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احلمد هلل ذي اجلالل واإلكرامِ ،
القدوس السالمِ ،
ِ
ِ
وقابل
غافر الذنب
امللك
التوب من مجيع اآلثام ،والصالة والسالم عىل عبده ورسوله وخليله ٍ
حممد سيد
استقام.

أما بعد

بحث يتناول فقه ِ
ٌ
الو ْرد ،ويذب عن مفهومه الرشعي
فهذه «طاقة((( ورد»

الصحيح ،ويفصل بينه وبني األوراد املبتدعة التي كادت حتتكر لفظة «الورد»،
حتى نفر منها بعض املنتسبني إىل السنة واالتباع ،ومل ينتبهوا إىل أهنم أحق هبا

( )1الطاقةُ :شعبة أو ُح ْزمة من َر حْيان أو َز ْه ٍر أو شعر أو عيدان ،أو خيوط ،أو نحو ذلك كام يف
«لسان العرب» ،وال يوجد هذا املعنى بلفظ «باقة» يف معاجم اللغة ،ولعلها ترمجة للكلمة
الفرنسية (.)Bouquet

ولكن تطلق الباقة يف اللغة عىل ُح ْزمة من البقل أو ما شاهبه.

والباقة :ملا ليس له ساق ،تقول العرب :باقة بقل ،وال َب ْقل :كل ما تُنبته األرض مما ال ساق له،

ومجعه ُب ُقول.

والطاقة ملا له ساق ،تقول« :طاقة ورد» ألن له سا ًقا ،وهي اللغة الفصيحة ،وأما «باقة» فهي
مرفوضة عند القدماء ،وأجاز جممع اللغة العربية قولك« :باقة ورد» من باب املجاز ل َعالقة

املشاهبة كوهنام من النبت ،مع تفضيل األوىل «طاقة».

الورد
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األنام ،وعىل آله وصحبه الربرة الكرام ،وعىل سائر من اهتدى هبديه ،وعىل سبيله
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تضمن البحث بيان مفهوم «الورد الشخيص» ،وضوابطه ،وبراءته
وأهلها ،وهلذا َّ
من االبتداع ،فام فيه من صواب فهو فضل من اهلل وتوفيق ،وما كان فيه من خطأ

فمن نفيس وتقصريي ،وأستغفر اهلل العظيم منه ومن سائر الذنوب واآلثام،

ورحم اهلل من نصح هلل ولرسوله ولكتابه ولعباده املؤمنني.
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ثغر اإلسكندرية
يف اخلميس  3من شهر اهلل احملرم 1440
ومت الفراغ من تنقيحه وزيادته يف
السبت  16من مجادى األوىل 1441هـ
املوافق  11من يناير 2020م
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فضائل ذكر ا& تعالى
في القرآن اجمليد
لقد ر َّغب اهلل

D

يف ذك��ره ،ومدح أهله ،وأثنى عليهم أبلغ الثناء

وأطيبه؛ فقال تعاىل[ :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ] [البقرة ،]200:وأثنى عىل
الذين [ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ] [آل عمران ،]191:وقال سبحانه:

[ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ]
[األحزاب ،]35:وقال تعاىل[ :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ

ﰑ ﰒ ﰓ] [الرعد ،]28:وقال سبحانه[ :ﯩ ﯪ] [البقرة،]152:

وقال [ :Cﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ] [األعراف ،]205:وقال سبحانه[ :ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ] [اجلمعة ،]10:وقال [ :Fﯪ ﯫ ﯬ]
[العنكبوت ]45:أي :أكرب ممَّا سواه من األعامل الصاحلة.

وم�ا َأ ْص َ
�دق م�ا قاله اإلمام الش�وكاين  Vمم�ا ينطبق عىل فضائ�ل الذكر

والذاكرين:
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ﰃ ﰄ] [األحزاب ،]42-41:وقال [ :Dﮞ ﮟ ﮠ
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«واعلم أن إيراد اآليات القرآنية عىل إثبات ِّ
مقصد من هذه املقاصد
كل َ

ال حيتاج إليه من يقرأ القرآن العظيم؛ فإنه إذا أخذ املصحف الكريم وقف عىل
أي ٍّ
حمل أراد ،ووجده مشحونًا
أحب ،ويف ِّ
أي مكان َّ
أي موضع شاء ،ومن ِّ
ذلك يف ِّ

به من فاحتته إىل خامتته»(((.
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(« )1إرشاد الثقات» (ص.)4
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فضائل الذكر والذاكرين
السنَّ ة الشريفة
في ُّ
أما السنة الرشيفة فقد أفاضت يف بيان فضيلة الذكر والذاكرين ،وذم الغفلة

ريا ،ودعوة املظلوم ،واإلمام املقسط»(((.
«ثالثة ال ي ُّ
ُرد دعاؤهم :الذاكر اهلل كث ً

وعن أيب الدرداء مرفو ًعا« :أال أخربكم خبري أعمالكم ،وأرفعها يف درجاتكم،

وخير لكم من إعطاء ال َو ِرق والذهب ،وخري لكم من أن تلقوا
وأزكاها عند مليككم،
ٍ

أعداءكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟» ،قالوا :بىل ،قال« :ذكر اهلل»(((.

وعن أيب موسى األشعري  ،Iأن النبي  Hقالَ « :م َث ُل البيت

ال��ذي ي َ
حل��ي وامليت» .ويف
ُذكر اهلل فيه،
والبيت ال��ذي ال يذكر اهلل فيه :مثل ا ِّ
ِ

احلي وامليت»(((.
روايةَ « :م َث ُل الذي يذكر ربه والذي ال يذكر ربهَ :م َث ُل ِّ

( )1رواه البيهقي يف ُّ
وحسنه األلباين يف «الصحيحة» ر ْقم (.)1211
«الش َعب» ر ْقم (،)6973
َّ
أيضا
( )2أخرجه اإلمام أمحد ( ،)27525( ،)21703وقال املحققون« :إسناد صحيح» ،ورواه ً
ابن ماجه ( ،)3790والرتمذي ( ،)3377واحلاكم ( ،)496/1وصححه األلباين يف «صحيح
اجلامع» (.)6229
وقال اإلمام العز بن عبد السالم « :Vهذا احلديث مما ُّ
يدل عىل أن الثواب ال يرتتب عىل قدر
الن ََّصب يف مجيع العبادات ،بل قد يأجر اهلل تعاىل عىل قليل األعامل أكثر مما يأجر عىل كثريها ،فإ ًذا
الثواب يرتتب عىل تفاوت الرتب يف الرشف» اهـ .من «قواعد األحكام» (.)51 ،50/1
( )3أخرجه البخاري ( ،)6407ومسلم ( .)779هذا وإطالق احلي وامليت يف وصف البيت إنام =
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والغافلني ،ونجتزئ بيشء منها هنا:
فعن عطاء بن يسار قالِ :
سمعت أبا هريرة  ،Iعن النبي  Hقال:
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وعن احلارث بن احلارث األشعري  ،Iعن رسول اهلل

H

أن اهلل أمر حييى ب َن زكريا َء أن يأمر بني إرسائيل بخمس كلامت ،منها:

رجل طلبه العدو
رياَ ،
وم َث ُل ذلك َ
ونصه« :وآمركم بذكر اهلل كث ً
ذكر اهللُّ ،
كم َث ِل ٍ
ُ
أحصن ما
راعا يف أثره ،فأتى على ِح ْص ٍن حصني ،فأحرز نفسه فيه ،وإن العبد
ِس ً

(((
َ
احلديث.
يكون من الشيطان إذا كان يف ذكر اهلل تعاىل»

وعن أيب هريرة  Iقال :قال رسول اهلل « :Hيقول اهلل :D
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َ
وحترك ْت بي شفتاه»(((.
أنا مع عبدي((( ما ذكرني،

وعن عبد اهلل بن ُب رْس املازين قال :جاء أعرايب إىل رسول اهلل ،H

أي الناس خري؟ فقال« :طوبى مل��ن ط��ال ُع ُ��م�� ُره ،وح ُ��س��ن عم ُله» .قال:
فقالُّ :

أي األعامل أفضل؟ قال« :أن ت��ف��ارق الدنيا ولسانك َر ْط���ب من
يا رسول اهللُّ ،

ذكر اهلل»(((.

()1
()2
()3
()4

الذاكر باحلي الذي ظاهره متز ِّي ٌن بنور احلياة ،وباطنه بنور املعرفة،
=يراد به ساك ُن البيت ،فش َّبه
َ
وغري الذاكر بالبيت الذي ظاهره عاطل ،وباطنه باطل.
َ
رواه اإلمام أمحد ( ،)202/4والرتمذي رقام ( ،)2868( ، )2867وصححه ،وكذا صححه
ابن خزيمة ،وابن حبان  ،واحلاكم ،وصححه األلباين يف «صحيح اجلامع» (.)1724
ِ
َ
والكالءة ،ال أنه
زمان ذكره يل ،أي :أنا معه باحلفظ
قال ابن بطال :معنى احلديث :أنا مع عبدي
سبحانه معه بذاته حيث َّ
حل العبد« .رشح السنة» (ج/5هامش ص.)14
رواه البخاري تعلي ًقا ( ،)417/13ورواه مسندً ا :اإلمام أمحد ( ،)540/2وابن ماجه (،)3792
وابن حبان ( ،)2316واحلاكم ( .)496/1وصححه .ووافقه الذهبي ،والبغوي يف «رشح
السنة» ( )13/5ر ْقم ( ،)1242وقال حمققه« :حديث حسن صحيح».
أخرجه اإلمام أمحد (  ،)190 ،188/4والرتمذي ( ،)3372( ،)2330والبغوي يف «رشح
السنة» ( ،)16/5وقال حمققه« :إسناده صحيح».
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أيضا  ،Iأن رجلاً قال :يا رسول اهلل ،إن أبواب اخلري كثرية،
وعنه ً
ُ
عيل َفأنْسى -ويف
وال أستطيع القيام بك ِّلها ،فأخربين بيشء
أتشبث به ،وال تُكثر َّ
رواية :إن رشائع اإلسالم قد كثرت ،وأنا قد َكبرِ ْ ُت ،فأخربين بيشء أتشبث به،

عيل فأنسى -قال« :ال يزال لسا ُنك َر ْط ًبا بذكر اهلل تعاىل»(((.
وال تكثر َّ
وعن عبد اهلل بن شداد أن َن َف ًرا من بني ُع ْذر َة ثالث ًةَ ،أت َُوا النبي H

ينيهم؟» قال طلحة« :أنا» ،قال:
فأس َلموا .قال :فقال النبي َ « :Hمن َي ْك ِف ِ
فكانوا عند طلحة ،فبعث النبي َ Hبع ًثا ،فخرج فيه أحدُ هم ،فاست ِ
ُشهد،
قال طلحة« :فرأيت الثالثة الذين كانوا عندي يف اجلنة ،فرأيت امليت عىل فراشه
أمامهم ،ورأيت الذي استُشهد أخريا يليه ،ورأيت الذي استُشهد أولهَ م ِ
آخ َرهم»،
َّ
َ
ً
النبي  ،Hفذكرت ذلك له»،
قال« :فدخلني من ذلك» ،قال« :فأتيت َّ
َ
قال :فقال رسول اهلل « :Gوما أن��ك َ
أفضل
��رت من ذل��ك؟ ليس أَ َح��� ٌد

عند اهلل من مؤمن ُي َع َّم ُر يف اإلسالم لتسبيحه ،وتكبريه ،وتهليله»(((.

وروي عن معاذ بن جبل  ،Iقال رسول اهلل « :Hما َع ِم َل
ُ

آدمي ُّ
قط عملاً أجنى له من عذاب اهلل ،من ذكر اهلل تعاىل»(((.
ٌّ

( )1رواه بنحوه الرتمذي ( ،)3372وابن ماجه ( ،)3793واحلاكم ( ،)495/1وصححه ،ووافقه
الذهبي ،وصححه األلباين.
( )2رواه اإلمام أمحد ( ،)163/1وحسنه األلباين يف «الصحيحة» ر ْقم (.)654
( )3رواه اإلمام أمحد ( ،)22079وقال املحققون« :إسناده ضعيف؛ النقطاعه».
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قال :ثم ب َع َث بع ًثا ،فخرج فيهم َ
آخ ُر ،فاستُشهد ،قال :ثم مات الثالث عىل فراشه.
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فضائل ِح َلق ِّ
الذكر

(((

 -عن أيب هريرة  ،Iقال رسول اهلل  Hفيام يروي عن ربه

َ « :Fمن ذكرني يف ْ
أل ذكر ُته يف
نف ِسه ذكر ُته يف نفسي ،ومن ذكرني يف م ٍ
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خري منهم»(((.
مٍ
أل ٍ

 -وعن أنس بن مالك  ،Iأن رسول اهلل  Hقال« :إذا مررمت

برياض اجلنة فا ْر َت ُعوا» ،قالوا :وما رياض اجلنة؟ قالِ « :ح َلق الذكر»(((.

ري  ،Iقال :خرج معاوية  Iعىل ح ْلقة
وعن أيب سعيد اخلُ��دْ ِّ
نذكر اهللَ تعاىل .قال :آهللِ ما
أجلسكم؟ قالوا :جلسنا
يف املسجد ،فقال :ما
ُ
َ
ِ
ستح ِل ْفكم
أجلسكم إال ذاك؟ قالوا :واهلل ما أجلسنا إال ذاك ،قالَ :أ َما إين مل َأ ْ
هُت َم ًة لكم ،وما كان أحدٌ بمنزلتي من رسول اهلل َّ H
أقل عنه حدي ًثا منِّي،

(ِ )1ح َلق الذكر :هي اجتامع عىل ذكر اهلل ،وطلب العلم ومذاكرته ،وتالوة القرآن الكريم ودراسته،
ٍ
وثناء ومحدلة،
ودراسة أحاديث رسول اهلل  ،Hوالتفقه يف الدين ،مع تسبيح وهتليل،
وتكبري وحولقة ،وصالة عىل النبي  ،Hوهذا هو تفسري األحاديث يف ضوء واقع
الصحابة  Mوتابعيهم بإحسان ،أما ما يفعله الصوفية من اجتامع عىل الذكر بأصوات
مجاعية؛ وهيئة خاصة فال أصل له.
( )2رواه البخاري ( ،)7405ومسلم (.)2675
( )3رواه اإلمام أمحد ( ،)12523والرتمذي ( ،)3510وقال« :هذا حديث حسن غريب من هذا
الوجه» ،وقال حمققو «املسند»« :إسناده ضعيف».
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أجلسكم؟»،
وإن رسول اهلل  Hخرج عىل حلقة ِمن أصحابه فقال« :ما
َ
هلل
نذكر اهللَ تعاىل ونحمدُ ه عىل ما هدانا لإلسالم ،و َم َّن به علينا .قال« :آ ِ
قالوا :جلسنا ُ

أستح ِل ْفكم
ما أجلسكم إال ذاك؟» ،قالوا :واهللِ ما أجلسنا إال ذاك ،قال« :أما إني مل
ْ

ُتهم ًة لكمَّ ،
ولكنه أتاني جربيل فأخربني أن اهلل  Dيُباهي بكم املالئك َة»(((.

