ويقوم الترصف مقام اللفظ

فال يشرتط القبول لف ًظا.

 -وجيوز للموصىَ إليه أن يقبل الوصية إذا كانت له قدرة عىل القيام بام

ُأوصيِ إليه فيه ،ووثق من نفسه أداءه عىل الوجه املطلوب.
تنبيـ ــه:

ٍ
حقوق واجبة عليه ،وهو قادر عىل أدائها
ليحذر العبد أن ُي َقصرِّ يف أداء
غريه بعد وفاته ،ويف مثل هذا قال
يف حال حياته ،تعلُّلاً بأنه سيويص بأدائها َ
الفضيل بن عياض « :Vال جتعل الرجال أوصياءك ،كيف تلومهم أن
ُي َض ِّي ُعوا وصيتَك ،وأنت قد َض َّيعتها يف حياتك؟!».
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وصدق اإلمام الشافعي  Vإذ قال:

����دك ِم���ث ُ
م���ا َح َّ
���ل ُظ ْ
����ك ِج���� ْل َ
���ر ْك
���ف ِ

َف������� َت������� َو َّل أن������ت مج����ي َ َ
�����������ر ْك
����ع أ ْم ِ

األدب العاشر:

أن يستحرض قول اهلل [ :Fﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ] [غافر.]46 ،45:

طريق ميم ِ
ون ِ
بن أيب َميرسةَ :-أنه كان له
 عن أيب هريرة - Iمنِ َُْ
رصختان يف كل يومُ :غدوةً ،و َع ِشي ًة ،كان يقول أول النهار« :ذهب ُ
الليل وجاء

َ
فرعون عىل النار»؛ فال يسمع أحدٌ صوتَه إال استعاذ باهلل
النهار ،و ُع ِر َض ُآل
َ
فرعون
النهار وجاء الليل ،و ُع ِر َض ُآل
من النار ،وإذا كان ال َعشيِ ُّ قال« :ذهب
ُ
عىل النار»؛ فال يسمع أحد صوته إال استعاذ باهلل من النار(((.

وعن قتادة بن دعامة -من ِ
طريق سعيد -يف قوله[ :ﮞ ﮟ ﮠ

«صباحا ومسا ًء ،يقال هلمَ :
َ
فرعون ،هذه منازلكم،
(آل
ﮡ ﮢ] ،قال:
ً
ً ِ
غارا!»(((.
فانظروا إليها!)
توبيخا ونقم ًة َ
وص ً
وعن جماهد بن جرب -من طريق ابن أيب نجيح -يف قوله[ :ﮟ

أرواحهم»(((.
ُعر ُض
ُ
ﮠ ﮡ ﮢ] ،قال« :ما كانت الدنيا ت َ
( )1أخرجه سعيد بن منصور يف «سننه» (.)221/7( )1882
(« )2تفسري الطربي» (.)339/20
(« )3نفسه» (.)339/20
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وق��ال مقاتل بن سليامن :قوله تعاىل[ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
أن أرواح ِ
ُعرض عىل منازهلا َّ
وح ِّ
َ
ﮢ] وذلك ّ
كل
آل
ور َ
كل كافر ت َ
فرعون ُ
غدوا ،وعش ًّيا ،ما دامت الدنيا .ثم أخرب بمست َق ِّرهم يف اآلخرة،
يوم مرتنيًّ :
ِ
القيامة ،يقال[ :ﮧ ﮨ ﮩ
فقال[ :ﮤ ﮥ ﮦ] يعني:

ِ
عذاب املرشكني(((.
ﮪ ﮫ] يعني :أشدَّ

وقال احلافظ ابن كثري « :Vوقوله تعاىل[ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ] وهو الغرق يف اليم ،ثم النقلة منه إىل اجلحيم ،فإن أرواحهم تُعرض

صباحا ومسا ًء إىل قيام الساعة ،فإذا كان يوم القيامة اجتمعت
عىل النار
ً
أرواحهم وأجسادهم يف النار؛ وهلذا قال[ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

وأعظمه نَكالاً  .وهذه اآلية أصل
ألما
َ
ﮩ ﮪ ﮫ] أي :أشدَّ ه ً

كبري يف استدالل أهل السنّة عىل عذاب الربزخ يف القبور ،وهي قوله[ :ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ]»(((.

وعن حممد بن كعب القرظي :أن هذه اآلية [ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ] تدل عىل عذاب القرب؛ ألن اهلل تعاىل م َّيز عذاب اآلخرة فقال:
[ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ](((.

(« )1تفسري مقاتل بن سليامن» (.)715/3
(« )2تفسري القرآن العظيم» (.)145 ،144/7
(« )3تفسري الثعلبي» (.)278/8
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وعن عبد اهلل بن عمر  Lقال :قال رسول اهلل َّ « :H
إن

أحدَكم إذا مات ُع ِ��ر َ
والعشي ،إن كان من أهل
ض عليه َم ْقعدُه من ال َغداة
ِّ
فمن أهل النارُ ،يقال :هذا
فمن أهل الجنة ،وإن كان من أهل النار ِ
الجنة ِ
َمقعدك حتى يبع َثك اهللُ يو َم القيامة» .ثم قرأ[ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ](((.

األدب احلادي عشر:

آخر ِ
ِ
عهده باحلياة؛
أن يستحرض أن هذا اليوم أو هذه الليلة قد يكون َ

لقوله تعاىل[ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ] اآلية [األعراف ،]185:ويأيت
بدعاء (سيد االستغفار)((( ،وال يقرص يف ذلك ألنه من أسباب حسن اخلامتة.