 وعن أيب هريرة  ،Iقال رسول اهلل َّ « :Hهلل مالئك ًة ُف ُضلاً ،
إن ِ

يطوفون يف ُّ
قوما يذكرون اهلل تعاىل
الطرق يلتمسون أهل الذكر ،فإذا وج��دوا ً
ُّ
فيحفونهم بأجنحتهم إىل السماء الدنيا ،قال:
تنا َد ْوا :ه ُل ُّموا إىل حاجتكم ،قال:
هلل
و ُيكبرِّ ونك وحيمدونك ِّ
وميجدونك ،قال :فيقول :هل رأوني؟ قال :فيقولون :ال وا ِ
ما رأ ْوك ،قال :فيقول :كيف لو رأون��ي؟ قال :فيقولون :لو رأ ْوك كانوا َّ
أشد لك
عباد ًةَّ ،
ً
تسبيحا ،قال :فيقول :ما يسألوني؟
حتميدا ومتجيدًا ،وأكث َر لك
وأشد لك
ً
رب ما رأوها،
هلل يا ِّ
قال :يسألونك اجلنة ،قال :فيقول :هل رأ ْوها؟ قال :يقولون :ال وا ِ
قال :فيقول :فكيف لو َّأنهم رأ ْوها؟ قال :يقولون :لو أنهم رأ ْوها كانوا َّ
أشد عليها
َ
َّ
يتعوذون؟ قال :من
وأشد هلا طل ًبا،
رصا،
ِح ً
فم َّم َّ
وأعظ َم فيها رغب ًة ،قال :فيقولِ :
هلل يا رب ما رأوه��ا ،قال :يقول:
النار ،قال :يقول :وهل رأوه��ا؟ قال :يقولون :ال وا ِ
أشد منها فرا ًراَّ ،
فكيف لو رأوها؟ قال :يقولون :لو رأ ْوها كانوا َّ
وأشد هلا خماف ًة،
قال :يقولُ :
ُ
غفرت هلم .قال :فيقول َم َل ٌك من املالئكة :فيهم فال ٌن
فأشهدُكم ِّأني قد

جليسهم»(((.
ليس منهم ،إمنا جاء حلاجة ،قالُ :ه ُم اجللسا ُء ال يشقى بهم
ُ
( )1رواه مسلم (.)2701
( )2رواه البخاري ( ،)6408ومسلم (.)2689
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ُسبحونك
فيسأهلم ربُّهم تعاىل وهو أعلم بهم ،ما يقول عبادي؟ ق��ال :يقولون :ي ِّ
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 وعن أنس  ،Iأن رسول اهلل  Hقال« :ما ج��ل��س قوميذكرون اهلل  Dإال ناداهم منا ٍد من السماء :قوموا مغفو ًرا لكم ،قد ب ِّ
ُد َل ْت

حسنات»(((.
سيئا ُتكم
ٍ
 -وعن أيب هريرة وأيب سعيد  ،Lأهنام َش ِهدَ ا عىل رسول اهلل H

حفتهم املالئكةَ ،
جملس يذكرون اهلل فيه إال َّ
وغ ِشيته ُم
أنه قال« :ال يقع ُد قو ٌم يف
ٍ

فيمن َ
عنده»(((.
الرمحة ،ونزلت عليهم السكينة ،وذكرهم اهللُ َ
َّ
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 -وعن أيب هريرة  ،Iأن رسول اهلل  Hقال« :ما جلس قو ٌم

نبيهم ،إال كان عليهم ِترة ،فإن شاء
جملسا مل يذكروا اهلل فيه ،ومل ي َ
ُص ُّلوا على ِّ
ً
َّ
عذبهم ،وإن شاء َغ َف َر هلم»(((.
 -وعنه  ،Iقال رسول اهلل « :Hما قعد قو ٌم مقعدًا مل يذكروا

فيه اهللَ  ،Dوي ُّ
ُصلوا على النيب؛ إال كان عليهم حسرة يوم القيامة ،وإن دخلوا

اجلنة للثواب»(((.
()1
()2
()3
()4

وحسنه األلباين يف «الصحيحة»
أخرجه أمحد ( ،)12453والطرباين يف «األوسط» (،)1579
َّ
( ،)2210وقال حمققو «املسند»« :صحيح لغريه» (.)437/19
رواه مسلم (.)2700
أخرجه اإلمام أمحد ( ،)9764( ،)9843والرتمذي ( )3380وقال« :حسن صحيح» ،واحلاكم
وصححه حمققو «املسند» ،واأللباين يف «الصحيحة» (.)74
(،)496/1
َّ
ِ
والترِّ ة يف اللغة :النقص ،ومعناها هاهنا :التَّبعة.
رواه اإلمام أمحد ( ،)9965وابن حبان ( ،)592( ،)591وقال حمققو «املسند»« :صحيح عىل
رشط الشيخني» ( ،)43/16وصححه األلباين يف «الصحيحة» (.)76
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جملسا،
س ق��و ٌم
ً
 -وعنه  ،Iأن رسول اهلل  Hقال« :ما َج َل َ

فتفرقوا عن غري ِذ ْ
اجمللس
محار ،وكان ذلك
تفرقوا عن ِم ْث ِل ِجي َف ِة
ُ
ك ِر اهلل؛ إال َّ
َّ
ٍ

حسر ًة عليهم يوم القيامة»(((.

قوم
 وعن عبد اهلل بن عمرو  ،Lقال رسول اهلل « :Hما ِمن ٍجملسا مل يذكروا اهلل فيه؛ إلاَّ رأوه حسر ًة يوم القيامة»(((.
جلسوا
ً
قوم
 وعن عبد اهلل بن مغفل  ،Iقال رسول اهلل « :Hما من ٍاجمللس حسر ًة عليهم
فتفرقوا ومل يذكروا اهلل؛ إال كان ذلك
ُ
اجتمعوا يف جملسَّ ،
 -وعن أيب هريرة  ،Iقال :قال رسول اهلل « :Hما جلس قو ٌم

ج��ل َمشى طري ًقا ،فلم
ً
جملسا فلم يذكروا اهلل ،إال كان عليهم ِتـ َر ًة ،وما من ر ٍ
راشه ،فلم يذكر اهلل ،إال كان
يذكر اهلل إال كان عليه ِت َر ًة ،وما ِمن رجل أَ َوى إىل ِف ِ

عليه ِت َر ًة»(((.

()1
()2
()3
()4

رواه اإلمام أمحد ( ،)10825وقال املحققون« :إسناده صحيح عىل رشط مسلم».
وحسنه األلباين يف «الصحيحة»
وصححه املحققون (،)663/11
رواه اإلمام أمحد (،)7093
َّ
َّ
(.)80
أخرجه الطرباين يف «األوسط» ( ،)3744والبيهقي يف ُّ
«الش َعب» ( )71/2برقم (،)530
وحسنه األلباين يف «الصحيحة» (.)2557
َّ
رواه اإلمام أمحد ( ،)9583والنسائي يف «العمل» ( ،)406والطرباين يف «الدعاء» (،)1927
وقال حمققو «املسند»« :حديث صحيح ،وهذا إسناد ضعيف» (.)357/15
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يوم القيامة»(((.
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[

َم ِن الذين يستحقون وصف

]؟

قال اهلل [ :Dﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ] [األنفال.]45:

وقال تعاىل[ :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
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عيل بن أيب طلحة ،عن ابن عباس يف قوله
ﰃ ﰄ] [األحزاب ،]42-41:قال ُّ

تعاىل[ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ]« :إن اهلل مل يفرض عىل عباده فريضة إال جعل

غري الذكر؛ فإن اهلل مل جيعل له حدًّ ا
هلا حدًّ ا معلو ًما ،ثم عذر أهلها يف حال عذرَ ،

ينتهي إليه ،ومل يعذر أحدً ا يف تركه ،إال مغلو ًبا عىل عقله؛ فقال[ :ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ] [النساء ،]103:بالليل والنهار ،يف الرب والبحر،
ويف السفر واحلرض ،والغنى والفقر ،والصحة والسقم ،والرس والعالنية ،وعىل

كل حال ،وقال[ :ﰂ ﰃ ﰄ] ،فإذا فعلتم ذلك صلىَّ عليكم هو
ومالئكتُه»(((.

وقال اإلمام القرطبي « :Vأمر اهلل تعاىل عباده بأن يذكروه ويشكروه،

و ُيكثِروا من ذلك عىل ما أنعم به عليهم ،وجعل تعاىل ذلك دون َحدٍّ ؛ لسهولته
عىل العبدِ ،
ِ
األجر فيه»(((.
ولع َظ ِم
(« )1تفسري الطربي» (.)13/22
(« )2اجلامع ألحكام القرآن» (.)197/14
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وقال [ :Dﮢ ﮣ ﮤ] إىل قوله تعاىل[ :ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ] [األحزاب.]35:

 -عن أيب هريرة  ،Iأن رسول اهلل  Hقال« :سبق املُ َف ِّردون(((»،

ريا والذاكرات»(((.
قالوا :وما املفردون يا رسول اهلل؟ قال« :الذاكرون اهلل كث ً

 -وعن أيب سعيد اخلُدْ ري  Iقال :قال رسول اهلل « :Hإذا أيقظ

الرجل أهله من الليل فصليا -أوَّ :
صلى -ركعتني مجي ًعاُ ،
ك ِتبا يف الذاكرين اهلل

ريا والذاكرات»(((.
كث ً

الواحدي :قال ابن عباس « :Lاملراد :يذكرون اهلل
فقال اإلمام أبو احلسن
ُّ

يف أدبار الصلوات ،و ُغدُ ًّوا وعش ًّيا ،ويف املضاجع ،وكلام استيقظ من نومه ،وكلام

غدا أو راح من منزله ذكر اهلل تعاىل».

كثريا والذاكرات ،حتى يذكر اهلل
وقال جماهد« :ال يكون من الذاكرين اهلل ً
ِ
قائماً وقاعدً ا ومضطج ًعا» .وقال عطاء« :من صلىَّ
اخلمس بحقوقها فهو
الصلوات
َ
داخل يف قوله تعاىل[ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ]»(((.
()1
()2
()3
()4

املُ َف ِّردون :قال ال ُق َت ْيبي :الذين ذهب القرن الذي كانوا فيه ،وبقوا وهم يذكرون اهلل .قال ابن
األعرايبَ :ف َّرد الرجل :إذا تفقه ،واعتزل الناس ،وخال بمراعاة األمر والنهي.
فحذفت اهلاء هنا ،كام يف
رواه مسلم ( ،)2676وقوله« :والذاكرات» تقديره« :والذاكراته»ُ ،
القرآن الكريم؛ ملناسبة رؤوس اآلي ،وألنه مفعول جيوز حذفه.
رواه أبو داود ( ،)1309والنسائي يف «الكربى» ( ،)11406وابن ماجه ( ،)1335واحلاكم
( ،)416/2وصححه عىل رشط الشيخني ،ووافقه الذهبي ،وصححه النووي ،والعراقي.
َ
ألوان العبودية الشاملة للقلب
ووجه قول عطاء :أن أفضل الذكر ما يكون يف الصالة؛ ألن فيها
=
							
والعقل والبدن واللسان.
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فيمن يستحقون هذا الوصف:
وقد اخ ُت ِلف َ
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وقيل« :الذكر الكثري :ما جرى عىل اإلخالص من القلب ،والقليل :ما يقع

عىل حكم النفاق؛ كالذكر باللسان»(((.

وسئل الشيخ اإلمام أبو عمرو بن الصالح  Vعن القدر الذي يصري به من
ُ

صباحا
كثريا والذاكرات ،فقال« :إذا واظب عىل األذكار املأثورة املثبتة
ً
الذاكرين اهلل ً

هنارا -وهي ُم َب َّين ٌة يف عمل اليوم والليلة-
ومسا ًء يف األوقات واألحوال املختلفة ليلاً ً
كثريا والذاكرات ،واهلل أعلم» .اهـ.
كان من الذاكرين اهلل ً
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جل َزري  Vيف «العدة» ،وقال شارحه« :ال شك
وبنحوه قال اإلمام حممد ا َ

كثريا والذاكرات -عىل
أن صدق هذا الوصف -أعني :كونه من الذاكرين اهلل ً

= فلِ ِّلسان :الشهادتان ،والتكبري ،والتعوذ ،والبسملة ،وتالوة القرآن ،والتسبيح ،والتحميد،
والتكبري ،واحلولقة ،واالستغفار ،واألدعية.
وللجوارح :قيام ،وركوع ،وسجود ،واعتدال ،وخفض ،ورفع ،وقعود.
وللعقل :تفكُّر ،وتدبر ،وتفهم ،وتفقه.
وللقلب :خشوع ،ورقة ،وخوف ،وطمع ،وا ْلتذاذ ،ورضاعة ،وبكاء.
 قال ابن القيم « :Vوملا كانت الصالة مشتمل ًة عىل القراءة والذكر والدعاء ،وهي جامعةألجزاء العبودية عىل أتم الوجوه؛ كانت أفضل من ٍّ
كل من القراءة والذكر والدعاء بمفرده؛
جلمعها ذلك ك ِّله مع عبودية سائر األعضاء» اهـ .من «الوابل الص ِّيب» (ص.)166
َ
وتستغرق قلبه
ظاهرا وباطنًا،
أجل هذا ُك ِّلف العبد أن تستحوذ الصالة عىل كل ِكيانه،
ومن ْ
ً
ولسانه وجوارحه؛ قال تعاىل[ :ﭖ ﭗ ﭘ] [البقرة.]238:
» [متفق عليه].
 وقال « :Hإن يف الصالةفحرم عىل املصيل األكل ،والرشب ،وااللتفات ،واحلركة ،بخالف ما عدا الصالة من العبادات
التي تُفرض عىل بعض اجلوارح دون بعض؛ فللصائم أن يتكلم ويتحرك ،وللمجاهد أن يلتفت
وللحاج أن يأكل ويرشب ،أما الصالة ففيها ألوان العبودية الشاملة للقلب والعقل
ويتكلم،
ِّ
والبدن واللسان.
(« )1اجلامع ألحكام القرآن» للقرطبي (.)197/14
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من واظب عىل ذكر اهلل تعاىل وإن كان قليلاً  ،أكمل من صدقه عىل من ذكر اهلل

النبي
كثريا من غري مواظبة ،وقد ثبت يف الصحيح من حديث عائشة  ،Jأن َّ
ً
( :Hكان يذكر اهلل عىل كل أحيانه) ،وورد عنه  :Hأن (أحب

العمل إىل اهلل أدومه)» اهـ(((.

وقال العلاَّ مة صديق حسن خان :V

«وقد ورد عنه  Hأذكار وأدعية عند األحوال املختلفة ،ويف األوقات

املتنوعة ،كالنوم واليقظة واألكل والرشب واللباس ونحوها ،ووردت لكل حال
فوق الواحد واالثنني ،فمن أخذ بذكر أو دعاء من األذكار واألدعية املذكورة،

وأتى به يف ذلك احلال والوقت ،فقد صدق عليه وصف اإلكثار من الذكر إذا داوم
عليه يف اليوم والليلة((( ،ومل خيل به يف ساعاته من النوم واليقظة ،وأما من واظب

عىل مجيعها ،وأتى هبا ليلاً
وهنارا ،وجعلها وظيفة دائمة فال تسأل عنه؛ فإنه قد فاز
ً
بالقدْ ِح ا ُملعلىَّ  ،وسلك الطريقة ا ُملثىل ،ومل ِ
ِ
َ
بأفضل مما أتى هو به إال من
يأت أحد
َ
صنع مثل صنيعه أو أكثر أو زاد عليه ،فعليك أن تكون من أحد هذه األصناف،

لتصدق عليك هذه األوصاف ،وإلاَّ فال تكن» اهـ(((.

(« )1حتفة الذاكرين» (ص.)43
( )2انظر :بركات املداومة عىل الذكر وإدمانه (ص.)39
(« )3نزل األبرار» (ص.)9
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من هذه األحوال ،ويف كل وقت من هذه األوقات أذكار متعددة ،وكذلك أدعية
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الــورد
معنــى ِ

(((

الو ْرد يف اللغة :مكان الورود ،أو زمانه ،أو املاء املورود ن ْف ُسه.
ِ

فالو ْرد :ورو ُد القو ِم املا َء ،وأصل الورود :قصد املاء ،ثم ُيستعمل يف غريه.
ِ
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ورد.
والورد :املاء الذي ُي َ
ِ
والورد :اإلبل ِ
الواردة.

واملواردِ :
املناهل ،واحدهاَ :م ْو ِرد ،وا َمل ْو ِردة :الطريق إىل املاء.
تقول :ورد ِ
ت ُ
النصيب من القرآن
والطري هذا املا َء ِو ْر ًدا ،وإنام ُسمي
اإلبل
ُ
ََ َ
ُ
ِور ًدا من هذا.
وو َر َد عليه :أرشف عليه ،دخله أو مل يدخلهُّ .
وكل
وورو ًداَ ،
وو َر َد املا َء َو ْر ًدا ُ
َ

من أتى مكانًا منهلاً أو غريه ،فقد َو َر َده ،قال تعاىل[ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ]
[القصص ،]23:وقال تعاىل[ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ] [مريم.]71:
والورد :النصيب من املاء.
ِ

َ
احلديث((( ،أي:
ويف احلديث« :اتقوا املالعن ال��ث�لاث :ال�َب�رَ ا َز يف املوارد»

الورود.
املجاري والطرق إىل املاء ،واحدهاَ :م ْورد ،من ُ

( )1انظر« :مفردات ألفاظ القرآن» لألصفهاين (ص« ،)865لسان العرب» (،)459-456/3
«القاموس املحيط» (.)357/1
( )2رواه أبو داود ( ،)26وابن ماجه ( ،)338واحلاكم ( ،)167/1وصححه ووافقه الذهبي،
وحسنه األلباين يف «إرواء الغليل» ر ْقم (.)62
َّ
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لترشب.
حرضتَه
يقال :ور ْد ُت املاء ِأر ُده ُورو ًدا ،إذا
َ
ْ
والورد :املاء الذي ت َِرد عليه.
ِ
قال أبو بكر -وقد أخذ بلسانه« :-هذا الذي أوردين املوارد» أراد :املوار َد
ا ُمل ِ
هلكة ،واحدها َم ْو ِردة.
والورد يف عرف الشرع :ما يأتيه املسلم من نوافل العبادات ،ويتعاهده طوال
ِ

حياته.

قال أبو ُعبيد :V

ُس َور خمتلفة من القرآن عىل غري التأليف ،جعلوا السورة الطويلة مع أخرى دوهنا
يف الطول ،ثم َيزيدون كذلك؛ حتى ُي َعدِّ لوا بني األجزاء و ُيتِ ُّموا اجلزء ،وال يكون
فيه سور ٌة منقطعة ،ولك ْن تكون ك ُّلها ُس َو ًرا تامة ،وكانوا يسموهنا األوراد .ويقال:
كل ٍ
ٍ
لفالن َّ
مقدار معلو ٌم ،إما ُس ْب ٌع أو نصف السبع
ليلة ِو ْر ٌد من القرآن يقرؤه؛ أي:
ٌ
ٍ
أو ما ْأشبه ذلك .يقال :قرأ ِورده ِ
واحدِ .
والو ْرد :اجلزء من الليل
وح ْز َبه بمعنًى
ْ َ
يكون عىل الرجل يص ِّليه»(((.

فيطلق الورد عىل اجلزء من الليل يكون عىل الرجل أن ُيص ِّل َيه ،والنصيب من
القرآن أو الذكر ،يقال« :قرأت ِوردي» الوظيف َة من قراءة ونحو ذلك ،واجلمع:
ٍ
أوراد .وقد يأيت الورد بمعنى احلزب ،يقال :قرأ ِور َده وحزبه بمعنًى
واحد(((.

( )1انظر« :لسان العرب» (.)458-456/3
( )2وقال من َّفرق بني الورد واحلزب :إن الورد ُيقرأ يف أوقات منتظمة؛ كأوراد الليل وأوراد النهار.
=
					
أما احلزب فليس لقراءته وقت خمصوص.

الورد
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أن جعلوا القرآن أجزاءُّ ،
أحدَ ثوا ْ
كل جزء منها فيه
«تأويل األوراد أهنم كانوا ْ
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قال املعتمر بن سليامن :ذهبت أل ِّقن أيب عند املوت ،فأومأ إ َّيل بيدهَ « :د ْعني؛
ٍ
لوقت ما ِو ْر ًدا(((.
احلزب من أحزاب القرآن
فإين يف ِوردي الرابع» ،فسمى
َ

وقال أبو طالب املكي :V
ٍ
متكررا فيقطعه يف قربه إىل
لوقت من ليل أو هنار َي ِر ُد عىل العبد
اسم
ً
«الورد ٌ
اهلل ،ويورد فيه حمبو ًبا يرد عليه يف اآلخرة ،وال ُق ْربة اسم ألحد معنيني :أمر ُف ِرض
عليه ،أو فضل ن ُِدب إليه ،فإذا فعل ذلك يف ٍ
وقت من ليل أو هنار وداوم عليه،

الورد
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فهو ِو ْر ٌد قدَّ مه َي ِر ُد عليه غدً ا إذا قدم .وأيرس األوراد صالة أربع ركعات ،أو قراء ُة

سعي يف معاونة عىل بر أو تقوى»(((.
سورة من املثاين ،أو ٌ

وقال سفيان الثوري « :Vأفضل الذكر تالو ُة القرآن يف الصالة ،ثم

تالوة القرآن يف غري الصالة ،ثم الصوم ،ثم الذكر»(((.

= وذهب آخرون إىل أهنام مرتادفان من حيث املعنى ،وإن اختلف لفظهام .فكل ذكر أو دعاء بعد
يسمى ور ًدا أو حز ًبا إذا كان مرتب ًطا بوقت معني ،وانظر :تعريف احلزب (ص.)56
الفرائض َّ
( )1وانظر :أحوال السلف يف الورد الشخيص (ص ،)126وما بعدها.
(« )2قوت القلوب» (.)168/1
(« )3حلية األولياء» (.)67/7

23

احليـــاة أوراد

قال اإلمام أبو حامد الغزايل :V

«الذكر والفكر ينبغي أن يستغرقا مجيع األوقات أو أكثرها ،فإن النفس

وشهواهتا املباحة مثلاً  ،والشطر اآلخر إىل العبادات ،رجح جانب امليل إىل الدنيا؛

مرجح؟
ملوافقتها الطبع ،إذ يكون الوقت متساو ًيا ،فأنَّى يتقاومان والطبع ألحدمها ِّ
إذ الظاهر والباطن يتساعدان عىل أمور الدنيا ،ويصفو يف طلبها القلب ويتجرد،

وأما الرد إىل العبادات فمتكلف ،وال يسلم إخالص القلب فيه وحضوره إال
يف بعض األوقات ،فمن أراد أن يدخل اجلنة بغري حساب فليستغرق أوقاته يف
الطاعة ،ومن أراد أن ترتجح كفة حسناته ،وتثقل موازين خرياته ،فليستوعب يف

الطاعة أكثر أوقاته» اهـ(((.

ثم رشع يد ِّل ُل لِما قاله ِ
«بخطاب اهلل تعاىل ألقرب عباده إليه ،وأرفعهم درج ًة

لديه[ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ]

[املزمل ،]8-7:وقال سبحانه[ :ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ] [اإلنسان ،]26-25:وقال تعاىل[ :ﮁ

(« )1اإلحياء» (.)595/4

الورد
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بطبعها مائلة إىل مالذ الدنيا ،فإن رصف العبد شطر أوقاته إىل تدبريات الدنيا
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ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ

ﮎ] [ق ،]40-39:وقال تعاىل[ :ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ
ﰍ ﰎ ﰏ] [الطور ،]49-48:وقال تعاىل[ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ] [املزمل ،]6:وقال تعاىل[ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ] [طه ،]130:وقال تعاىل[ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ] اآلية [هود .]114:ثم انظر كيف وصف
الفائزين من عباده وبامذا وصفهم؟ فقال تعاىل[ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

الورد
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ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ] [الزمر ،]9:وقال تعاىل[ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ] [السجدة ،]16:وقال [ :Dﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ] [الفرقان ،]64:وقال [ :Dﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ] [الذاريات ،]18-17:وقال [ :Dﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ] [الروم ،]17:وقال تعاىل[ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ] [األنعام.]52:

وعامرتا باألوراد
فهذا كله يبني لك أن الطريق إىل اهلل تعاىل مراقب ُة األوقات
هُ

عىل سبيل الدوام» اهـ(((.

وقال اإلمام ابن احلاج :V

«ينبغي للمريد أن تكون أوقاته مضبوطة ،لكل وقت منها ٌ
خيصه من
عمل ُّ
األوراد ،فال يقترص يف ِ
الورد عىل ما سبق من الصالة والصوم ،بل كل أفعال املريد
(« )1نفسه» (.)596 ،595/4
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ِورد ،قد كان السلف ِ
رضوان اهلل عليهم -يقولون جوا ًبا ملن طلب االجتامع بأحدمن إخوانه ويكون نائماً ( :هو يف ورد النوم) ،فالنوم وما شاكله هو من مجلة األوراد

التي يتقرب هبا إىل ربه  .Dوإذا كان كذلك؛ فيكون وقت النوم معلو ًما كام أن
وقت ورده بالليل يكون معلو ًما ،وكذلك اجتامعه بإخوانه يكون معلو ًما ،وكذلك
احلديث مع أهله وخاصته يكون معلو ًما ،كل ذلك ِورد من األوراد ،إذ إن أوقاته
مستغرقة يف طاعة ربه  (((Dفال يأيت إىل يشء مما أبيح له فعله أو ندب إليه إال

بنية التقرب إىل اهلل تعاىل ،وهذا هو حقيقة الورد ،أعني :التقرب إىل اهلل تعاىل،
أو من حال يرد يكون سب ًبا لرتك يشء من ذلك» اهـ(((.

َ
التقوي
حتول
األعامل العادية إىل عبادات ،فإذا قصد اإلنسان بالطعام والرشاب ِّ
( )1وذلك ألن النية ِّ
عىل طاعة اهلل ،وقصد بالقيلولة إعانته عىل قيام الليل ،وقصد بالنكاح التعفف عن الفواحش،
فإن هذه األعامل املباحة يف األصل ،تتحول بالنية إىل عبادات وأعامل صاحلة يثاب عليها.
قال رسول اهلل « :Hإذا أنفق الرجل عىل أهله حيتسبها فهو له صدقة».
ويف «صحيح البخاري» ( )4342أن معاذ بن جبل  Iسأل أبا موسى  ،Iفقال:
يا عبد اهلل ،كيف تقرأ القرآن؟ قال« :أتفوقه تفو ًقا» .قال :فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال:
«أنام َ
قضيت جزئي من النوم ،فأقرأ ما كتب اهلل يل ،فأحتسب ن َْو َمتي كام
أول الليل فأقوم وقد
ُ
أحتسب قومتي».
قوله« :أتفوقه تفو ًقا» :أالزم قراءته ليلاً
وهنارا شي ًئا بعد يشء ،وحينًا بعد حني ،مأخوذ من فواق
ً
الناقة :وهو أن تحُ َلب ثم تُرتك ساع ًة حتى تدر ،ثم حتلب ،هكذا دائماً .
قوله« :وقد قضيت جزئي» :أي أنه َج َّزأ الليل أجزاء :جز ًءا للنوم ،وجز ًءا للقيام والقراءة.
قوله« :فأحتسب نومتي كام أحتسب قومتي» :معناه :أنه يطلب الثواب يف الراحة كام يطلبه يف
التعب؛ ألن الراحة إذا قصد هبا اإلعانة عىل العبادة حصلت الثواب ،وانظر« :فتح الباري»
(.)479/9
(« )2املدخل» (.)180 ،179/3

الورد
طاقة ورد يف فقه ِ

وهذا عىل جادة االجتهاد والفراغ من الصحة والسالمة من العوائق والعوارض
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احلث على املداومة
على األوراد
ومما يدل عىل عظيم شأن املداومة أن خلود املؤمن يف اجلنة سببه أنه نوى أن

وزي بقصده باخللود يف اجلنة.
فج َ
يطيع اهلل ويدوم عىل ذلك إىل األبدُ ،

أما الكافر فقد كان يف الدنيا عاز ًما عىل املداومة عىل الكفر أبد اآلبدين ،قال

الورد
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اهلل تعاىل[ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ] [األنعام.(((]28:

ترويض الن ْف ِ
س عىل لزوم
إن من مث��رات املداومة على العمل الصاحل:
َ

وعادتا ،وصيانتَها عن الغفلة والباطل ،وقد قيل:
اخلريات حتى تصري ديدَ نهَ ا،
هَ

«نفسك إن مل تشغلها باحلق؛ شغلتك بالباطل».

ربا عليها ،وح ًّبا هلا ،وتلذ ًذا
ولذلك جتد عند املداومني عىل الطاعة إقبالاً وص ً

هبا؛ كتالوة كالم اهلل  ،Dوإدمان النظر يف املصحف الرشيف ،وكذا نوافل
العبادات ،فام بالك بحاهلم يف املحافظة عىل الفرائض الواجبات؟!

وقد قال اهلل تعاىل يف مدح الصاحلني[ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ]
ٍ
صفات أخرى وختمها بقوله[ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
[املعارج ،]23:ثم ذكر هلم

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ] [املعارج ،]35 ،34:وقال يف صفات املؤمنني[ :ﮄ

ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ] [املؤمنون.]11-9:

(« )1مقاصد املكلفني» للدكتور عمر األشقر ( Vص.)88 ،87
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وما كان فريضة عىل اإلنسان فإنه ُف ِرض عىل الدوام ،وقد قال تعاىل يف

ُ
افرتضت عليه» ،ثم
إلي مما
إلي عبدي بشي ٍء َّ
احلديث القديس« :وما َّ
أحب َّ
تقرب َّ

َ
احلديث((( ،فقوله:
أحبه»
إلي بالنوافل حتى َّ
قال « :Dوال يزال عبدي َّ
يتقرب َّ

«وال يزال» يعرب عن املداومة واملواظبة عىل الفرائض والنوافل((( ،وقوله« :حتى

أحبه» يعرب عن ثمرة هذه املداومة.
َّ

لقد كان رسول اهلل ُّ H
حيث عىل املداومة عىل األعامل ،ويفعل

العمل ،والثبات عليه.

عن علقم َة ،قال :سألت أ َّم املؤمنني عائشة ،قلت :يا أم املؤمنني ،كيف كان

ُ
ُص شي ًئا من األيام؟ قالت« :ال ،كان عم ُله
عمل النبي H؟ هل كان يخَ ُّ
ِد ْي َم ًة((( ،وأيكم يستطيع ما كان النبي  Hيستطيع؟»(((.
أحب
وعنها  Jقالت ...« :وكان نبي اهلل  Hإذا صىل صال ًة
َّ
أن ِ
يداو َم عليها ،وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صىل من النهار ثِنْت َْي

َ
احلديث(((.
عَشرْ َ َة ركع ًة»
()1
()2
()3
()4
()5

رواه البخاري ر ْقم (.)6502
انظر« :فتح الباري» ( )676 ،675/14ط .دار طيبة  -الرياض.
هت عمله  Hيف دوامه مع االقتصاد بديمة املطر.
الدِّيمْ َة :املطر الدائم يف سكون ،ش َّب ْ
رواه البخاري ( ،)6466ومسلم (.)783
قطعة من حديث رواه مسلم (.)746
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يسريا قليلاً ؛ فإن العربة باستدامة
ذلك ،ويأمر به أصحابه  ،Mولو كان العمل ً

28
وعن القاسم بن حممد ،عن عائشة  Jقالت :قال رسول اهلل :H
قل» ،قال« :وكانت عائشة إذا ِ
أدومها وإن َّ
عملت
أحب األعمال إىل اهلل تعاىل ُ
« ُّ
ِ

َ
العمل لزمته» .
(((

ثامين َركَعات،
وكانت أم املؤمنني عائشة  Jحتافظ عىل صالة الضحى َ
أبواي ما تركتهن»(((.
وتقول« :لو ُنشرِ َ يل
َ
أحب إىل رسول اهلل H؟ فقالت:
أي العمل كان َّ
وسئلت ُّ :J
ُ
«الدائم»(((.

الورد
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وعنها  ،Jقالت« :كان أحب العمل إىل رسول اهلل  Hالذي

َيدُ و ُم عليه صاح ُبه»(((.

ب إىل اهلل؟
أي األعامل َأ َح ُّ
النبي ُّ :H
وعنها  ،Jقالتُ :سئل ُّ

وإن َّ
قل» ،وقالْ « :
قال« :أَ ْد َو ُمها ْ
اك َلفوا((( ِم َن األعمال ما ُتطيقون»(((.

فبينَّ  Hأن املداومة عىل عمل من أعامل الرب -ولو كان مفضولاً -
أجرا لكن ليس فيه مداومة.
أحب إىل اهلل من عمل يكون أع َظ َم ً
()1
()2

()3
()4
()5
()6

رواه مسلم (.)218( ،)783
أبوي خرجا من
رواه مالك يف «املوطأ» .ومعنى قوهلا « :Jلو نُرش يل أبواي »...إلخ :لو أن َّ
تركت هذه الصالة ،وال منعني فرحي هبام وبرمها من صالهتا .وانظر« :صحيح مسلم»
قربهيام ما
ُ
(« ،)718فتح الباري» حديث ر ْقم (« ،)1177رشح النووي» احلديث (« ،)721-717زاد
املعاد» (.)360-341/1
رواه البخاري (.)6461
رواه البخاري (.)6462
أولعت به ،قال املحب الطربي« :الكلف باليشء:
كلفت باليشء إذا
اكلفوا :بفتح الالم ،يقال:
َ
ُ
التولع به ،فاستُعري للعمل؛ لاللتزام واملالبسة» اهـ «فتح الباري» (.)299/11
رواه البخاري (.)6465

29
الدائم ملعن َيينْ :
قال ابن اجلوزي « :Vإنام أحب
َ
أن التارك للعمل بعد الدُّ خول فيه كا ُمل ِ
أحد ِهماَّ :
عرض بعد الوصل ،فهو
ِ
حق من ِ
حفظ آي ًة ثم نَسيها ،وإن كان َ
تعرض َّ
قبل
للذ ِّم؛ وهلذا َو َر َد الوعيد يف ِّ َ
ُم ِّ
ِحفظِها ال يتعينَّ ُ عليه.
الباب يف ِّ
ثانيهماَّ :
كل يوم
أن ُمداوم اخلري ُمالز ٌم للخدمة ،فليس َمن الز َم
َ

كمن الز َم يو ًما كاملاً ثم انقطع».
وقتًا ما؛ َ

قال احلافظ ابن حجر « :Vواحلكمة يف ذلك أن املديم للعمل يالزم

وأيضا فالعامل إذا ترك العمل صار كاملعرض
هو كمن الزم اخلدمة مثلاً ثم انقطعً ،
بعد الوصل ،فيتعرض للذم واجلفاء ،ومن َثم ورد الوعيد يف حق حفظ القرآن ثم

نسيه» اهـ(((.