ع�ن أيب هري�رة  Iقال رس�ول اهلل « :Hأك ِث���روا ِذ ْ
هاذم
ك َر ِ
يق من العيش إال َو َّس��� َعه عليه،
���ذات((( ،الم ِ
الل ِ
���وت [فإنه ل���م يذكره أح ٌد في ِض ٍ
وال َ
ضيقها عليه]»(((.
ذكره في َس َع ٍة إال َّ
( )1أخرجه البخاري ( ،)6515( ،)3240( ،)1379ومسلم (.)2866
( )2انظره (ص.)80-78
ِ
(هدَ َم البنا َء) ،واملراد املوت ،وهو هاذم اللذات؛
(« )3هاذم اللذات» :قاطعها ،أو باملهملة :من َ
إما ألن من يذكره يزهد فيها ،أو ألنه إذا جاء ال ُيبقي من لذائذ الدنيا شي ًئا ،واهلل أعلم.
( )4أخرج�ه ب�دون الزي�ادة اإلم�ام أمح�د ( ،)7925والرتم�ذي ( ،)2307وق�ال« :حس�ن
غريب» ،وابن ماجه ( ،)4258وابن حبان ( ،)2992وغريهم ،وحس�نه حمققو «املس�ند»
( ،)301/13وصحح�ه األلب�اين يف «اإلرواء» ( ،)682( )145/3ورواه بالزي�ادة
ابن حب�ان ( ،)2993وقال الش�يخ ش�عيب« :إس�ناده حس�ن» ،وكذا حس�نها األلباين يف
«اإلرواء» (.)145/3
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وعن ابن عمر  Lأنه قال :كنت مع رسول اهلل  Hفجاءه

رجل من األنصار فس َّلم عىل النبي  Hثم قال :يا رسول اهلل ،أي املؤمنني
ُ
ْيس؟ قال« :أكث ُرهم
أفضل؟ قال« :أحس ُنهم ُخل ًقا» قال :فأي املؤمنني أك ُ

للموت ِذك ًرا ،وأحس ُنهم ِلما بعدَه استعدادًا .أول ـئــك األكياس»(((.

وعيل  Mأن رسول اهلل  Hقال:
وروي عن سهل ،وجابر،
ُ
ٍّ

«أتاني جبريل ،فقال( :يا محمدُِ ،ع ْ
شئت فإنك ٌ
ميت ،وأَ ْح ِب ْب َمن َ
ش ما َ
شئت

واعم ْل ما َ
شئت فإنك َم ْج ِز ٌّي به)» احلديث(((.
فار ُقهَ ،
فإنك ُم ِ

وعن ابن عمر  Lقال :أخذ رسول اهلل  Hبِ َمن ِْكبي ،فقال:

«ُ
وع َّ
نفسك في أصحاب
غريب أو عاب ُر
ك ْن في الدنيا كأنك
سبيل(((ُ ،
ٌ
��د َ
ٍ

( )1رواه ابن ماجه ( ،)4259وحسنه األلباين يف «صحيح ابن ماجه» ( ،)3435ويف
«الصحيحة» (.)1384
حسنه املنذري ،والعراقي ،واأللباين بمجموع طرقه ،كام يف «الصحيحة» (.)831
(َّ )2
( )3قوله« :كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» ،قال احلافظ يف «الفتح» ()234/11
نقلاً عن الطيبي« :ليست (أو) للشك ،بل للتخيري واإلباحة ،واألحسن أن تكون بمعنى
(بل) ،فش َّبه الناسك السالك بـ (الغريب) الذي ليس له َمسكَن ُيؤويه وال س َك ٌن ُيسليه،
رض َب عنه إىل (عابر السبيل)؛ ألن (الغريب) قد يسكن يف بلد ال ُغربة بخالف
ثم تر َّقى و َأ َ
(عابر السبيل) القاصد ٍ
لبلد شاسعٍ ،وبينهام أودي ٌة ُم ْردية ،و َم ِ
اع طريق،
فاو ُز مهلكة ،و ُق ّط ُ
ِ
ّ ِ
يم حلظ ًة وال يس ُك َن ملح ًة».
فإن من شأنه ألاّ ُيق َ
وانظر رشحه يف «جامع العلوم واحلكم» البن رجب (.)392-376/2
وقال السندي« :وباجلملة ،فاحلديث غاية يف االنقطاع عن غريه تعاىل؛ فهو كالرشح لقوله:
[ﭿ ﮀ ﮁ] [املزمل ،]8:واهلل تعاىل أعلم».
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ِ
تنتظر الصباح ،وإذا
أمسيت فال
القبور»((( .وكان ابن عمر  Lيقول« :إذا
َ
وخ ْذ من صحتك ملرضكِ ،
ِ
تنتظر املساءُ ،
ومن حياتك ملوتك».
أصبحت فال
َ
َّ
من ُ
�����وم وليل ٍة
�����وت وحن���ي���ا ك����ل ي ٍ

���وم من ُ
وال ب َّ
���وت وال نحَ يا
ُ���د ِم���ن ي ٍ

آخر:

���ب َظ��هْ�� َر ُع ْم ِره
وم��ا امل���ر ُء إال راك ٌ

َّ
��ت وي ْ
َي��ب��ي ُ
���وم وليل ٍة
َ��ض��ح��ى ك��ل ي ٍ

والشهر
باليوم
سفر يُفنيه
على
ِ
ٍ
ِ
ً
القرب
بعيدا عن الدنيا قري ًبا إىل
ِ

خمسا قبل خمس :شبا َبك قبل
وقال رسول اهلل « :Hاغتنم
ً

وغناك َ
َ
وفراغك قبل ُش ْغ ِلك ،وحيا َتك
فقرك،
َه َر ِم َك ،وصح َتك قبل َس َق ِمكِ ،
قبل ِ
َ
قبل مو ِتك»(((.

 وبكى أبو هريرة  Iيف مرضه ،فقيل :ما ُيبكيك؟ قال« :ما أبكي عىلأمسيت يف صع ٍ
دنياكم هذه ،ولكن عىل بع ِد سفريِ ،
وقلة زادي ،وأين
ود(((،
ُ
َ ُ
ُْ
ومهبِ ُطه عىل ٍ
جنة أو نار ،فال أدري أهيام يؤخذ يب».
َْ
( )1رواه اإلمام أمحد ( ،)4764والبخاري ( ،)6416والرتمذي ( ،)2333وابن ماجه
(.)4114

( )2رواه احلاكم ( ،)7846وصححه ،ووافقه الذهبي ،وابن أيب الدنيا يف «قرص األمل»
( ،)111والبيهقي يف «الشعب» ( ،)10248وصححه األلباين يف «صحيح الرتغيب»
(.)3355

(َ )3ص ُعود :عقبة شا َّق ٌة ك َْأداء ،قال تعاىل[ :ﰏ ﰐ] [املدثر.]17:
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وعن الن ََّّـز ِ
ال بن َسبرْ ة قال :قلت أليب مسعود األنصاري :ماذا قال
ٍ
صباح إىل
حذيف ُة عند موته؟ قال :ملا كان عند السحر ،قال« :أعوذ باهلل من

النار» ثال ًثا(((.