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

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

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

سافر ،كتب اهللُ له ِمن األجر َ
مقيما»(((.
صحيحا
مثل ما كان يعمل
ً
ً

أوس Iقال ِ
ٍ
َ
وعن شداد بن
رسول اهلل  Hيقول« :إن
عت
سم ُ

ُ
ابتليت ً
فحمدني على ما ابتلي ُته ،فإنه
اهلل  ،Fيقول :إذا
عبدا من عبا ِدي مؤم ًنا ِ
(« )1فتح الباري» (.)294/11
( )2رواه اإلمام أمحد ( ،)19753 ،19679والبخاري ( ،)2996وابن حبان ( ،)2929وقال
فمنع منها ،وكانت نيته لوال املانع أن يدوم عليها».
احلافظ« :وهو يف حق من كان يعمل طاعة ُ
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اخلدمة ،فيكثر الرتدد إىل باب الطاعة كل وقت ليجازى بالرب لكثرة تردده ،فليس
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قي ُ
دت
يقو ُم من مضج ِعه
كيوم َو َل َد ْت ُه ُّ
أمه من اخلطايا .ويقول ُّ
الرب  :Dإني أنا َّ
ِ

عبدي هذا وابتلي ُته ،فأج ُروا له ما كنتم جُت ُرون له َ
قبل ذلك وهو صحيح»(((.

وعن أم املؤمنني عائش َة  ،Jقالت :قال رسول اهلل « :Hما من

امرئ تكون له صال ٌة بليل ،فيغلبه عليها نومٌ؛ إال ُ
نومه
ك ِت َب له أج ُر صالته ،وكان ُ

عليه صدق ًة»(((.
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( )1رواه اإلمام أمحد ( ،)17118والطرباين ( ،)7136ويف «األوسط» ( ،)4709وقال حمققو
«املسند»« :صحيح لغريه».
( )2رواه مالك يف «املوطأ» ( ،)117/1وأبو داود ( ،)1314والنسائي ( ،)257/3وصححه
عبد القادر األرناؤوط يف «حتقيق جامع األصول» (.)72/6

31
داوم على الطاعة في شبابك،
يبك
َي ُد ْم لك ُ
ثوابها في َم ِش ِ
لقد قال اهلل يف سورة [ﭑ][ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ] [التني.]4:

الضح ِ
اك[ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ] قال« :إىل ِ
ِ
العمر»(((.
أرذل
وعن َّ َّ

والضعف بعد القوة ،حتى يصري
وأرذل العمر هو اهل َ َرم بعد الشباب،
َّ
كالصبي يف احلال األول.
قال تعاىل[ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ] [يس ،]68:وقال تعاىل:

[ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ]
[احلج.]5:

وأخرج اب ُن أيب حات ٍم عن ِ
ٍ
عباس[ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ] يقول:
ابن
ِ
الك ِ َ ِ
ِ
مثل ِ
أجر ما كان ُ
ب له ُ
يعمل
وض ْعفه ،فإذا َكبرِ وض ُعف عن العمل كُت َ
«إىل برَ
يف َشبِي َبتِه»(((.

(« )1الدر املنثور» (.)514/15
( )2نفسه (.)514/15
( )3نفسه (.)515/15
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إبراهيم قال[« :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ] ،قال :يف أحسن
عن
َ
ِ
ِ
ِ
ب
أرذل
صورة[ ،ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ] ،قال :إىل
العمر ،فإذا بلغوا ذلك كُت َ
هلم من العمل ُ
مثل ما كانوا َيعملون يف الصحة»(((.
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واالستثناء يف قوله تعاىل[ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ] [التني .]6:منقطع((( ،وقوله تعاىل[ :ﭮ ﭯ] قال الضحاك :أجر بغري
ٍ
ممنون به عليهم(((.
عمل ،وقيل :غري مقطوع ،وقيل :غري
كثري الصالة
روى الضحاك عن ابن عباس قال« :إذا كان العبد يف شبابه َ

كثري الصيام والصدقة ،ثم َض ُعف عام كان يعمل يف شبابه ،أجرى اهلل  Dله

ما كان يعمل يف شبابه».

الورد
طاقة ورد يف فقه ِ

وأخرج اب ُن َم ْر ُدو َيه عن أيب موسى قال :قال رسول اهلل « :Hإذا
َ

كتب اهلل له ِم َ
فمرض أو سا َفرَ ،
ثل ما كان
كان العبد على طريق ٍة من اخلري ِ
ُ
يعمل» ،ثم قرأ[ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ].

وقال ابن ُق َت ْيب َة[« :ﭧ ﭨ ﭩ] يف وقت القدرة والقوة ،فإهنم
حال ِ
الكبرَ ِ
َ
غري منقوصني ،وإن عجزوا عن الطاعات؛ ألن اهلل تعاىل َع ِلم أهنم
ُ
أجر ذلك».
لو مل يسلبهم القوة مل ينقطعوا عن أفعال اخلري ،فهو يجُ ِري هلم َ

وقال اإلمام ابن جرير« :و َأ ْوىل األقوال يف ذلك عندي بالصحةْ ،
وأش َب ُهها
بتأويل اآليةُ :
قول َمن قال :معناه :ثم رددناه أي :إىل أرذل العمر ،إىل ُع ُم ِر اخلَ ْر ىَف
ِ
والكبرَ  ،فهو يف أسفل من سفل يف إدبار العمر،
الذين ذهبت عقوهلم من اهل َ َرم
و َذهاب العقل[ .ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ] يف حال صحتهم وشباهبم
رجح اإلمام املحقق ابن القيم أن (أسفل
( )1عىل القول بأن (أسفل سافلني) هو اهل َ َرم ،وأرذل العمر .وقد َّ
سافلني) :النار ،ونصرَ َ ه من عرشة أوجه ،انظرها يف «التبيان يف أيامن القرآن» (ص.)77-73
( )2وزعم من قال هذا أن «املنة تكدِّ ر النعمة» ،وقد َشنَّع اإلمام املحقق ابن القيم عىل هذا القول،
وأبدع يف إبطاله ،فانظر« :التبيان يف أيامن القرآن» (ص.)80-77
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[ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ] بعد َه َر ِمهم ،كهيئة ما كان هلم من ذلك عىل أعامهلم يف حال

ما كانوا يعملون وهم أقويا ُء عىل العمل»((( اهـ.
***

وكان  Hينهى عن قطع العمل:
فعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  ،Lقال رسول اهلل :H

فالن ،كان يقوم الليل ،فرتك قيام الليل»(((.
«ال تكن مثل ٍ

ُّ
ويدل عىل ذلك ما روى عبد اهلل بن عمر قال :مل يكن رسول اهلل

H

يدع هؤالء الكلامت إذا أصبح وإذا أمسى« :اللهم إني أسألك العافية ،يف الدنيا
واآلخرة ،اللهم إني أسألك العفو والعافية ،يف ديين ،ودنياي ،وأهلي ،ومالي ،اللهم
اسرت عوراتي ،وآمن روعاتي ،اللهم احفظين من بني يدي ،ومن خلفي ،وعن مييين،

وعن مشالي ،ومن فوقي ،وأعوذ بعظمتك أن أغتال من حتيت»(((.
عيل  ،Iأن فاطمة  Pأتت النبي H
وعن أمري املؤمنني ٍّ

منام ِك
تسأله خاد ًما ،فقال« :أال
أخربك ما هو خري لك منه؟ ِّ
تسبحني اهلل عند ِ
ِ

ثال ًثا وثالثني ،وحتمدين ثال ًثا وثالثني ،وتكبرِّ ين اهلل أرب ًعا وثالثني» -ثم قال

(« )1تفسري الطربي» ( )521-516/24ط .دار هجر.
( )2رواه البخاري ( ،)1152ومسلم (.)185( )1159
( )3أخرجه أبو داود ( ،)5074وابن ماجه ( ،)3871والبخاري يف «األدب املفرد» (،)1200
وصححه احلاكم ( ،)518 ،517/1ووافقه الذهبي ،ورواه ابن حبان ( )961يف «صحيحه»،
وصححه األلباين.
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ولقد داوم الرسول  Hعىل أوراده ومل يرتكها حتى فارق الدنيا،
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عيل « :Iفام تركتُها بعدُ » .قيل:
سفيان :إحداهن أربع وثالثون ،-قال ٌّ
وال ليلة ِص ِّفني؟ قال« :وال ليل َة صفني»(((.
وعن أيب الدرداء  ،Iقال« :أوصاين حبيبي  Hبثالث لن أ َد َع ُه َّن
ِ
وصالة الضحى ،وبألاَّ أنا َم حتى ُأوتِ َر»(((.
ما ِع ْش ُت :بصيام ثالثة أيام من كل شهر،
وعن َعمرو بن َأ ْوس ،قال :حدثني عنبسة بن أيب سفيان يف مرضه الذي
عت أم حبيبة  Jتقولِ :
مات فيه بحديث يتَسار إليه .قالِ :
عت
سم ُ
سم ُ
ُ ُّ
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رسول اهلل  Hيقولَ « :من َّ
صلى اثنيت َع ْش َرة ركع ًة يف يوم وليلة؛ ُبنيِ َ له
بهن ٌ
َّ
بيت يف اجلنة».

قالت أم حبيبة :فام تركتهن منذ ِ
سمعتهن من رسول اهلل  .Hوقال
عنبسة :فام تركتهن منذ ِ
سمعتهن من أم حبيبة .وقال عمرو بن أوس :ما تركتهن
منذ ِ
سمعتهن من عنبسة .وقال النعامن بن سامل :ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو

ابن أوس(((.

( )1رواه البخاري ( )5362واللفظ له ،ومسلم ( ،)2727وأبو داود (.)5062
( )2رواه مسلم ( ،)722وأبو داود (.)1433
س به ،من الرسور؛ ملا فيه من البشارة مع سهولته،
( )3رواه مسلم ( ،)728ومعنى ُيت ُّ
َسار به :أي ُي رَ ُّ
وكان عنبسة حماف ًظا عليه.
وجاء تفسري هذه الركعات يف حديث أم حبيبة  ،Jقالت :قال رسول اهلل « :Hمن
صىل يف يوم وليلة ثنتي عرشة ركع ًة ُبني له بيت يف اجلنة :أرب ًعا قبل الظهر ،وركعتني بعدها،
وركعتني بعد املغرب ،وركعتني بعد العشاء ،وركعتني قبل الفجر» .رواه الرتمذي (،)415
وقال« :حديث حسن صحيح» ،وصححه األلباين يف «صحيح سنن الرتمذي» ( .)131/1ويف
السنة بنى اهللُ له بيتًا يف اجلنة»
حديث عائشة  Jمرفو ًعا« :من ثابر عىل اثنتي عرشة ركع ًة من ُّ
َ
احلديث .رواه الرتمذي ( ،)414وهو يف «صحيح الرتمذي» (.)131/1
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وعن عبد اهلل بن عمر  ،Lقال :بينام نحن نصيل مع رسول اهلل

 ،Hإذ قال ٌ
كثريا ،وسبحان اهلل
كبريا ،واحلمد هلل ً
رجل من القوم :اهلل أكرب ً
ُ
القائل كلم َة كذا وكذا؟» ،قال
بكر ًة وأصيلاً  ،فقال رسول اهلل َ « :Hم ِن

ٌ
بت هلاُ ،ف ِت ْ
عج ُ
أبواب السماء»(((،
حت هلا ُ
رجل من القوم :أنا يا رسول اهلل ،قالِ « :

َ
قال ابن عمر :فام تركته َّن ُ
رسول اهلل  Hيقول ذلك(((.
سمعت
منذ
ُ

فت عليه أن ُيسلب
وقال اإلمام أمحد َ « :Vمن كان له ِور ٌد فقطعه؛ ِخ ُ

وعن مسلمة بن حم��ارب ،قالَ :ق� ِ
�د َم عروة بن الزبري عىل الوليد بن
عبد امللك ومعه ابنه حممد بن عروة ،فدخل حممد بن عروة دار الدواب ،فرضبته
فح ِم َل ميتًا .ووقعت يف رجل عروة األكلة ،ومل يدع تلك الليلة ِور َده،
فخرُ ،
دابة َّ
فقال له الوليد :اقطعها ،قال« :ال» ،فنزقت إىل ساقه ،فقال له الوليد :اقطعها وإال

أفسدت عليك جسدك ،فقطعت باملنشار وهو شيخ كبري فلم يمسكه أحد ،وقال:

«لقد لقينا من سفرنا هذا ن ََص ًبا»(((.

وقال احلافظ ابن كثري :V

إن احلَ َّجاج بن يوسف صلىَّ مر ًة بجنب سعيد بن املس ِّيب -وذلك قبل أن

ييل شي ًئا -فجعل يرفع قبل اإلمام ،ويقع قبله يف السجود ،فلام س َّلم أخذ سعيد
()1
()2
()3
()4

ويف رواية للنسائي« :لقد رأيت ابتدرها اثنا عرش م َلكًا» (.)125/2
رواه مسلم ( ،)601والرتمذي ( ،)3586والنسائي (.)125/2
«اعتقاد اإلمام املنبل» للتميمي (ص.)86
ب ،وتقدَّ م بخ َّفة.
«حلية األولياء» ( ،)178/2ويقال :نزق الفرس :و َث َ

الورد
طاقة ورد يف فقه ِ

حالو َة العبادة»(((.
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ِ
احلجاج ينازعه رداءه،
كر يقوله بعد الصالة -فام زال
ُ
بطرف ردائه -وكان له ذ ٌ
حتى قىض سعيد ِذكْره ،ثم أقبل عليه سعيد ،فقال له« :يا سارق! يا خائن! تصيل
مهمت أن أرضب هبذا النعل وجهك» .فلم َي ُر َّد عليه ،ثم مىض
هذه الصالة؟! لقد
ُ
احلجاج إىل احلج ،ثم رجع فعاد إىل الشام ،ثم جاء نائ ًبا عىل احلجاز .فلام ُقتل ابن

كر راج ًعا إىل املدينة ،نائ ًبا عليها ،فلام دخل املسجد ،إذا جملس سعيد بن
الزبريَّ ،
املسيب ،فقصده احلجاج ،فخيش الناس عىل سعيد منه ،فجاء حتى جلس بني

يديه ،قال له :أنت صاحب الكلامت؟
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فرضب سعيد صدره بيده ،وقال« :نعم».
قال :فجزاك اهلل ِمن مع ِّل ٍم ومؤ ِّد ٍ
صليت بعدك صالة إال وأنا
خريا ،ما
ُ
ب ً

أذكر قولك ،ثم قام ومىض(((.
الكرسي ُد ُب َر
وعن أيب ُأمام َة  ،Iقال رسول اهلل َ « :Hمن قرأ آية
ِّ
ِّ
كل صال ٍة مكتوبة؛ مل يمَ ْ َن ْع ُه من دخول اجلنة إال أن ميوت»(((.

قال ابن القيم « :Vوبلغني عن شيخنا أيب العباس ابن تيم َّي َة -قدَّ س اهلل
ِ
يب ِّ
كل صالة»(((.
ُروحه -أنه قال :ما تركتها َعق َ
وكان شيخ اإلسالم اب ُن تيم َّي َة يصيل الفجر ،ثم جيلس يذكر اهلل تعاىل إىل قريب

قويت»(((.
من انتصاف النهار ،ويقول« :هذه ُغدْ ويت ،ولو مل أتَغدَّ ال َغدا َء
ْ
سقطت َّ
()1
()2
()3
()4

«البداية والنهاية» (.)120 ،119/9
وصحح إسنا َده حم ِّققا «ال��زاد» ،وقال املنذري يف «الرتغيب والرتهيب»
رواه ابن حبان،
َّ
(( :)261/2رواه النسائي والطرباين بأسانيدَ أحدُ ها صحيح) ،وأورده األلباين يف «الصحيحة»
وصححه.
ر ْقم ( )972بلفظ« :يف كل صالة»،
َّ
«زاد املعاد» (.)304/1
انظر« :الوابل الصيب» (ص.)71
والغداة :ما بني الفجر وطلوع الشمس ،وهي ال ُغدْ وة ،وال َغدَ اء :طعام ال ُغدْ وة ،وكذا َأكلة الظهرية.
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وقال العالمة الفقيه حممد بن صالح العثيمني � يف رشحه لـ«بلوغ املرام»

يف حديث« :غسل اجلمعة واجب على كل حمتلم»« :الصواب عندي كاملقطوع به:
أن غسل اجلمعة واجب عىل كل إنسان ،وما تركته منذ علمت هبذا احلديث؛ ال صي ًفا

وال شتا ًء ،وال َح ًّرا وال بر ًدا ،وال إذا كان َّيف مرض أحتمل معه االغتسال»(((.
***

قال شيخ اإلسالم ابن تيم َّية �:

وز َل ًفا من الليل ،فهذا ُسنة رسول اهلل  Gوالصاحلني
الدعاء طرفيَ النهار ُ

من عباد اهلل قديماً وحدي ًثا ،فام ُس َّن عم ُله عىل وجه االجتامع كاملكتوباتُ :فعل
كذلك.

وما ُس َّن املداومة عليه عىل وجه االنفراد من األوراد ُع ِم َل كذلك ،كام كان

الصحابة  Mجيتمعون أحيانًا :يأمرون أحدَ هم يقرأ والباقون يستمعون .وكان
وهم يستمعون»(((.
عمر بن اخلطاب  Iيقول :يا أبا موسى ،ذك ِّْرنا ر َّبنا ،فيقرأ ُ
***

تنبيه يتعلق بعنصر «املداومة» في العبادات:

املداومة املحمودة هي ما وافق َهدْ َي رسول اهلل  ،Hأما ختصيص

الذكر بصيغة وعدد وهيئة ،ودعوة اآلخرين إىل االلتزام هبا واملداومة عليها بمعزل
(« )1فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام» (.)586/1
(« )2جمموع الفتاوى» (.)521/22

الورد
طاقة ورد يف فقه ِ

« ...وأما حمافظ ُة اإلنسان عىل أوراد له من الصالة ،أو القراءة ،أو الذكر ،أو
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عن َهدْ ي رسول اهلل H؛ فإنه من أعظم أبواب االبتداع يف الدين؛ ألن
هذا املسلك ينطبق عليه أنه «طريقة خمرتعة يف الدين تضاهي الرشعية» ،وينازع

الشارع ح َّقه اخلالص يف الترشيع.

السنة والبدعة يف املداومة
قال شيخ اإلسالم ابن تيم َّية « :Vالتفريق بني ُّ

أمر عظيم ينبغي التفطن له»(((.
ٌ

وقال « :Vليس كل ما ُيشرْ ع فع ُله أحيانًا تُشرْ َ ُع املداومة عليه»(((.
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وقال « :Vاملداومة عىل خالف ما داوم عليه رسول اهلل  Hيف

العبادات بدعة باتفاق األئمة»(((.

(« )1الفتاوى الكربى» (.)358/5
(« )2جمموع الفتاوى» (.)513/22
( )3نفسه (.)225/22
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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 األنس واملحبة ويصبح طب ًعا.

وفضل من اهلل  Eعليه ،ومن عجز عن مجيعها فليقترص من خمترصاهتا عىل

ذكرا واحدً ا ،وفضل األكثر أكثر ،واألوسط أقصد ،وهو
قدر يداوم عليه ولو كان ً
أجدر بأن يدوم عليه.

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

تأثريا يف القلب من كثريها مع الفرتة ،ومثال القليل الدائم كقطرات ماء تتقاطر
ً
عىل األرض عىل التوايل فتحدث فيها حفرية ،ولو وقع ذلك عىل احلجر ،ومثال

ب دفعة واحدة أو دفعات متفرقة متباعدة األوقات فال يبني
الكثري املتفرق ماء ُي َص ُّ

هلا أثر ظاهر.

واألصل يف األوراد يف حق كل صنْف من الناس -عا ًملا كان أو عابدً ا ،متعلماً
تاجرا أو حمرت ًفا -املداوم ُة((( ،فإن املراد من الذكر تغيري الصفات الباطنة،
أو وال ًياً ،

( )1أي :املداومة عىل ِ
الورد املناسب له؛ فإن األوراد ختتلف من شخص إىل شخص؛ طب ًقا ألحوال
ٍّ
كل.
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وقد ِترد أذكار كثرية يف وظيفة واحدة ،فمن و ِّفق للعمل هبا ك ِّلها فهي نعمة
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يس بآثارها ،وإنام يرتتب األثر عىل املجموع،
وآحاد األعامل يقل آثارها ،بل ال حُ َ
ف ٍ
بثان وثالث عىل القرب انمحى
أثرا
حمسوسا ومل ُي ْر َد ْ
ً
فإذا مل يعقب العمل الواحد ً
األثر األول ،وكان كالفقيه يريد أن يكون فقيه النفس ،فإنه ال يصري فقيه النفس
شهرا أو أسبو ًعا ،ثم عاد وبالغ
إال بتَكرار كثري ،فلو بالغ ليلة يف التَّكرار ،وترك ً
ليلة ،مل يؤثر هذا فيه ،ولو وزع ذلك القدر عىل الليايل املتواصلة ألثر فيه.
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ذكر ما جاء في تفسير قوله تعالى:
ﮥﮦﮧﮨ
[ﮣ
(((
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ] [الفرقان]62:
الضحى ،فقيل له:
عن احلسن البرصي :أن عمر بن اخلطاب أطال صالة ُّ

ﮨ] اآلي َة(((.
وعن ِش ْمر بن عطية ،عن شقيق ،قال :جاء رجل إىل عمر بن اخلطاب،
فقال :فاتتني الصالة الليلة .فقالِ :
«أدرك ما فاتك من ليلتك يف هنارك؛ فإن اهلل
شكورا».
جعل الليل والنهار خلفة ملن أراد أن يذكر ،أو أراد
ً
وعن عبد اهلل بن عباس -من طريق عيل[ -ﮣ

ﮥﮦﮧ

ﮨ] ،يقول« :من فاته يش ٌء من الليل أن يعمله أدركه بالنهار ،أو من النهار

أدركه بالليل».

وعن سعيد بن ُج َبري -من طريق عطاء بن دينار[ -ﮣ
ﮧ ﮨ] ،يقول« :جعل َ
الليل ِخ ْل ًفا من النهار ،والنهار ِخ ْل ًفا من الليل ،ملن
َّفرط يف عمل أن يقضيه».

( )1انظر« :موسوعة التفسري باملأثور» (.)153-150/16
( )2انظر خترجيه (ص.)58

ﮥﮦ

الورد
طاقة ورد يف فقه ِ

بقي َعليَ َّ من وردي يش ٌء ،وأحببت
َ
صنعت اليو َم شي ًئا مل تكن تصنعه؟ فقال« :إنه َ
ﮥﮦﮧ
أن ُأتمِ َّه -أو قال :أقضيه ،»-وتال هذه اآلية[ :ﮣ
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وعن ِعك ِْرم َة موىل ابن عباس -من طريق احلكم بن أبان -يف قوله[ :ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ] ،قالُ :
«خذ من ليلك ،فإن فاتك من هنارك
فمن ليلك».

وعن احلسن البرصي -من طريق َم ْع َمر[ -ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ]
قال« :إن مل يستطع َعم َل الليل َع ِمله بالنهار ،وإن مل يستطع َعم َل النهار ِ
عمله
َ
َ
بالليل ،فهذا ِخلفة هلذا».
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وعن احلسن البرصي -من طريق أيب األشهب -يف قوله[ :ﮥ ﮦ

َب((( ،ومن
ﮧ ﮨ] ،قال« :من عجز بالليل كان له يف أول النهار ُم ْس َت ْعت ٌ

َب».
عجز بالنهار كان له يف الليل ُم ْس َت ْعت ٌ

وعن َقتاد َة ِ
بن ِدعام َة[ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ]« ،خيتلفان ،هذا أسود وهذا

أبيض ،وإن املؤمن قد ينسى بالليل ويذكر بالنهار ،وينسى بالنهار ويذكر بالليل».
وقال مقاتل بن سليامن[ :ﮣ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ]« ،فجعل

النهار َخل ًفا من الليل ملن كانت له حاجة ،وكان مشغولاً ».

يان ِ
وعن ُس ْف َ
بن ُع َي ْين َة -من طريق ابن أيب عمر -يف قوله[ :ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ] ،قال« :إن قصرَّ أحدٌ يف الليل أدركه بالنهار،
وإن قصرَّ أحدٌ يف النهار أدركه بالليل».

(ُ )1مستعتب :وقت استعتاب ،أي :وقت طلب ُعتْبى ،كأنه أراد وقت استغفار.
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تساه َل في قضاء ِو ْر ِده إذا فاته
َمن
َ
تضييعه في وقته
هان عليه
ُ
ينبغي ملن كان له وظيفة من الذكر يف وقت من ليل أو هنار ،أو َع ِقيب صالة

ويأتي هبا إذا متكَّن منها وال هيملها؛
أو حالة من األحوال((( ففاتته أن يتداركها،
َ
عليه تضييعها يف وقتها((( ،فينبغي أن يتداركها حتى يصدق عليه أنه مديم للذكر

مواظب عليه.

عن أم املؤمنني عائشة  Jقالت :كان رسول اهلل
َع ِم َل عملاً أثبته ،وكان إذا نام من الليل ،أو َم ِر َض صلىَّ من النهار ثِنت َْي
عَشرْ َة ركع ًة ،قالت :وما رأيت رسول اهلل  Hقام ليلة حتى الصباح،
H

إذا

شهرا متتاب ًعا إال رمضان.
وال صام ً

ويف رواية« :كان رسول اهلل  Hإذا مل ُي ِّ
صل من الليل َمنَ َع ُه عن ذلك
النو ُم أو غلبتْه عيناه صلىَّ من النهار ثِنتي عَشرْ َة ركع ًة»(((.
( )1واملراد :األحوال املتعلقة باألوقات ،وليست املتعلقة باألسباب كالذكر عند رؤية اهلالل ،وسامع
الرعد ،ونحو ذلك ،مما ال ُيندب تداركُه عند فوات سببه.
(« )2األذكار النبوية» (ص.)9
( )3رواه ابن حبان ( ،)372-369/6( )2642وقال حمققه« :إسناده صحيح عىل رشط مسلم».
مرض بالليل ،صلىَّ ِورد ليلهِ
وترجم له ابن حبان« :ذكر البيان بأن املصطفى  Hكان إذا ِ
ْ َ
بالنهار».
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يعرضها للتفويت ،وإذا تساهل يف قضائها سهل
فإنه إذا اعتاد املالزمة عليها مل ِّ
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وقد كان الصحابة  Mيقضون ما فاهتم من األذكار التي كانوا يفعلوهنا

يف أوقات خمصوصة(((.

بعضه،
بقي عليه ُ
فإذا نام املسلم عن حزبه املعتاد عىل قراءته من القرآن أو َ

فقد أرشده النبي  Hإىل قضائه يف اليوم التايل:

عن عمر بن اخلطاب  ،Iقال رسول اهلل َ « :Hمن نام عن حزبه

ِمن الليل ،أو عن شيء منه ،فقرأه ما بني صالة الفجر وص�لاة الظهر؛ ُ
كتب له

كأمنا قرأه بالليل»(((.
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ويف احلديث دليل عىل أن قراءة احلزب يف الليل أفضل من قراءته يف النهار؛

ألن قول النبي ُ « :H
ك ِت َب له كأمنا قرأه بالليل» يدل عىل ذلك دالل ًة

واضحة؛ ألنه جعل األجر مثل أجره لو قرأه بالليل ،وال يكون ذلك يف مثل هذا
السياق إال إذا كان األجر بالليل أكرب ،ويمتنع أن يكون َّ
أقل أو مساو ًيا.
وقد َّ
دلت اآليات واألحاديث على فضل قراءة الليل وشرفها:

فقد قال اهلل تعاىل[ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ] اآلي َة [اإلرساء.]79:

وقال سبحانه[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ] [املزمل.]6-1:

وقال [ :Dﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ] [آل عمران.]113:
(« )1حتفة الذاكرين» (ص.)60
( )2انظر خترجيه (ص.)59
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وقال [ :Fﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ] اآلي َة [الزمر.]9:

وقال [ :Dﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ]

[الذاريات.]18 ،17:

قال اإلمام النووي « :Vينبغي للمرء أن يكون اعتناؤه بقراءة القرآن يف

أكثر ،ويف صالة الليل أكثر ،واألحاديث واآلثار يف هذا كثرية ،وإنام ُر ِّج َحت
الليل َ

إجياد اخلريات يف الليل؛ فإن اإلرساء بالرسول  Hكان ليلاً »(((.

وعن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم :أن رجلاً استأذن عىل عمر  Iباهلاجرة،
نمت عن حزيب ،فكنت أقضيه»(((.
كنت ُ
فحجبه طويلاً  ،ثم َأ ِذ َن له ،فقال« :إين ُ
وعن القاسم قال :كنا نأيت عائشة قبل صالة الفجر ،فأتيناها ذات يوم فإذا

«نمت عن حزيب يف هذه الليلة ،فلم أكن ألدعه»(((.
هي تصيل ،فقالت:
ُ

ارتفاع النهار؛
عيل  ،Iقالَ « :من فاته يش ٌء من حزبه ،فصلاَّ ه
َ
وعن ٍّ

فكأنام صلاَّ ه بالليل»(((.

وعن أيب َس َلم َة ،قالَ « :من فاته جزؤه من الليل ،فقضاه قبل أن تزول

الشمس؛ فقد أدرك»(((.
()1
()2
()3
()4
()5

«التبيان يف آداب محلة القرآن» (ص.)49
رواه ابن أيب شيبة يف «مصنفه» رقم (.)4815
«نفسه» (.)4817
«نفسه» (.)4816
«نفسه» (.)4818
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أمجع للقلب ،وأبعدَ عن الشاغالت وامللهيات والترصف
صال ُة الليل وقراءتُه لكوهنا َ
يف احلاجات ،و َأ ْص َو َن عن الرياء وغريه من املحبطات ،مع ما جاء به الرشع من
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بقي عليه من حزبه يش ٌء فنشط
عي ،قال« :كان أحدهم إذا َ
وعن إبراهيم الن ََّخ ِّ

قرأه بالنهار ،أو قرأه من ليلة أخرى ،وربام زاد أحدهم»(((.
وروى مالك يف «موطئه» عن عبد الرمحن بن ٍ
القاري ،عن ُع َمر I
عبد
ِّ
قالَ « :من فاته حزبه من الليل ،فقرأه حني تزول الشمس((( إىل صالة الظهر ،فإنه
مل َي ُفتْه» ،أو« :كأنه أدركه»(((.

قال احلافظ ابن عبد الرب :V

وهم عندي ،واهلل
«قوله فيه( :فقرأه حني تزول الشمس إىل صالة الظهر) ٌ
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أعلم ...ألن املحفوظ فيه :عن عمر ،من حديث ابن شهاب( :من نام عن حزبه ،أو
عن يشء من حزبه ،فقرأه ما بني صالة الفجر وصالة الظهر ،كُتب له كأنام قرأه)...

السعة ما ينوب عن صالة الليل ،فيتفضل
قال أبو عمر( :وهذا الوقت فيه من َّ

اهلل برمحته عىل من استدرك من ذلك ما فاته ،وليس من زوال الشمس إىل صالة
يستدرك فيه كل ٍ
ِ
أحد حزبه ،وهذا َبينِّ  ،واهلل أعلم)» اهـ(((.
الظهر ما
وعن حمُ َيد بن عبد الرمحن قال« :من فاته ِورده من الليل ،فليقرأه يف صالة

قبل الظهر؛ فإهنا تعدل صالة الليل»(((.
()1
()2
()3
()4
()5

«فضائل القرآن» أليب عبيد (.)95
قال األلباين  Vيف حاشية« :صحيح سنن النسائي»« :استشكل الشيخ السندي :الصالة عند
زوال الشمس .أقول :وليس حتماً أن (احلزب) أو (اجلزء) هي صالة ،بل قد تكون تالوة» اهـ.
من «صحيح سنن النسائي» ( ،)387/1حديث ر ْقم (.)1691
«املوطأ» ( ،)538( )276/1و«صحيح سنن النسائي» ر ْقم ( ،)1691وقال األلباين :V
«صحيح موقوف ،واحلكم للمرفوع» (.)387/1
«التمهيد» (.)108 ،107/8
«صحيح سنن النسائي» رقم ( ،)1692وقال األلباين« :صحيح مقطوع».
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ُيكْ َر ُه َه ْج ُر األوراد بعد اعتيادها

عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  ،Lقال :قال يل رسول اهلل :H

عبد اهلل ،ال تكن ِم َ
«يا َ
فالن ،كان يقوم من الليل ،فرتك قيام الليل»(((.
ثل ٍ

فرأيت يف
حتى أصبحت ،فلام أصبحت اسرتجعت ،وكان وردي سورة البقرة،
ُ

املنام َّ
كأن بقر ًة تنطحني»(((.