فرحه ،وقل
 -وعن أيب الدرداء  Iقال« :من أكثر ذكر املوت؛ َق َّل ُ

َح َسدُ ه».

 وقال احلسن« :ما رأيت عاقلاً ُّقط إال أصبتُه من املوت َح ِذ ًرا ،وعليه

حزينًا».

 وكان عمر بن عبد العزيز جيمع كل ٍليلة الفقها َء ،فيتذاكرون املوت

والقيام َة واآلخرة ،ثم يبكون حتى َّ
كأن بني أيدهيم جنازة.

(احلسن) ،فإنام هو النار ،وأمر اآلخرة،
 وقال أشعث« :كنا ندخل عىلَ

ِ
وذكر املوت».

 وكتب بعض احلكامء إىل رجل من إخوانه« :يا أخي ،احذر املوت يفهذه الدار؛ قبل أن تصري إىل ٍ
املوت فال جتده!».
دار تتمنى فيها
َ
َ
ِ
املوت
استشعرت ِذك َْر
 وكتب عمر بن عبد العزيز إىل رجل« :إنك إنَ
ٍ
ب إليك ك َُّل ٍ
ِ
باق .والسال ُم».
يف ليلك
وهنارك َب َّغ َض إليك ك َُّل فان ،وح َّب َ
 -وكان صفوان بن ُس َليم ال يكاد خيرج من مسجد النبي ،H

فإذا أراد أن خيرج بكى ،وقال« :أخاف أال أعو َد إليه!».
(« )1املستدرك» (.)381/3
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ٍ
حلبيب أيب حممد  -Vقال:
جارا
 -وعن إسامعيل بن زكريا -وكان ً

فأتيت أه َله
سمعت بكاءه؛
أصبحت
سمعت بكاءه ،وإذا
أمسيت
كنت إذا
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

فقلت :ما شأنه يبكي إذا أمسى ،ويبكي إذا أصبح؟! قال :فقالت يل« :خياف
ُ
ِ
ميس!».
صبح ،وإذا
َ
واهلل -إذا أمسى أال ُي َأصبح أال ُي َ
 وكان حبيب يقول لزوجته« :إن ِم ُّت يف اليو ِم فأرسيل إىل ٍفالن ُي َغ ِّس ُلني،
وافعيل كذا ،واصنعي كذا» فقيل المرأتهَ :أرأى رؤيا؟ قالت« :هذا يقوله يف

كل يوم».

أخرجه اهلل إىل الدنيا إال يقول :اب َن
بكر ا ُمل َز ُّين « :Vما ِمن يو ٍم
َ
 وقال ٌليلة إال ت ِ
بعدي .وال ٍ
آدم ،اغتنِمني؛ فلع َّله ال يوم لك ِ
ُنادي :اب َن آد َم ،اغتنِمني،
َ
َ
لع َّله ال ليل َة لك بعدي».

اغ��ت�� ِن ْ��م يف ال���ف َ ْ َ
���وع
ِ
���راغ ف���ض���ل رك ٍ
غ�ير ُس ْق ٍم
ك��م
صحيح م��ات م��ن ِ
ٍ

���ون م���و ُت���ك ب ْ
ف��ع��س��ى أن ي���ك َ
َغ َت ْه
ذه��ب ْ
��س��ه ال��ص��ح��ي��ح�� ُة َف ْل َت ْه
��ت ن��ف ُ

املوت.
إن املوت ال ينتظر استقا َمت ََك؛ فاستقم أنت ،وانتظر
َ
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الف�صل الثالث

أصبحت؟
بعض السلف َمن سأ َله :كيف
َ
ُ
جواب ِ
ِ
ِ
«بنعمة اهلل».
أصبحت؟ قالت:
سألت عائش َة :كيف
 عن خيثمة قال:ُ
ٍ
بنعمة».
«أصبحت
 وقال بعضهم يف جوابه:ُ
ِ
ِ
بنعمة اهللِ
وفضل ِه»(((.
«أصبحت
ويف رواية:
ُ

وس ِّل َم عليه ،فقال:
 وعن جرير عن مغرية قال:ُ
سمعت إبراهيم؛ ُ
ٍ
«بنعمة من اهلل».
«وعليكم» ،فقال :كيف أنت؟ قال:
وهجر بالرواح ،فلقي شدّ ا َد ب َن
( )1عن أيب األشعث الصنعاين أنه راح إىل مسجد دمشق،
َّ
ٍ
والصنابحي معه ،فقلت :أين تريدان -يرمحكام اهلل-؟ قاال :نريد ها هنا إىل أخ لنا
أوس
ُّ
ٍ
أصبحت؟ قال:
فانطلقت معهام حتى دخال عىل ذلك الرجل فقاال له :كيف
مريض نعو ُده،
َ
ُ
ٍ
وح ِّط اخلطايا؛ فإين سمعت
ُ
أبرش بكفارات السيئاتَ ،
«أصبحت بنعمة» ،فقال له شدادْ :
ابتليت عبدً ا من عبادي مؤمنًا
رسول اهلل  Hيقول« :إن اهلل  Dيقول( :إين إذا
ُ
ضج ِعه ذلك كيو ِم ولدتْه ُّأمه من اخلطايا) ،ويقول
فحمدين عىل ما ابتليتُه ،فإنه يقوم من َم َ
دت عبدي وابتليتُهَ ،فأ ْج ُروا له كام كنتم جُ ْت ُرون له وهو صحيح)».
الرب ( :Dأنا ق ّي ُ
أخرجه اإلمام أمحد ( ،)17118والطرباين يف «الكبري» ( ،)7136وأبو نعيم يف «احللية»

(.)309/9

الصنعاين كال ٌم يسري
وقال األلباين« :وهذا إسناد حسن ،رجاله ثقات ،ويف راشد بن داود
ِّ
حل َسن ،وقد أشار احلافظ إىل ذلك بقوله فيه( :صدوق له أوهام)»
ال ُين ِْز ُل حدي َثه عن رتبة ا َ

اهـ .من «الصحيحة» ( ،)144/4حديث رقم (.)2009
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ٍ
بعامر الشعبي وهو جالس بفنائه ،فقلت:
مررت
 وعن ابن عون ،قال:ُ

كيف أنت؟ فقال :كان رشيح إذا قيل له :كيف أنت؟ قال« :بنعمة» ،و َمدَّ
إصبعه السباب َة إىل السامء.

أي ٍ
حال
 -وعن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  Iقال« :ما ُأبايل عىل ِّ

أصبحت :عىل ما أحب ،أو عىل ما أكره؛ ألين ال أدري اخلري فيام أحب أو فيام
ُ

أكره»(((.

رسور إال يف
«أصبحت وما يل
 وقال عمر بن عبد العزيز :Vُ
ٌ

مواضع القضاء والقدر ،إن تكن الرسا ُء فعندي الشكر ،وإن تكن الرضا ُء
فعندي الصرب».

«أصبحت
 وكان أبو الدرداء  Iإذا قيل له :كيف أصبحت؟ قال:ُ

ٍ
نجوت من النار!».
بخري إن
ُ

 -وعن هشام بن حسان ،قال :سمعت أبا الضرُّ َ ْيس ُعامر َة ب َن حرب،

نجوت من النار فأنا
ُيقال له :كيف أصبحت يا أبا الرضيس؟ فيقول« :إن
ُ

بخري!».

 -وكان رج�ل م�ن الصحاب�ة  Mإذا قيل له :كي�ف أصبحت؟ قال:

«ال نرشك باهلل».

(« )1رشح السنة» (.)306/14
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ٍ
«أصبحت أشتهي عافي َة
أصبحت؟ قال:
حلامد اللفاف :كيف
 وقيلُ
َ
ٍ
عافية يف كل األيام؟ فقال« :العافي ُة يو َم
ألست يف
يو ٍم إىل الليل» ،فقيل له:
َ
ال أعيص اهللَ تعاىل فيه».
اهلارب
 وقيل لعبد اهلل بن املبارك :كيف أصبحت؟ قال« :إنك تسألَ
عن باب َر ِّبه عن عافية صباحه ،إنام العافي ُة للثوري وأصحابِه».
ٍ
أصبحت؟ قال« :كيف يصبح رجل إذا
ألويس ال َق َرين :كيف
 وقيلَ

أمسى ال يدري أنه ُيصبح ،وإذا أصبح ال يدري أنه ُيميس؟».
بأرض ُغ ٍ
(((
ِ
 وقال َربة ،ننتظر متى نُد َعى
آخ ُر« :أصبحنا أضيا ًفا ُمنيخني
فنُجيب».
ِ
أصبحت؟ تقول« :أصبحنا
 وكانت برد ُة الرصيمي ُة إذا قيل هلا :كيفبأرض ٍ
ِ
غربة ،ننتظر إجاب َة الداعي».
أضيا ًفا ُمنتجعني(((،

 وقيل للحسن :كيفأصبحت يا أبا سعيد؟ كيف حالك؟ قال« :بأشدِّ
َ
ٍ
املوت ،ال َيدْ ِري ما َي ُ
حال ،ما ُ
فعل اهللُ به؟».
حال من أمسى وأصبح ينتظر
َ

مذنبني،
 وكان الربيع بن ُخ َث ْيم إذا قيل له :كيف أصبحتم؟ قال« :ضعفا َءَ

نأكل أرزا َقنا ،وننتظر آجا َلنا».

َ
(أناخ باملكان)َ :ح َّل به وأقا َم.
(ِ )1من
( )2اسم فاعل من (انتجع) فالنًا :قصده يطلب معرو َفه ،ويقال :هو ن ُْج َعتي الذي أقصده من
ذوي املعروف أملاً فيه.
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 -وقيل حلسان بن أيب سنان :ما حالك؟ قال« :ما حال من يموت ثم

اسب؟!».
ُيبعث ثم يحُ َ

املوت
«أصبحت أنتظِ ُر
أصبحت؟ قال:
 وقيل لسعيد بن السائب :كيفَ
ُ
َ
عىل ِ
غري عُدَّ ٍة».
«أصبحت ال أرىض حيايت
أصبحت؟ قال:
 وقيل لبعض احلكامء :كيفُ
َ

ملاميت ،وال نفيس لريب».

 -وقال الربيع أليب العتاهية :كيف أصبحت؟ قال:

أص����ب����ح ُ
����ق
هلل يف َم ِ
����ت وا ِ
����ض����ي ِ
أف ل�����دن�����ي�����ا ت���ل��اع������ب ْ
������ت ب���ي
ٍّ

ف�����ه�����ل س�����ب�����ي ٌ
�����ق
�����ل إىل ط�����ري ِ
����ق
��������ب امل
ت ُ
����ل���اع َ
��������������وج ب����ال����غ����ري ِ
ِ

برجل ِ
ٍ
يرحت ُل
 -وقيل ملحمد بن واسع :كيف أصبحت؟ قال« :ما ظنُّك

إىل اآلخرة َّ
كل يو ٍم مرحل ًة؟!».

«أصبحت قري ًبا َأ َجيل ،بعيدً ا
أصبحت؟ فقال:
أيضا :كيف
ُ
َ
 -وقيل له ً

أميل ،سي ًئا عميل».

 وقيل لشرُ ٍونصف
«أصبحت
أصبحت؟ فقال:
يح القايض :كيف
ُ
ُ
َ
ِ
الناس َعليَ َّ ِغضاب» ،أراد ا َمل ْقضيِ َّ عليهم.
ِ
(((
(((
َ
خربه
مقيما
بـ(اجل َّبانَة)  ،فبلغ ُ
وعن عتب َة املعروف بـ(الغالم)  :أنه كان ً

(ُ )1س ِّمي بذلك لكثرة خدمته.
جل َّبانة :ال َق ْفر ،أو املقربة.
( )2ا َ
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َ
فرفع رأسه فر َّد
أمري العراق ،فخرج حتى وقف عليه فس َّلم،
عيل بن
َ
سلامن َ
َّ
ٍ
بخري
«متفكرا يف ال ُقدوم عىل اهلل:
أصبحت؟ قال:
عليه ،فقال له األمري :كيف
َ
ً
أمرت
برش؟» ،ثم بكى وأطرق رأسه ُمنَك ًِّسا إىل األرض ،فقال األمري :قد
ُ
أم ٍّ
لك بألف درهم ،فقال« :قبِلتُها عىل أن تَقض َيني معها حاج ًة» ،فقال -وقد سرُ َّ
وانرصف.
فعلت،
بذلك :-وما هي؟ قال« :تَقبل مني ما وهبتَني» ،فقال :قد
َ
ُ

«أصبحت والدنيا َغ ِّمي،
أصبحت؟ قال:
 وقيل لبعضهم :كيفُ
َ

واآلخر ُة همَ ِّ ي».