وكان بعضهم يكثر تالوة القرآن ،ثم اشتغل عنه بغريه ،فرأى يف املنام قائلاً

يقول له:

إن ك������������ن������������ت ت���������������زع���������������م ُح���������ِّب�������ِّ
���������������م َج���������������������� َف���������������������� ْو َت ك�������ت�������اب�������ي
ف��������������� ِل ْ
َ
����������������ت م������������������ا ف������ي������ـ
����������������أم����������������ل
أم������������������������ا ت
َّ
ـ������������������ه م������������������ن ل���������������ذي���������������ذ خ��������ط��������اب��������ي

فاستيقظ ،وعاد إىل تالوته.
( )1تقدَّ م (ص.)33
(« )2املجالسة وجواهر العلم» أليب بكر الدِّ ين ََوري ر ْقم (.)2960
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سليامن ِ
َ
«نمت البارحة عن ِوردي
بن يسار ،قال :قال أبو أسيد :I
وعن
ُ
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ب
قال اإلمام أمحد « :Vمن كان له ِورد فقطعه؛ ِخ ُ
فت عليه أن ُيس َل َ

حالو َة العبادة»؛ ألنه إعراض بعد إقبال(((.

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

أحرى ألاَّ تعود إىل تركه».

جل ْوزية « :Vومن عالمات صحة القلب:
وقال اإلمام املحقق ابن َق ِّي ِم ا َ
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بمن َيدُ ُّله عليه،
ألاَّ يفرت عن ذكر ربه ،وال يسأ َم من خدمته ،وال َ
يأنس بغريه ،إال َ
ويذكِّره به ،ويذاكره هبذا األمر .ومن عالمات صحته :أنه إذا فاته ِور ُده وجد
لفواته أ ًملا أعظم من تأمل احلريص بفوات مالِه و َف ْق ِده»(((.
وقال الفقيه الشافعي أمحد بن حجر اهليتمي « :Vحمافظة اإلنسان عىل

ٍ
أوراد له من الصالة ،أو القراءة ،أو الذكر ،أو الدعاء َط َرفيَ ِ النهار وزل ًفا من الليل،
وغري ذلك ،فهذه سنة رسول اهلل  Hوالصاحلني من عباد اهلل قديماً وحدي ًثا،
فام ُس َّن عمله عىل وجه االجتامع كاملكتوبات؛ ُف ِع َل كذلك ،وما ُس َّن املداومة
عليه عىل وجه االنفراد من األوراد ُع ِم َل كذلك ،كام كان الصحابة جيتمعون
أحيانًا يأمرون أحدهم يقرأ ،والباقون يستمعون ،وكان عمر بن اخلطاب يقول:

وهم يستمعون»(((.
يا أبا موسى ،ذكِّرنا ر َّبنا ،فيقرأُ ،

( )1تقدم (ص.)35
(« )2إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» (ص )120ط .دار عامل الفوائد.
(« )3الفتاوى الفقهية الكربى» (.)385/2
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أعظم قاطع يشغلك عن األوراد
التسكع في مواقع التواصل االجتماعي
الناس يف التعامل مع مواقع التواصل االجتامعي يف زماننا ينقسمون إىل ظامل

لنفسه ،ومقتصد ،وسابق باخلريات بإذن اهلل.

الوسائل ،ويبخل عليها بنصف ساعة ينجز فيها ورده القرآين إن كان له ِور ٌد!

لقد استفحلت هذه الظاهرة واكتسحت مجيع طبقات املجتمع ،مل ُيستثن من

اكتساحها كبري وال صغري إال من رحم اهلل ،ومل يسلم منها حتى طالب العلم!
ف��ي��ا ض��ي��ع��ة األع����م����ار مت��ض��ي َس َب ْه َلال

لقد ُو ِّجه للعالمة الفقيه الدكتور حممد املختار الشنقيطي حفظه اهلل السؤال

التايل:

«فضيلة الشيخ ،ابتُليت مثل غريي يف هذه األيام بكثرة تتبع األخبار

واألحداث ،وإدمان برامج التواصل االجتامعي ،مما يؤثر عىل َعالقتي بالقرآن،
وله كثري من السلبيات ،لدرجة أنني أدعو اهلل يف سجودي أن يرصف اهلل قلبي عن

خريا».
هذه امللهيات ،وأتركها أحيانًا ثم أعود ،دلوين عىل احلل جزاكم اهلل ً

الورد
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ِ
َ
الطوال يتتبع هذه
الساعات
وما يعنينا هنا (الظامل لنفسه) الذي يقيض
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مؤصل ،ثم ذكر واقعة (يتيمة)
مفصل َّ
وأجابه الشيخ حفظه اهلل بجواب َّ

وقعت له ،فقال:

جلست مرة من املرات عىل ما يسمى
«واهلل هذه الوسائل أمرها عجيب،
ُ

بتويرت ،واسمه يف النفس منه يشء ،وفعلاً جلست بعد صالة العشاء ألول مرة،

عيل وردي من الليل ،مصيبة عظيمة ،ما تشعر بيشء،
حتى فوجئت َّ
بالس َحر ،ذهب َّ
ما تشعر ،ومن يعرف هذه األشياء يعرف هذا.(((»...
ولكي تدرك حجم هذه املشكلة:

الورد
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تأمل هذا التصوير الدقيق حلال طالب عل ٍم رصعته «وسائل التواصل

راع الدكتور إبراهيم السكران حفظه اهلل:
االجتامعي» َخ َّطه َي ُ

«تناول كتابه الذي عزم عىل قراءته ضمن برناجمه العلمي ،وهتيأ للمطالعة،

وقبل أن ينهمك يف القراءة خطر له أن يفتح هاتفه الذكي ليأخذ جولة خاطفة

عىل آخر املستجدات ،ويف خلده أنه لن يتجاوز عدة دقائق فقط ،وبدأ ينقر

الصفحات يسحبها تبا ًعا يف شبكات التواصل ،فرأى الناس يتحدثون عن
واقعة حدثت قري ًبا ،فتاقت نفسه ملعرفة تفصيل موجز عنها ،أخذ يبحث قليلاً ،
التهاب التعليقات عىل
واملعرفات ،فلام استوعب احلدث ،شدَّ ه
يراوح بني املواقع
ُ
ّ
احلدث ،واشتعلت عدة وسوم عىل أثرها ،ثم تفاجأ أن األمر تطور من التعليق

والتعقيب ،إىل الردود ونقض كل تيار ملوقف اآلخر ،ووقع وهو يف أتون اجلدل

عىل تعليقات طريفة لبعض الظرفاء ،أو ردود قاصمة لبعض األذكياء ،فأخذ
( )1نقله يف «املاجريات» (ص.)14 ،13
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يصور بعضها هباتفه ويرسلها لبعض األصدقاء واملجموعات التواصلية ،ثم بقي
ّ

مرتق ًبا ردة فعل األصدقاء ،فجاءته بعض الردود ،ونشأ نقاش تواصيل داخيل آخر،
ثم مل يستفق إال عىل صوت املؤذن يفجؤه وقد حرض وقت الصالة األخرى ،وهو

مل يغادر الصفحة األوىل من كتابه الذي كان قد عزم عىل قطع شوط يف مطالعته...

هذه لقطة مكثفة وحزينة ،مقتطعة من رشيط طالب علم قدَّ ر اهلل عليه أن يعيش

حلظة التكوين العلمي يف عرص ثورة نظم االتصاالت وشبكات التواصل.»...

مقصورا عىل شكوى
«واحلقيقة أن األمر أكرب مما كنت أتصور؛ فلم َي ُعدْ
ً

الشاب حديث العهد بطلب العلم والقراءة ،بل باتت الشكوى من اخلاصة من
املشتغلني بالعلم والدعوة! وقد َّ
تباريح عن مثل هذه
بث يل بعض األصفياء
َ
الشكوى تتف َّطر هلا أكباد املعرفة ...فبعض طالب العلم يقول :إنه تأخر عن
إنجاز رسالته األكاديمية بسبب اهنامكه يف شبكات التواصل ،وأنه وقع يف مأزق

مع القسم ،وحيتاج للتأجيل والتوسالت والشفاعات .وآخر يذكر أنه مل يستطع
مرارا .وآخر يذكر أنه مل يستطع كبح نفسه عن
التوازن ،فاضطر حلذف حسابه ً
الدخول للشبكة عرب هاتفه الذكي ،فاضطر إللقائه ورشاء جهاز تقليدي ال يتيح

خدمة االتصال بشبكة اإلنرتنت .وآخر ذكر يل أنه بات يتصفح صامتًا ويتحاشى
التعليق يف شبكات التواصل حيا ًء من الناس أن يستشعروا غرقه يف دوامة هذه
الشبكات وهم يظنونه قامة علمية جا َّدة»(((.

(« )1املاجريات» (ص.)13 ،12

الورد
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إىل أن قال حفظه اهلل:
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لقد فرضت هذه الظاهرة نفسها ،واتسع مداها ،وجتذرت إىل حد أهنا حفرت

أسام ًء حديثة يف قاموس األمراض النفسية؛ مثل:
 -إدمان اإلنرتنت (.)Internet Addiction

 -قهر اإلنرتنت (.)Internet compulsion

 -اضطراب ألعاب اإلنرتنت (.)Internet gaming disorder

 قهر املوبايل (التليفون اخللوي) (.)Mobile or cell phone compulsion -إساءة استعامل اإلنرتنت (.((()Internet Abuse

الورد
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لقد تناول علامؤنا األقدمون واملعارصون قضية قيمة الوقت واملحافظة
عليه ،ومنهم َمن َّ
خطره:
حذر ِمن اخلوض يف
«املاج َريات»((( و َبينَّ
َ
َ
فقد قال اإلمام ابن اجلوزي (ت:V )597:

كثريا ال يعرفون معنى احلياة ،فمنهم َمن أغناه اهلل عن
«ولقد
ُ
شاهدت خل ًقا ً

التكسب بكثرة ماله فهو يقعد يف السوق أكثر النهار ينظر إىل الناس ،...ومنهم
والر ْخص ،إىل غري ذلك،
من ُي َق ِّطع الزمان بكثرة احلديث عن السالطني ،والغالء ُّ

( )1انظر.Synopsis of psychiatry (vol.2) page 614 :
ِ
املاجريات :هي األحداث والوقائع واألخبارُ ،و ِّلدت هذه اللفظة بأسلوب الرتكيب ا َمل ْزج ِّي
(َ )2
ماج َريات ،من جنس
بني (ما) املوصولة بمعنى الذي ،و(جرى) أي وقع وحدث ،ومجعها َ
املاصدقات واملاورائيات ،ونحوها.
وقد أبدع الدكتور إبراهيم السكران -حفظه اهلل ونفع به -كعادته حني تناول هذه القضية
يتدارس ُه كل من وقع رصي ًعا لوسائل
بإسهاب ومنهجية وعمق يف كتابه املاتع «املاجريات» ،ف ْل
ْ
«التقاطع» االجتامعي التي عزلت الناس عن التواصل «احلقيقي» املبارش بينهم ،وحرمتهم من
عمن حوله
فوائده ،حتى صار كل فرد ممن جيتمعون يف مكان ما بأجسادهم منعزلاً يف «جزيرته» َّ
[ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ] [احلرش.]14:
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مت أن اهلل تعاىل مل ُيطلع عىل رشف العمر ومعرفة قدر أوقات العافية إال َمن
فعلِ ُ

و َّفقه وأهلمه اغتنام ذلك ،وما ُي َل َّقاها إال ذو حظ عظيم»(((.
يتوجع من حال هؤالء:
وتأمل كالمه وهو َّ

«كان املريد يف بداية الزمان إذا أظلم قلبه ،قصد زيارة بعض الصاحلني ،فانجىل

مهه جيتمع ،وشتاته
ما أظلم ،واليوم متى حصلت ذرة من الصدق ملريد ،وكاد ُّ
فلقي َمن ُيو َم ُأ إليه بعلم أو زهد ،رأى عنده الب َّطالني جيري معهم يف
ينتظم ،فخرج َ

مسلك اهلذيان الذي ال ينفع ،وأهون ما عليه تضييع األوقات يف «احلديث الفارغ»،
وغفلة عن ذكر اآلخرة ،فيعود مريض القلب ،يتعب يف معاجلته أيا ًما كثرية»(((.

أما اإلمام املحقق ابن ق ِّيم اجلوزية  Vفقد تكلم عن« :األفكار الرديئة

التي جتول يف قلوب أكثر هذا اخللق ،...ومنها الفكر يف جزئيات أحوال الناس،

وماج َرياهتم ،ومداخلهم وخمارجهم ،وتوابع ذلك من فكر النفوس املبطلة الفارغة
َ
من اهلل ورسوله والدار اآلخرة»(((.

ُ
رسول اهلل :H
وحني تكلم عن طبقة ال ُع َّباد األخفياء الذين قال فيهم

«إن اهلل حيب العبد التقي الغين اخلفي»((( قال :V

ماج َر َيات الناس ،وطلب
«أهل هذه الطبقة ،أثقل يشء عليهم :البحث عن َ

تعرف أحواهلم ،وأثقل ما عىل قلوهبم سامعها ،فهم مشغولون عنها بشأهنم ،فإذا
ُّ
()1
()2
()3
()4

«صيد اخلاطر» (ص.)241
«نفسه» (ص.)369
«الفوائد» (ص.)288
رواه من حديث سعد بن أيب وقاص  :Iمسلم (.)2965

الورد
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فام يرجع املريد عن ذلك الوطن إال وقد اكتسب ظلمة يف القلب ،وشتاتًا يف العزم،
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َ
االشتغال
غريهم
اشتغلوا بام ال يعنيهم منها فاهتم ما هو أعظم عناي ًة هلم ،وإذا عَدَّ ُ
بذلك وسام َعه من باب الظر ِ
ف واألدب وسرت األحوال؛ كان هذا من خدع
ْ
النفوس وتلبيسها ،فإنه حيط اهلمم العالية من َأ ْو ِجها إىل حضيضها ،وربام يعز عليه
أن حيصل مهة أخرى يصعد هبا إىل موضعه الذي كان فيه ،فأهل اهلمم ِ
والف َطن
الثاقبة ال يفتحون من آذاهنم وقلوهبم طري ًقا إىل ذلك ،إال ما تقاضاه األمر ،وكانت
ُّ
وحط مرتبة»(((.
أرجح ،وما عداه فبطالة،
مصلحته
َ

هذا ما قاله ابن القيم  Vيف القرن السابع أو الثامن اهلجري ،فكيف لو

الورد
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اخلامس عَشرَ َ ؟!
أدرك قرننا
َ

***

صفحات عىل الشبكة العنكبوتية تساعد الراغبني يف تقويم
لقد ُصممت
ٌ

حالتهم ليستكشفوا ويقيسوا إذا كان تعاملهم مع هذه الوسائل َم َرض ًّيا ،وتَعرض
برامج تعليمي ًة وإرشادية للتحرر من هذا اإلدمان القهري ،بل توفرت تطبيقات
َ
( )Appsت ُِعني الراغبني يف التحكم يف وقتهم ،وتقليل اندماجهم املفرط مع هذه

الوسائل.

وال شك أن أحوج الناس إىل التحرر من هذا اإلدمان :احلريصون عىل عامرة

أوقاهتم باألوراد ،ومحايتها من أن خيتلسها منهم هذا «الغول» الشبكي.

قال اهلل تعاىل[ :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

ﰉ ﰊ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ] [الشعراء.]207-205:
(« )1مدارج السالكني» (.)181/3
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وعن أيب هريرة  ،Iقال رسول اهلل « :Hالدنيا ملعونة ،ملعون

متعلما»(((.
وعالما أو
ما فيها؛ إال ِذك َر اهلل وما وااله،
ً
ً

َّ
لسخره فيام ُيعينه عىل طاعة اهلل،
ولو انتبه رصيع «التواصل االجتامعي»

فهناك مئات املواقع التي تُيرس حتفيظ القرآن ،وتفسريه ،وغري ذلك مما ال َيشك

يف منفعته ٌ
عاقل.