 وقال رجل مليمون بن ِم َ«أصبحت
أصبحت؟ قال:
هران :كيف
ُ
َ
ِ
ِ
ستوح ًشا ،كم من ُخ ُل ٍق كري ٍم ،وفِ ْع ٍل ٍ
الرتاب!».
حتت
ُم
مجيل قد َد َر َس َ
ٍ
سالمة َم ُش َو ٍبة
أصبحت؟ قال« :يف
 وقال ُم ْس ِه ٌر لعطي َة ال َع ْوفيِ ِّ  :كيفَ
ٍ
ٍ
داعية إىل َفناء».
وعافية
بِداء،

غروب الشمس
«أصبحت وأرى
أصبحت؟ قال:
 وقيل ألعرايب :كيفُ
َ
َ
ِ
يأخذان مني َّ
كل يوم ُجز ًءا ،وكم عسى أن يدو َم عد ٌد ليس له َمدَ ٌد
وطلو َعها
حتى َيبيدَ و َين َفدَ !».
أصبحت؟ قال« :كيف يصبح من َيفنى
 وقيل ألع��رايب :كيفَ

ببقائه»؟!

كل ٍ
«أصبحت وأرى َّ
يشء مني
أصبحت؟ قال:
 وقيل ألعرايب :كيفُ
َ

يف إدبار ،وإدباري يف إقبال».
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 وق�ال بعضهم أليب العيناء -ورآه ضعي ًفا م�ن ِأصبحت
الكبرَ ِ  :-كيف
َ

«أصبحت يف الداء الذي يتمناه الناس».
أبا العيناء؟ فقال:
ُ

«أصبحت
أصبحت؟ فقال:
 وقيل ألعرايب قد أخذتْه َكبرْ ُة السن :كيفُ
َ
تُق ِّيدُ ين َّ
أقمت
الدهر َص َعري ،بعد أن
الش ْعرةُ ،وأعثر بال َب ْعرة ،قد أقام
ُ
ُ
َص َعره»(((.

 وقيل ِبن ٍ
ملالك ِ
ص،
أصبحت؟ فقال:
دينار :كيف
ُ
َ
«أصبحت يف ُع ُم ٍر َين ُق ُ
ٍ
وذنوب تَزيد».
ِ
ب عىل اهلل
أصبحت؟ قال:
 وقيل ألعرايب :كيفُ
َ
«أصبحت أحتس ُ
احلسن َة ،وال أحتسب عىل نفيس السيئ َة»(((.
«أصبحت آك ُُل َ
رزق ريب ،وأطيع
أصبحت؟ قال:
 وقيل حلكي ٍم :كيفُ
َ

إبليس!».
عدوه
َ
َّ

ٍ
ٍ
ٍ
وثناء من الناس
«بنعمة من اهلل،
أصبحت؟ قال:
لناسك :كيف
 وقيلَ

مل َيب ُل ْغه عميل».

ربا؛ قال تعاىل[ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ] اآلية [لقامن ،]18:أي:
(َّ )1
الص َع ُر :إمالة اخلَدِّ تك ً
ِ
ِ
ال تمُ ل خدك وت ِ
ربا عليهم ون ْ
واحتقارا هلم ،وقال عمرو
َخوة وإعجا ًبا
ً
ُعرض عنهم ك ً
ابن جني التغلبي:
������ع������ َر َخ َّ
��������د ُه
وك����ن����ا إذا اجل�����ب�����ار َص َّ

������و ِم
أق����م����ن����ا ل������ه ِم�������ن َم����ي����ل����ه َف������ َت������ َق َّ

منكرا عىل من حيتج بالقدر السابق عىل معاصيه« :أنت عند
( )2إشارة إىل ما قاله بعض العلامء ً
ٍ
متذهبت به!».
مذهب وافق هواك
أي
َ
الطاعة َقدَ ِر ٌّي ،وعند املعصية َجبرْ ِ ٌّيَّ ،
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«أصبحت بني نعمتني
أصبحت؟ قال:
 وقال رجل أليب متيم َة :كيفُ
َ
ٍ
ٍ
ومودة
رتها اهللُ فال يستطيع أن ُيعيرِّ َ ين هبا أحد،
ال أدري أ َّيتهام أفضل:
ذنوب س َ
ِ
ِ
العباد ومل َيب ُل ْغها عميل».
قلوب
قذفها اهللُ يف

فقلت :كيف
دخلت عىل الشافعي يف ِع َّلته التي مات فيها،
وقال ا ُمل َز ُّين:
ُ
ُ
ِ
ٍ
ولكأس
ولإلخوان ُمفار ًقا،
«أصبحت من الدنيا راحلاً ،
أصبحت؟ فقال:
ُ
َ
شاربا ،ولِس ِ
ِ ِ
ِ
األعامل ُمالق ًيا ،وعىل اهلل ِ
وار ًدا ،فال أدريُ :أروحي تصري
وء
ا َملن َّية ِ ً
ُ
فأعزيهَ ا؟!».
إىل اجلنة فأح ِّي َيها ،أم إىل النار ِّ

(((
فقلت :يا ُب ُ
هلول،
باكرا
ُ
 وقال عبد العزيز املتكلم :رأيت بهُ لول يو ًما ًأصبحت؟ قال« :بخري ،أنتظر لقاء من ُي ِ
األجر ،ويحَ ُ ُّط ِ
الو ْز َر،
ب
كيف
َ
وج ُ
َ
َ َ
وي ُشدُّ األَ ْزر» ،ثم قال يل« :يا عبدَ العزيزِ ،
أحس ْن جماور َة الن َع ِم بالشكر عند
َ
َ
ِ
والصرب عند البالء».
الرخاء،