الورد
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وحسنه األلباين يف
( )1رواه الرتمذي ( ،)2323وقال« :حسن غريب» ،وابن ماجه (،)4112
َّ
«الصحيحة» (.)2797
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معنى احلــزب

ً
لغـــة:

الورد
طاقة ورد يف فقه ِ

والزاء والباء
األصل يف معنى هذه املادَّة :اليشء املجموع ،قال ابن فارس« :احلاء َّ
أصل واحد ،وهو جتمع اليشءِ ،
ٌ
فمن ذلك :احلزب ،وهو اجلامعة من الناس ،قال اهلل

تعاىل[ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ] [املؤمنون ،]53:والطائفة

من كل يشء :حزب ،يقال :قرأ حزبه من القرآن»((( ،ومجع احلزب :أحزاب.

الو ْر ُدِ .
وقال ابن منظور« :واحلزبِ :
الر ُجل من القرآن والصالة :حزبه،
وو ْر ُد َّ
الرجل عىل ن ْف ِسه من قراءة وصالةِ ،
كالورد .وقد حزبت حتزي ًبا.
ُ
واحلزب :ما جيعله َّ
واحلزب :النصيب»((( ،يقال :أعطني حزيب من املال؛ أي :ح ِّظي ونصيبي.
واحلزب :النوبة يف ورود املاء.

اصطالحا:
ً

رشعي يعود معناه إىل أصله
واحلزب والتحزيب يف القرآن والصالة معنًى
ٌّ
الناس أو ٍ
ِ
يشء َ
آخ َر.
ال ُّلغوي الذي ال ينفك عن جمموع من
حيز ُب حتزي ًبا :إذا جعل اليشء أحزا ًبا.
حزب ِّ
وأما التحزيب :فمصدر َّ
(« )1معجم مقاييس اللغة» (.)55/2
(« )2لسان العرب» مادة (حزب) (.)308/1
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سألت
قال ابن األثري يف (النهاية) ...« :ومنه حديث أوس بن حذيفة:
ُ

أصحاب رسول اهلل  :Hكيف حتزبون القرآن؟»(((.

واحلزب واجلزء ِ
والورد تطلق يف معناها العام يف السنة وكالم السلف عىل

ٍ
يشء واحد ،فقد جاء يف كالم النبي  Hقوله« :من نام عن حزبه،(((»...

وقولهُ « :
قرأت جز ًءا من القرآن»(((.

أيضا.
وورد يف كالم الصحابة استعامل اجلزء ،والورد ً
القرآن قسم من ثالثني قسماً  ،واحلزب نصفه كام هو معروف ،فالقرآن ثالثون

جز ًءا وستون حز ًبا.

أوس ِ
ِ
النبي
ُروي عن
بن ُحذيف َة  ،Iقالُ :
كنت يف الوفد الذين َأت َُوا َّ
َ Hأس َلموا من ٍ
ثقيف من بني مالكَ ،أن َْز َلنا يف ُق َّب ٍة له ،فكان خيتلف إلينا بني
ْ ُ
انرصف إلينا وال نربح حتى حُيدِّ َثنا،
بيوته وبني املسجد ،فإذا صلىَّ العشاء اآلخرة
َ

قريشا ،ويشتكي َ
ويشتكي ً
أهل مكة ،ثم يقول« :ال سوا َء(((؛ كنا مبكة ُم ْس َت َذ ِّلني

ُ (((
فمك َ
فلما خرجنا إىل املدينة كانت ِس َج
َث
ُ
وم ْس َتض َع ِفنيَّ ،
ال احلرب علينا ولنا»َ .

()1
()2
()3
()4
()5

«النهاية يف غريب احلديث» (.)376/1
رواه مسلم ( ،)747وانظر( :ص.)59
وصححه األلباين يف «صحيح أيب داود» (.)1241
رواه أبو داود (،)1392
َّ
ال سواء :أي األيام غري متساوية.
بالسجال ،تكون بالنوبة؛ فتكون تارة
مجع َس ْجل ،وهو الدلو اململوءة ما ًء ،وفيه تشبيه احلرب ِّ
هلذا ،وتارة لذاك.

الورد
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ويف االصطالح املتأخر :يطلق اجلزء يف القرآن عىل معنى خاص ،وهو يف

58

عنا ليل ًة مل يأتِنا ،حتى طال ذلك علينا بعد ِ
َ
رسول
العشاء ،قال :قلنا :ما أمكثك عنَّا يا

َ َ(((
زب من القرآن ،فأرد ُ
اهلل؟ قال« :ط َرأ
ْت ألاَّ أَخ ُر َج حتى أَ ْق ِض َي ُه» .قال :فسأ ْلنا
علي ِح ٌ
َّ
ِ
رسول اهلل  Hحني أصبحنا ،قال :قلنا :كيف تحُ َ ِّزبون((( القرآن؟
أصحاب
َ

َ
وس ْب َع سور ،وتسع سور ،وإحدى َع ْش َرة
ثالث ُس َو ٍر،
قالوا :ن َُح ِّز ُب ُه
ومخس َ
َ
سورَ ،
َ
وثالث عشرْ َة سورةً ،وحزب ا ُمل َف َّصل من [ﭑ] حتى يخَ تِ َم(((.
سورةً،
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قال احلافظ ابن كثري �:
ِ
يس :حدثنا أبو ُح َّرةَ ،عن احلسن :أن عمر بن اخلطاب أطال
قال أبو داو َد ال َّطيال ُّ

عيل من
صالة الضحى ،فقيل له:
َ
صنعت اليوم شي ًئا مل تكن تصن ُعه؟ فقال :إنه َ
بقي َّ

وردي يش ٌء ،فأحببت أن أمتَّه -أو قال :أقض َيه ،-وتال هذه اآلية[ :ﮣ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ]((( [الفرقان.]62:

()1

()2
()3

()4

ﮥ

يريد  Hأنه بدأ يف حزبه ،كأنه طلع عليه ،من قولك :طرأ فالن إىل بلد كذا وكذا ،فهو
بت القرآن .وانظر« :لسان
طارئ إليه ،أي :أنه طلع إليه حدي ًثا ،وهو غري ثانئ به؛ وقد َح َّز ُ
العرب» (.)308/1
وقيل :يريد أنه أغفله عن وقته ،ثم ذكره فقرأه.
واحلزب :ما جيعله عىل القسمة من قراءة أو صالةِ ،
كالورد.
ِ
حتزبون :من التحزيب ،وهو جتزئة القرآن ،واختاذ كل جزء حز ًبا له ،واحلزب هو ما جيعله الرجل
عىل نفسه من قراءة.
رواه اإلمام أمحد ر ْقم ( ،)16166وأبو داود ( ،)1393وابن ماجه ( ،)1345وغريهم،
وقال حمققو «املسند»« :إسناده ضعيف» ( .)89/26وضعفه األلباين يف «ضعيف أيب داود»
مشهورا يف عهد
(رقم .)297واحلديث يدل عىل أن ترتيب القرآن عىل النمط املعلوم اآلن كان
ً
الصحابة  .Mقاله يف «عون املعبود» (.)190/4
أيضا عبد الرزاق يف «مصنفه» (،)4749( )51/3
«تفسري القرآن العظيم» ( .)133/6وقد رواه ً
وابن أيب حاتم ( ،)2718/8وإسناده منقطع؛ ألن احلسن مل يدرك عمر ،ومل يسمع منه؛ فإنه ولدَِ
ُ
لسنتني بقيتا من خالفة عمر ،ونشأ بوادي القرى.
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وعن عمر بن اخلطاب قال :قال رسول اهلل َ « :Hم ْن نام عن ِح ْز ِبه،

أو عن شي ٍء منه ،فقرأه فيما بني صالة الفجر وصال ِة الظهرُ ،
ك ِت َب له كأمنا قرأه

من الليل»(((.

فاحلزب هنا حصة معينة من القرآن الكريم يتلوها املرء احتسا ًبا ،ونالحظ

أن رسول اهلل  Hيف احلديث اآلنف الذكر أضاف احلزب إىل الشخص
«حزبه» ،وأطلق ذلك ومل يقيده بقدر ،و ُيفهم من هذا أن حتديد مقدار (احلزب)
أمر شخيص خيضع لظروف كل شخص عىل حدة ،وقد اختلفت مسالك الصحابة

هذا ،وإن كان قد ُروي عنهم أهنم كانوا خيتمونه يف سبعة أيام كام تقدَّ م.

ومما ُّ
يدل عىل مرشوعية حتزيب القرآن الكريم :ما رواه ابن اهلاد ،قال:
نافع ب ُن ُج َبيرْ ِ ِ
بن ُم ْط ِع ٍم ،فقال يل :يف كم تقرأ القرآن؟ فقلت :ما ُأ َح ِّز ُب ُه،
سألني ُ
فقال يل نافع :ال تقل :ما ُأ َح ِّز ُب ُه؛ فإن رسول اهلل  Hقال« :قرأت جز ًءا من

القرآن»(((.

( )1رواه مسلم ( ،)747وأبو داود ( ،)1313وابن ماجه ( ،)1343وغريهم.
( )2تقدم (ص.)57
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 Mيف املقدار اليومي الذي يقرؤونه من القرآن الكريم ،وتفاوتت أحزاهبم يف
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أنواع حتزيب القرآن((( كما أرشد إليها
مرو L
النبي H
َ
عبد ا& بن َع ٍ
ُّ
ُ
رسول اهلل :H
عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  ،Lقال :قال يل
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���رآن َّ
الده��� َر ،وتق���رأ الق َ
«أَلمَ ْ أُ ْخ َب��� ْر أن���ك تص���و ُم َّ
نبي اهلل،
كل ليل���ة؟»ُ .
قلت :بىل ي�ا َّ
فصم َص��� ْو َم داو َد وكان َ
أعبد الن���اس ،واقرأ القرآن
ومل ُأ ِر ْد بذل�ك إال
اخلير .قالُ « :
َ
طي�ق َأ ْف َ
ضل من ذلك .قال« :فاقرأه يف
نبي اهلل ،إين ُأ ُ
يف كل ش���هر» .ق�الُ :
قلت :يا َّ
ِّ
َ
أفضل من ذلك .قال« :فاقرأه يف
نبي اهلل ،إين أطي�ق
كل عش���رين» .ق�ال :قلت :يا َّ

كل َس��� ْبع ،ال َت ِز ْد على ذلك» .قال :فش�دَّ ْد ُت؛ ُ
عيل ،وقال يل« :إنك ال تدري
فش�دِّ َد َّ

لعلك ي ُ
َط ُ
ول بك ُع ُم ٌر» .قال :فصرِ ْ ُت إىل الذي قال يل النبي  ،Hفلام َكبرِ ُت
ُنت َقبِ ْل ُت رخص َة نبي اهلل .(((H
َو ِد ْد ُت أنيِّ ك ُ

َ
القرآن؟ قال:
قلت :يا رسول اهلل ،يف كم أقرأ
ويف رواية الرتمذي :قالُ :

َ
أفضل من ذلك .قال« :اختمه يف عشرين».
أطيق
قلت :إين ُ
«اختمه يف شهر»ُ .
َ
أفضل من ذلك .قال« :اختمه يف مخس َة عش َر» .قلت :إين أطيق
أطيق
قلت :إين ُ
ُ
َ
أفضل من ذلك .قال:
أطيق
أفضل من ذلك .قال« :اختمه يف عشر» .قلت :إين ُ

ص يل(((.
«اختمه يف مخس» ،قلت :إين أطيق أفضل من ذلك ،قال :فام َر َّخ َ
( 	)1خمترصة من كتاب «حتزيب القرآن» للدكتور عبد العزيز احلزمي.
( )2رواه البخاري ( ،)5054ومسلم ( )1159واللفظ له.
( )3رواه الرتمذي ( ،)2946والدارمي (.)3550
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َ
ُ
القرآن؟ قال:
قر ُأ
ويف أخرى له :أنه سأل
رسول اهلل  ،Hيف كم ُي َ

س
«يف أربعني ً
شهر» ،ثم قال« :يف عشرين» ،ثم قال« :يف خمَ ْ َ
يوما» ،ثم قال« :يف ٍ

َع ْش َر َة» ،ثم قال« :يف عشر» ،ثم قال« :يف س ْبع» ،مل ينزل ِمن َس ْبع(((.

وهذا احلديث أصل يف مرشوعية حتزيب القرآن الكريم ،ورواياته تدل عىل

أن حزب ِّ
بحسبه.
كل إنسان َ

يوما
 -1اخلتم في أربعني ً
يوما».
قال له« :اقرأه يف أربعني ً

وعن اإلمام أمحدَ « :أكثر ما ِ
سمعت أنه خيتم القرآن يف أربعني».

وقال إسحاق بن إبراهيم« :وال نحب للرجل أن يأيت عليه أكثر من أربعني

يو ًما ومل يقرأ القرآن؛ هلذا احلديث»((( .وذلك يبلغ يف السنة تسع ختامت.
 -وتقسيمه باألجزاء :ستة أرباع يوم ًّيا (جز ًءا إال ربعني).

قال القرطبي « :Vواألربعون مدة الضعفاء ،و ُأويل األشغال»(((.

( )1رواه أبو داود ( ،)1395وصححه األلباين يف «صحيح سنن أيب داود» ( ،)1243وقال :V
(صحيح) إال قوله« :مل ينزل من سبع» شاذ؛ ملخالفته لقوله املتقدم (« :)1391اقرأه يف ثالث».
( )2أورده الرتمذي عقب حديث ر ْقم (.)2946
(« )3التذكار» (ص.)103 ،102

الورد
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جاء يف بعض روايات حديث عبد اهلل بن عمرو  Lأن النبي H
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أما حتزيبه على الس َور فيمكن أن يكون كالتالي:
 -11األعراف
()206-127

 -21طه ،األنبياء

 -31غافر ،فصلت

 -1البقرة
()124-1

 -12األنفال

 -22احلج ،املؤمنون

 -32الشورى،
الزخرف

 -13التوبة

 -23النور ،الفرقان

 -33الدخان :حممد

 -14يونس

 -24الشعراء ،النمل

 -34الفتح :الذاريات

 -15هود

 -25القصص،
ال َعنكبوت

 -35الطور :الواقعة

 -16يوسف ،الرعد

 -26الروم ،لقامن

 -36احلديد :الصف

 -7النساء
()176 -88

 -17إبراهيم ،احلجر

 -27السجدة،
األحزاب

 -37اجلمعة :احلاقة

 -8املائدة

 -18النحل

 -28سبأ ،فاطر

 -38املعارج:
املرسالت

 -9األنعام

 -19اإلرساء

 -29يس ،الصافات

 -39النبأ :األعىل

 -10األعراف
()126-1

 -20الكهف ،مريم

 -30ص ،الزمر

 -40الغاشية :الناس

 -2البقرة
()223-125
 -3البقرة
()286-224
 -4آل عمران
()110-1
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 -5آل عمران
()200-111
 -6النساء
()87-1
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 -2اخلتم في شهر
النبي  Hعبدَ اهلل بن عمرو َ L
أول ما أوىص أن خيتم
أوىص ُّ

القرآن الكريم يف شهر ،وهذه طريقة أكثر الناس من عموم األمة.

وقد متنى ابن عمرو ملا كبرِ وض ُعف أن لو امتثل وصيته  Hبأن

خيتمه يف شهر؛ ألنه القدْ ر الذي يمكنه املداومة عليه بدون انقطاع وال مشقة.