 وقيل لرجل وهو جيود بنفسه :ما حالك؟ فقال« :وما حال من يريدس َفرا بعيدً ا بال زاد ،ويدخل قربا م ِ
ِ
وح ًشا بال ُم ْؤنِ ٍ
وينطل ُق إىل َم ِل ٍك عَدْ ٍل
س،
ً ُ
َ ً
بال حجة؟».
 وروي عن ا َملر ِأصبحت؟
وذ ِّي ،قال :قلت ألمحد بن حنبل  :Vكيف
َ
ُّ
ُ
السنَّة،
قال« :كيف أص َب َح َمن ر ُّبه ُيطالبه بأداء الفرائض ،ونب ُّيه ُيطالبه بأداء ُّ
( )1ال ُبهلول بن ٍ
عمرو من عقالء املجانني ،له كالم حسن وحكايات ،وانظر« :تاريخ اإلسالم»
للذهبي ( ،)818/4و«املنتظم» البن اجلوزي (.)202/9
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وامل َل ِ
وإبليس ُيطالبه
ونفسه تُطالبه هبواها،
كان ُيطالبانِه بتصحيح العمل،
ُ
ُ
وحهِ ،
راقب َقب َض ر ِ
ِ ِ
وعيا ُله ُيطالبونه بالنفقة؟!».
بالفحشاء ،و َم َل ُك املوت ُي ُ ْ ُ
ٍ
غفلة
«أصبحت يف
أصبحت؟ فبكى وقال:
 وقيل لبعضهم :كيفُ
َ
ٍ
ٍ
وأج ٍل ُي رْس ُع َّ
كل يو ٍم يف
عظيمة عن املوت ،مع
ذنوب كثرية قد أحا َط ْت يبَ ،

عمري».

 وعن ده َثم ِأصبحت
الرقايش ،فقلت له :كيف
يت َيزيدَ
َ
الع ْج ِّيل ،قالَ :ل ِق ُ
َْ
َّ

أنفاسه ،ويحُ ىَص النقضاء
رمحك اهلل-؟ قال« :كيف يصبح من ُت ْعتَدُّ عليهُ
ِ
ٍ
رش!» قال :ثم ذرفت عيناه.
أجله ،ال َيدري عىل خري َي ْقدُ ُم ،أم عىل ٍّ

«أصبح�ت وبنا من
أصبحت؟ فقال:
وس�ئل بع�ض الصاحلني :كي�ف
ُ
َ
 ُنِ َع� ِم اهللِ م�ا ال يحَُص�ىَ  ،مع ِ
كثري م�ا ُي ْع ىَص ،فال ن�دري عال َم نَش�كر :عىل ِ
مجيل
ما نَشرَ َ  ،أو عىل ِ
قبيح ما َسترَ َ ؟!».

 وقيل للشعبي يف ٍٍ
أصبحت؟ قال« :بني نعمتنيٍ :
منشور،
خري
نائبة :كيف
َ
ٍ
مستور».
ورش
ٍّ
ٍ
نعمة حيمد اهللَ عليها،
قال أبو العالية« :إين ألرجو أال يهَ ِل َك عبدٌ بني
وذنب ي ِ
ستغف ُر اهللَ منه».
ٍ َ

246

وهذا آخر ما قصدت إىل مجعه يف هذه األبواب ،واهلل وحده املوفق

للصواب ،فليحرص كل مك َّلف عىل اغتنام حياته ،وتعمري أوقاته ،ومضاعفة

حسناته ،بذكر اهلل تعاىل ،وبخاصة أذكار الصباح واملساء ،وآداب البكور
والرشوق:

ِل��� ُت ْ
���روق
���ر َق ُر ُ
وح������ك ع��ن��د ال���ش ِ
���ش ِ

َ
����س���� َف���� ْر
وذ ِل����������ك زادُك
ح���ي���ن ال َّ

و َل ْي ِ
ص ُّ
كل ُم َر ٍّب ومعلم عىل أن يغرس يف أوالده وطالبه عادة املواظبة
حر ْ
عىل ِو ْرد طريف النهار ،حتى تكون جز ًءا أصيلاً يف وظائفهم اليومية ال تسمح

نفوسهم بالتفريط فيها أبدً ا.

وصلى اهلل وسلم وبارك على عبده ورسوله حممد،
وعلى آله وصحبه أمجعني
واحلمد هلل رب العاملني

247

الفهــــــارس
ًّ
ألفبائيا
أولاً  :فهرس األحاديث مرتبة
احلديث

رقم الصفحة

(أ)
أبرش بنورين أوتيتهام
أتاين جربيل فقال يا حممد عش ما شئت
أحب األعامل إىل اهلل أدومها

141
234

20

احشدوا فإين سأقرأ عليكم ثلث

138

إذا أتيت مضجعك فتوضأ

27

ادعوا اهلل تعاىل وأنتم
إذا أصبح ابن آدم فإن األعضاء

24

219

إذا أصبح أحدكم فليقل أصبحت أثني

91

إذا أصبحتم فقولوا اللهم بك

65

إذا أصبح أحدكم فليقل أصبحنا
إذا أصبحتم فقولوا اللهم بك أصبحنا

148
51

248

احلديث

رقم الصفحة

إذا حدثتكم حدي ًثا فال تزيدن

26

إذا صىل أحدكم فليبدأ

167 ،94

إذا رأيتم الليل قد أقبل

52

إذا قمت يف صالتك فصل

221

استعيذوا باهلل من عذاب القرب

122

اعبد اهلل كأنك تراه واعدد

220

أفضل الناس كل خمموم القلب

214

إذا مرض العبد أو سافر
استووا حتى أثني عىل ريب
مخسا قبل مخس
اغتنم ً

197 ،20
93

235

أفال أعلمك كال ًما إذا أنت قلته

153

ذكرا وأحسنهم
أكثرهم للموت ً

234

أكمل املؤمنني من سلم املسلمون

216

أكثر خطايا ابن آدم يف لسانه
أكثروا ذكر هاذم اللذات

219
233

249

احلديث

رقم الصفحة

أال أخربكم بأرسع كرة منه

190

اللهم أنت عضدي وأنت

133

اللهم أعوذ برضاك من
اللهم إين أعوذ بك من رش سمعي

93
99

اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم

28

اللهم إين عبدك وابن عبدك

78

اللهم إين أعوذ بك من الكفر

100

اللهم بارك ألمتي يف بكورها

174

اللهم متعنا بأسامعنا وأبصارنا

99

أما لو قلت حني أمسيت أعوذ

135

إن أحدكم إذا مات عرض عليه

233

اللهم عافني يف بدين
أما إن ربك حيب املحامد
أنا مع عبدي ما ذكرين
إن اهلل يقول إين إذا ابتليت عبدً ا

99
93
5

238

250

احلديث

رقم الصفحة

إن اهلل تعاىل يقول يا بن آدم تفرغ

211

إن أول ما ُيسأل عنه يوم القيامة

223

إن باللاً يؤذن بليل

38 ،35

إن أول ما حياسب به العبد
إن باملدينة رجالاً ما رستم

223
194

إن روح القدس نفث يف روعي

211

إن هذا الدين يرس

179

إن نب ًّيا فيمن كان قبلكم
سالما ما سكت
إنك لن تزال
ً
إنكم سرتون ربكم كام

أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث
أهيا املصيل ادع جتب

(ب)
بادروا باألعامل فتنًا كقطع

132
217

48
،139 ،138
193
94
210

251

احلديث

رقم الصفحة

(ت)
التقي النقي ال إثم فيه

(ث)
ثكلتك أمك يا معاذ وهل

(ذ)

214
220

ذاق طعم اإليامن من ريض

122

الرزق أشد طل ًبا للعبد

211

(ر)
(س)

سبحي مئة تسبيحة فإهنا
سيد االستغفار أن يقول

(ص)
صدق اخلبيث
صالة يف املسجد احلرام أفضل
صل صالة الصبح ثم أقرص

112
78
73

194

201

252

احلديث

رقم الصفحة

(ط)
طوبى ملن طال عمره وحسن

77

عجل هذا

167 ،94

(ع)
علمنا إذا عطس أحدنا
عمرة يف رمضان تعدل
كثريا
يسريا وأجر ً
عمل هذا ً

(ف)

فأخر له ساجدً ا وأمحده

27

193
193
94

فأنا أقول اآلن اللهم بك أحاول

132

فرغ اهلل إىل كل عبد من مخس

210

فإن العبد إذا اعرتف بذنب
فهام يف األجر سواء

(ق)
قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم

80

193
153

253

احلديث

رقم الصفحة

قل اللهم عامل الغيب

86

قل حني تصبح لبيك اللهم

159

قل هو اهلل أحد واملعوذتني

102

قل ريب اهلل ثم استقم
قلوهبم عىل قلب رجل واحد
القنطار اثنا عرش ألف أوقية

(ك)

221
213

146

كان أحب العمل إليه الذي

19

كان إذا استيقظ من نومه

202

كان إذا استيقظ قال احلمد
كان إذا أصبح قال اللهم إين
كان إذا أصبح قال اللهم بك

66

125
63

كان إذا صىل الصبح قال أصبحنا عىل

118 ،59 ،34

كان إذا صىل الفجر تربع

180

كان إذا صىل الفجر أمهل

200

254

احلديث

رقم الصفحة

كان إذا صىل الفجر قعد

180

كان ال يقوم من مصاله الذي

196 ،185 ،38

كان نبي اهلل إذا أمسى قال أمسينا

76

كان يعلمنا إذا أصبح أحدنا

118

كن يف الدنيا كأنك غريب

234

كان خيزن لسانه إال فيام
كان يعلمنا االستخارة يف

(ل)

218
28

ال إله إال اهلل وال نعبد إال إياه

93

لقد قلت بعدك أربع

127

ألن أقعد مع قوم يذكرون

181 ،180 ،49

مل يكن رسول اهلل  Hيدع

88

لو أن رجلاً جير عىل وجهه

79

لو أن ابن آدم هرب من رزقه
لو أنك قلت حني أمسيت

211
136

255

احلديث

رقم الصفحة

ليس أحد أفضل عند اهلل من

203

ليس يشء من اجلسد إال يشكو

220

ما اجتمع هذه اخلصال يف رجل

221

(م)
ما أصبحت غداة قط إال استغفرت

130

ما زلت عىل احلال التي

127 ،39

ما حق امرئ مسلم له يشء يويص

226

ما طلعت شمس قط إال بعث

210

ما من مسلم أو إنسان أو عبد

160

ما من عبد يقول يف صباح

96

ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك

71

املالئكة تصيل عىل أحدكم

196 ،179

املسلم من سلم املسلمون
خريا وجبت
من أثنيتم عليه ً

من أرىض الناس بسخط اهلل

216
91

209

256

احلديث

رقم الصفحة

من أصبح منكم آمنًا يف رسبه

223

من التمس رضا اهلل بسخط

209

من أصبح منكم اليوم صائم
مها واحدً ا
من جعل اهلم ًّ

221
208

من صىل صالة الصبح يف مجاعة ثم ثبت

191

من صىل الغداة يف مجاعة

192 ،189

عيل حني يصبح
من صلىَّ َّ

166

من صىل الفجر ثم جلس يف

180

من صمت نجا

217

من صىل الفجر يف مجاعة

188 ،49

من قال إذا أصبح اللهم إين أصبحت

162

من قال إذا أصبح ال إله إال اهلل

67

من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي

104

من قال إذا أصبحت رضيت
من قال إذا أصبح مئة مرة

121
110

257

احلديث

رقم الصفحة

من قال اللهم إين أشهدك

165

من قال حني يسمع املؤذن أشهد

122

من قال حني يصبح أو يميس اللهم إين

163

من قال حني يصبح فسبحان اهلل

155

من قال حني يصبح اللهم ما أصبح
من قال حني يصبح ال إله إال اهلل

151
107

من قال حني يصبح وحني يميس سبحان اهلل وبحمده

109 ،49

من قال رضيت باهلل

122

من قال حني يميس ثالث مرات
من قال سبحان اهلل مئة
من قال يف أول يومه أو

136

111 ،49
96

من قال يف دبر صالة الغداة

115

من قال ال إله إال اهلل وحده

115 ،108

من قال يف يوم مئتي مرة
من قاهلا من النهار موقنًا

114
34

258

احلديث

رقم الصفحة

من قاهلن أول هناره مل تصبه

157

من قام بعرش آيات مل يكتب

145

من قرأ بمئة آية يف ليلة

145

من قرأ باآليتني من آخر

141

من قرأ [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ]

142

من قرأ عرش آيات يف ليلة

145

من قرأ [ﮀ] املؤمن إىل
من كانت اآلخرة مهه

74

207

من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل

218 ،217

من يضمن يل ما بني حلييه

216

من نام عن حزبه

(ن)

22

نزلت يف عذاب القرب ،فيقال له

122

هنى عن الصالة بعد العرص

56

نرض اهلل امر ًءا سمع

26

259

احلديث

رقم الصفحة

(هـ)
هو الطهور ماؤه احلل

86

هي من أهل اجلنة

216

هي يف النار

(و)
وإنه ليسمع خفق نعاهلم
وال أعلم نبي اهلل قرأ القرآن

216

122
56

وال شخص أحب إليه املدحة

93

وال يزال عبدي يتقرب

19

وما تقرب إ َّيل عبدي بيشء

( ال )
ال بأس بالغنى ملن اتقى اهلل
ال تكن مثل فالن كان يقوم
ال حرج (كان ُيسأل يوم النحر بمنى)
ال خري فيها هي من أهل النار

60

223
20

41

216

260

احلديث

رقم الصفحة

ال صالة بعد الصبح حتى

200

ال يبلغني أحد عن أحد من أصحايب

214

ال يزال قلب الكبري شا ًّبا

205

ال يتحرى أحدكم فيصيل عند
ال يزال لسانك رط ًبا

ال يموت ملؤمن ثالثة

(ي)
يا أبا أمامة ما يل أراك
يا أبا بكر قل اللهم فاطر

200
5

96
153
84

يا أبا سعيد ثالثة من قاهلن

123

يا غالم إذا أكلت فقل

26

يا أهيا الناس توبوا إىل اهلل
يا فالن قم فاجدح لنا
يصبح عىل كل سالمى من
يطلع عليكم اآلن رجل من

204 ،131
52

225
212

261

احلديث

رقم الصفحة

يقول اهلل يوم القيامة يا بن آدم

222

يؤتى الرجل يف قربه فيؤتى رجاله

142

يكرب ابن آدم ويكرب معه
يوضع امليزان يوم القيامة

205
79

262

ثانيا :فهرس األذكار الصحيحة
ً
ًّ
ألفبائيا
مجردة ومرتبة

رقم
الذكر

نص الذكر اجملرد

راوي احلديث

رقم
الصفحة

4

آية الكريس

أيب بن كعب

اآليتان من آخر سورة البقرة

أبو مسعود البدري

73

أستغفر اهلل

أبو موسى األشعري

أصبحت أثني عليك محدً ا

أبو هريرة

130

أصبحنا عىل فطرة اإلسالم

عبد الرمحن بن أبزى

أصبحنا وأصبح امللك هلل

عبد اهلل بن مسعود

118

أعوذ بكلامت اهلل التامات

أبو هريرة

اللهم أنت ريب ال إله إال أنت

شداد بن أوس

135

اللهم إين أسألك العافية

عبد اهلل بن عمر

اللهم بك أحاول ،وبك أصاول

صهيب

88

اللهم إين أسألك علماً ناف ًعا

أم سلمة

125

25
21
9

17
5

23
6
8

22
19
1

اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا

أبو هريرة

141

91
76

144 ،78

132
63

263

رقم
الذكر

نص الذكر اجملرد

راوي احلديث

رقم
الصفحة

11

اللهم عافني يف بدين

أبو بكرة

99

7

10
13
18
16
20
15
15
20

24

26
12

اللهم فاطر السموات واألرض عامل

عبد اهلل بن ٍ
عمرو

بسم اهلل الذي ال يرض مع اسمه

عثامن بن عفان

84

حسبي اهلل ال إله إال هو

أبو الدرداء

104

رضيت باهلل ر ًّبا وباإلسالم

سبحان اهلل (مئة مرة أو أكثر)
سبحان اهلل عدد خلقه

سبحان اهلل العظيم وبحمده
(مئة مرة أو أكثر)
سبحان اهلل وبحمده
(مئة مرة أو أكثر)

سبحان اهلل وبحمده عدد خلقه

ا ُملنَ ْي ِذر

144 ،96

121

عبد اهلل بن عمرو

111

أبو هريرة

109

أبو هريرة

109

جويرية بنت احلارث 127

جويرية بنت احلارث 127
138

سورة اإلخالص

أبو سعيد اخلدري

سورة امللك

عبد اهلل بن مسعود

142

عبد اهلل بن خبيب

102

السور املعوذات
(الصمد والفلق والناس)

264

رقم
الذكر

2
14
16
3

نص الذكر اجملرد

راوي احلديث

رقم
الصفحة

من قام بعرش آيات مل يكتب

عبد اهلل بن عمرو

من قرأ بمئة آية يف ليلة

متيم الداري

145

من قرأ عرش آيات يف ليلة

أبو هريرة

145

ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له
(مرة واحدة)
ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له
(عرش مرات)
ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له
(مئة مرة)
يا حي يا قيوم برمحتك أستغيث

145

أبو ع َّياش

67

أبو أيوب األنصاري

107

عبد اهلل بن عمرو

114

أنس بن مالك

71

265

ً
ثالثا :فهرس األذكار الضعيفة
ًّ
ألفبائيا
مجردة ومرتبة
رقم
الذكر

نص الذكر اجملرد

راوي احلديث

رقم
الصفحة

1

أصبحنا وأصبح امللك هلل رب العاملني

أبو مالك األشعري

148

أبو الدرداء

157

اللهم إين أصبحت أشهدك وأشهد محلة

أنس

اللهم إين أصبحت منك يف نعمة وعافية

ابن عباس

163

10

اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن

أبو سعيد اخلدري

(عرشا)
اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد ً

أبو الدرداء

153

7

رضيت باهلل ر ًّبا وباإلسالم (ثال ًثا)

عبد اهلل بن غنام

151

ابن عباس

155

5
9
8
3
2

4

6

اللهم أنت ريب ال إله إال أنت عليك
توكلت

اللهم ما أصبح يب من نعمة أو ٍ
بأحد
فسبحان اهلل حني متسون وحني
لبيك اللهم لبيك وسعديك

أبو سلاَّ م

زيد بن ثابت

162
166
160
158

266

رابعا :فهرس املوضوعات
ً
مقدمة يف احلث عىل اتباع هدي رسول اهلل  Hاتبا ًعا مطل ًقا

يف كل أحواله5...........................................................

َعينَّ رسول اهلل  Hلوقتي الصباح واملساء مجلة كثرية من األذكار9....
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ً
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