الورد
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فعىل حتزيب القرآن باألجزاء عىل ثالثني ،يقرأ يف كل يوم جز ًءا.
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وأما حتزيبه عىل السور ،فيمكن اقرتاح التايل:

(((

 -1البقرة ()163-1

()1

 -2سائرة سورة البقرة
 -3آل عمران
 -4النساء
 -5املائدة

 -6األنعام
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 -7األعراف
 -8األنفال
 -9التوبة
 -10يونس

 -11هود

 -12يوسف ،الرعد

 -13إبراهيم ،احلجر

 -21األحزاب  :فاطر
 -22يس  :ص

 -23الزمر  :فصلت

 -14النحل ،اإلرساء

 -24الشورى  :األحقاف

 -16طه ،األنبياء

 -26الطور  :احلديد

 -15الكهف ،مريم

 -17احلج ،املؤمنون
 -18النور ،الفرقان

 -19الطواسني (الشعراء

 :القصص)
 -20ذوات [ﮡ]
(العنكبوت  :السجدة)

 -25حممد  :الذاريات

 -27املجادلة  :التحريم
 -28امللك  :املرسالت
 -29النبأ  :الناس

( )1قال شيخ اإلسالم ابن تيمية « :Vإذا قرأه َّ
النبي  Hعبدَ اهلل بن
كل شهر كام أمر به ُّ
َع ٍ
مرو أولاً عملاً عىل قياس حتزيب الصحابة؛ فالسورة التي تكون نحو جزء أو أكثر بنحو نصف
أو أقل بيسري جيعلها حز ًبا ،كـ (آل عمران ،والنساء ،واملائدة ،واألنعام ،واألعراف).
وأما (البقرة) فقد يقال :جيعلها حز ًبا ،وإن كانت بقدر حزبني وثلث؛ لكن األشبه أن يقسمها
احلزب ِم َ
ثل األجزاء ،ومثله
حزبني للحاجة؛ ألن التحزيب البد أن يكون متقار ًبا؛ بحيث يكون
ُ
مرة ودون النصف ،وأما إذا كان مرتني وشيئًا فهذا تضعيف وزيادة ،وعىل هذا فإىل (األعراف)
سبعة أجزاء ،و(األنفال) جزء ،و(براءة) جزء ،فإن هذا أوىل من جعلهام جز ًءا؛ ألن ذلك يفيض
إىل أن يكون نحو الثلث يف ثامنية ،والذي رجحناه يقتيض أن يكون نحو الثلث يف تسعة ،وهذا
أقرب إىل العدل» اهـ من «جمموع الفتاوى» (.)415/13

65
يوما
 -3اخلتم في عشرين ً
وحتزيبه باألجزاء معلوم يف املصاحف (يف اليوم جزء ونصف اجلزء) ،وأما

حتزيبه بالسور ،فيمكن اقرتاح التايل:
 -2آل عمران

 -12الشعراء  :القصص

 -3النساء

 -13العنكبوت  :السجدة

 -4املائدة ،األنعام

 -14األحزاب  :يس

 -5األعراف

 -15الصافات  :غافر

 -6األنفال ،التوبة

 -16فصلت  :األحقاف

 -7يونس ،هود

 -17حممد  : Hالقمر

 -8يوسف  :احلجر

 -18الرمحن سبحانه  :التحريم

 -9النحل  :الكهف

 -19تبارك  :املرسالت

 -10مريم  :األنبياء

 -20النبأ  :الناس
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 -1البقرة

 -11احلج  :الفرقان

66
َ
يوما
 -4اخلتم في
خمسة َع َش َر ً

عن زيد بن ثابت  ،Iقال« :لأَ َن أقرأه يف عرشين ،أو يف نصف شهر،

وأتدبره»(((.
ألقف عليه
أحب إ َّيل من أن أقرأه يف سبع؛
َ
ُّ
َ

ويف بعض روايات حديث عبد اهلل بن عمرو « :Lأن النبي H

مخس عَشرْ ةَ».
أوصاه بأن يقرأه يف َ

وحتزيبه بأجزاء القرآن املعروفة عىل جزأين كل يوم.
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أما حتزيبه عىل السور ،فيمكن اقرتاح اآليت:
 -1البقرة

 -9املؤمنون  :الشعراء

 -2آل عمران ،النساء

 -10القصص  :لقامن

 -3املائدة ،األنعام

 -11السجدة  :يس

 -4األعراف ،األنفال

 -12الصافات  :فصلت

 -5التوبة ،يونس

 -13الشورى  :الذاريات

 -6هود  :إبراهيم

 -14الطور  :القلم

 -7احلجر  :الكهف

 -15احلاقة  :الناس

 -8مريم  :احلج

( )1رواه ابن املبارك يف «الزهد» ( ،)228/3والبيهقي يف ُّ
«الش َعب» (.)35/5
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 -5اخلتم في َع َش َ
رة َّأيام
وحتزيبه باألجزاء يكون عىل ثالثة أجزاء يف كل يوم.
أما حتزيبه بالسور ،فيمكن اقرتاح التايل:
 -2النساء  :األنعام

 -7العنكبوت  :يس

 -3األعراف  :التوبة

 -8الصافات  :حممد H

 -4يونس  :احلجر

 -9الفتح  :التحريم

 -5النحل  :األنبياء

 -10امللك  :الناس

وهبذا خيتم القارئ نحو ِس ٍّت وثالثني ختم ًة َّ
كل سنة.
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 -1البقرة ،آل عمران

 -6احلج  :القصص

68
 -6اخلتم في أسبوع
وهذا هدي السلف الصالح ،قال النووي « :Vاألكثرون من السلف

كانوا خيتمون يف كل سبع»(((.

وقال السيوطي « :Vوهذا أوسط األمور وأحسنُها ،وهو فِ ْع ُل األكثر

من الصحابة وغريهم»(((.

الس ُب َع من القرآن بالنهار،
وكان عبد اهلل بن عمرو  Lيقرأ عىل بعض أهله ُّ
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يتقوى أفطر
والذي يقرؤه يعرضه من النهار ليكون
َّ
أخف عليه بالليل ،فإذا أراد أن َّ

أيا ًما وأحىص وصام مثلهن؛ كراهية أن يرتك شي ًئا فارق عليه النبي .H

املفصل) ،وجيمع َ
أوائل
وحتزيبه بالسور كالتايلَّ ،13 ،11 ،9 ،7 ،5 ،3( :
ِ
السو ِر التي ُيبدأ هبا كل حزب عبارةُ« :فمي بشوق» ،وهي رمز اصطالحي
حروف َ
يرمز إىل أوائل األحزاب املقسم عىل سبعة أيام؛ فالفاء (للفاحتة) ،وامليم (للامئدة)،

والياء (ليونس) ،والباء (لبني إرسائيل) ،والشني (للشعراء) ،والواو لسورة

(والصافات) ،والقاف لـ (ﭑ) إىل آخر القرآن.
فيكون التحزيب كالتايل:
		
 -1البقرة  :النساء.
		
 -2املائدة  :التوبة.

 -3يونس  :النحل.

 -4اإلرساء :الفرقان.

 -5الشعراء  :يس.

 -6الصافات  :احلجرات.
 -7ق  :الناس.

(« )1التبيان» (ص.)59
(« )2اإلتقان يف علوم القرآن» (ص.)259
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 -7اخلتم في خمسة أيام

قال بعض حفاظ القرآن الكريمَ « :من تعاهد القرآن يف مخس؛ َأ ِم َن ِمن

ال َّط ْمس» ،أي :النسيان.

وجاء يف بعض روايات حديث ابن َع ٍ
مرو « :Lاختمه يف مخس».

ويكون حتزيبه باألجزاء ستة أجزاء يوم ًّيا.

أما حتزيبه بالسور ،فيمكن اقرتاح ما ييل:

 -2األنعام  :إبراهيم.

 -3احلجر  :القصص.

 -4العنكبوت  :حممد .H
 -5الفتح  :الناس.
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 -1البقرة  :املائدة.

70
 -8اخلتم في ثالثة أيام
ٍ
رواية حلديث عبد اهلل بن َع ٍ
مرو
وهو أقىص حاالت االجتهاد ،وجاءت يف

.L

وال بأس من ذلك أحيانًا يف املواسم الفاضلة ،وعند ارتفاع مهة أويل العزم،

والتفرغ للعبادة؛ كوقت االعتكاف ،ويف أيام رمضان ،ويف األسفار ،السيام إذا
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كان حاف ًظا متقنًا ،ورمزها( :يفء) الفاء للفاحتة ،والياء ليونس ،واهلمزة لألحزاب،
ويكون حتزيبها بالسور:

 -1البقرة  :التوبة.

 -2يونس  :السجدة.

 -3األحزاب  :الناس.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :V
(((

��رآن يف أق َّ
«وأما رواية َمن روىَ ( :من ق���رأَ ال��ق َ
ث�ل�اث مل يفقه)
���ل ِم��ن
ٍ

أمرا لعبد اهلل بن َع ٍ
مرو ،وال فيه أنه جعل
فال تُنايف رواي َة التَّسبيع؛ فإن هذا ليس ً
ٍ
قراءته يف ثالث دائماً ُسنة مرشوعة ،وإنام فيه اإلخبار بأن َمن قرأه يف َّ
ثالث
أقل من
مل يفقه ،ومفهو ُمه مفهو ُم العدد ،وهو مفهو ٌم صحيح :أن من قرأه يف ثالث فصاعدً ا

نقيض ذلك ،والتناقض يكون باملخالفة ،ولو من بعض الوجوه.
فحك ُْمه ُ
ُ
( )1رواه أبو داود ( ،)1390وصححه األلباين يف «صحيح أيب داود» (.)1239
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َ
حصل مقصو ُد احلديث،
فإذا كان َمن يقرؤه يف ثالث أحيانًا قد يفقهه
وال يلزم إذا شرُ ِ َع فِ ُ
عل ذلك أحيانًا لبعض الناس أن تكون املداوم ُة عىل ذلك

مستحبة؛ وهلذا مل ُيعلم يف الصحابة عىل عهده َمن داو َم عىل ذلك ،أعني :عىل
الس ْبع؛ وهلذا كان اإلما ُم أمحد  Vيقرؤه يف ِّ
كل س ْبع»(((.
قراءته دائماً فيام دون َّ
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(« )1جمموع الفتاوى» (.)407/13

72
صور أخرى من اخلتم
وهذه مل ت َِر ْد يف حديث ابن َعمرو  ،Lلكنها مروية عن بعضهم:

ٍ
مخسة
 -كاخلتم يف أربعة أيام ،أو ستة ،أو ثامنية ،أو تسعة ،أو أحدَ عَشرَ َ  ،أو

وعرشين.

 -وكذا اخلتم يف ستني يو ًما (وهو أقل األوراد).
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 -وقيل :أكثر مدة للختم يف السنة مرتني؛ ألن النبي  Hعرض عىل

السنة التي ُقبض فيها مرتني(((.
جربيل  Sيف َّ

( )1انظر« :اإلتقان» للسيوطي (ص.)260
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حكم ختم القرآن الكرمي في َّ
أقل ِمن ثالث

قراءة القرآن الكريم يف أقل من ثالث خالف السنة(((ِ ،
ومن العلامء َمن
ُّ

ِ
كرهه ،قال النووي « :Vوقد كره مجاعة من املتقدمني اخلتم يف يوم وليلة»(((.

نبي اهلل  Hقرأ
عن أم املؤمنني عائشة  Jقالت ...« :وال أعلم َّ

َ
القرآن ك َّله يف ليلة»(((.

وقد قال « :Hال يفقه من قرأ القرآن يف أقل من ثالث»(((.

أما ما ورد عن بعض السلف كعثامن بن عفان  Iأنه قرأ القرآن يف ركعة

يوتر هبا ،وكذا عن سعيد بن جبري ،فقد أشار الرتمذي  Vإىل تضعيفهام ،وقال

األلباين « :Vأحس َن اإلما ُم الرتمذي برواية هذا اخلرب ،والذي بعده بصيغة
التَّضعيف؛ ألن الركعة مهام طالت ال يمكن أن ُيقرأ فيها القرآن الكريم كاملاً ،
ٍ
خمالفة لسنَّة رسول اهلل  Hيف الركوع والسجود
فضلاً عام يف ذلك من

والقيام ،وحاشا لسيدنا عثامن أن يفعل مثل ذلك»(((.
()1
()2
()3
()4
()5
()6

«السلسلة الصحيحة» لأللباين (.)600/5
«األذكار النووية» (ص.)154
رواه مسلم (.)746
رواه ابن سعد يف «الطبقات» ( ،)376/1وانظر« :السلسلة الصحيحة» لأللباين (.)2466
رواه أبو داود ( ،)1394 ،1390والرتمذي ( ،)2949والنسائي يف «الكربى» ( ،)8013وابن
ماجه ( ،)1347وصححه األلباين يف «صحيح أيب داود» (.)1257
«ضعيف سنن الرتمذي» (ص.)357
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وروي عنها  Jقالت« :كان  Hال يقرأ القرآن يف َّ
أقل من ثالث»(((.
ُ

74
وعىل فرض ثبوت صحة ذلك عن بعض السلف ،فقد أجاب عنه العلامء

كام ييل:

النهي عن ذلك:
 -1أنه مل يبلغهم
ُ

قال األلباين « :Vوال ي ِ
شكل عىل هذا ما ثبت عن بعض السلف مما هو
ُ
خالف هذه السنة الصحيحة؛ فإن الظاهر أهنا مل تبلغهم»(((.

 -2أهنا بلغتهم ،ولكن مل حيملوا النهي عىل التحريم(((.

 -3أهنم كانوا يفهمون ويتفكرون فيام يقرؤونه مع هذه الرسعة(((.

الورد
طاقة ورد يف فقه ِ

 -4أهنم نظروا إىل كثرة احلسنات ،ولو فاهتم التدبر.
 -5أهنم ِ
فهموا أن املكروه هو املداومة عىل ذلك واختاذه عادة ،أما إذا كان اخلتم يف
َّ
عارضا؛ كزيادة نشاط ،وتوقد محاس ،وعلو مهة ،ال سيام عند
أقل من ثالث
ً

اغتنام فضل الزمان (كشهر رمضان) ،أو املكان كمكة املكرمة -فال حرج،-
قال احلافظ ابن رجب :V

ٍ
َّهي عن قراءة القرآن يف َّ
ثالث عىل املداومة عىل ذلك،
أقل من
«إنام ورد الن ُ

خصوصا الليايل التي تُطلب فيها ليلة
فأ َّما يف األوقات الفاضلة كشهر رمضان،
ً
ستحب اإلكثار
فضلة كمكَّة ملن دخلها من غري أهلها ،ف ُي
القدر ،أو يف األماكن ا ُمل َّ
ُّ

َ
وإسحاق
فيها من تالوة القرآن؛ اغتنا ًما لفضيلة الزمان واملكان ،وهو قول أمحدَ
ِ
يدل ُ
وغريمها من األئمة ،وعليه ُّ
عمل غريهم»(((.
()1
()2
()3
()4

«السلسلة الصحيحة» ( ،)601/5وانظر« :فضائل القرآن» البن كثري (ص.)260
انظر« :حتفة األحوذي» (.)219/8
«فضائل القرآن» البن كثري (ص.)260
«لطائف املعارف» (ص.)166
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 -قال سالم بن أيب مطيع « :Vكان قتاد ُة خيتم القرآن يف َس ْبعٍ ،فإذا جاء

كل ثالث ،فإذا جاء ال َعشرْ ُ ختم َّ
رمضان ختم يف ِّ
كل ليلة».

السبع ال ّطول ،ثم طاف
 -وعن علقمة :أنه كان بم َّك َة يف ليلة ،فطاف فقرأ ْ

طوا ًفا َ
بقي يف ليلة واحدة.
آخ َر فقرأ باملثاين ،ثم طاف طوا ًفا آخر فقرأ ما َ
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نقد أخبار فيها مبالغة منكرة
في عدد مرات اخلتم
ٍ
مرات يف اليوم والليلة تصل إىل ثامين
نُقل عن البعض أنه ختم القرآن الكريم
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ختامت يف اليوم والليلة ،ومثل هذا النقل ُي ُّ
شك يف صحته وال ُبدّ ؛ فإنه خيالف احلس
ٍ
حتريك للسان ،وليست هذه القراءة التي
والواقع إال إن قصد أنه يقرؤه بعينه دون
تع َّبدنا اهلل هبا ،ورتب الثواب عىل كل حرف ُيقرأ فيها كام يأيت إن شاء اهلل(((.

احلراين املعروف
ونقل احلافظ ابن حجر يف ترمجة حممد بن أمحد بن حممد َّ

القزاز (ت 705هـ) أن الذهبي قال« :أخربين أنه تال بمكة أزيد من ألف
بابن َّ
ختمة ،وأنه اتكأ يف ِ
احلجر من جهة امليزاب فتال فيه ختمة» ،ثم ع َّلق الذهبي قائلاً :
«لعله قرأ سورة اإلخالص ثالث مرات»(((!
وملا ِ
سمع الفقيه ابن العريب أن رجلاً باملرشق يقال له :أبو عيسى التلمساين
ٍ
ختمة ،قال هذا يف جملسه وابن العريب
ف
اثني عَشرَ َ أ ْل َ
كان خيتم يف اليوم والليلة ْ
الفقيه حارض ،فقال الفقيه ابن العريب« :لو كان يقول( :القرآن ،القرآن ،القرآن) ما

أتم اثني عرش ألف مرة»(((!

( )1انظر( :ص.)103 ،102
(« )2الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة» للحافظ ابن حجر (.)87/5
(« )3الفوائد اجلميلة عىل اآليات اجلليلة» حلسني الشوشاوي (ص.)228 ،227

77
املفاضلة بني القراءة القليلة بتدبر
وبني سرعة القراءة مع كثرتها
قال اإلمام املحقق ابن ق ِّي ِم اجلوزية �:

َ
الرتتيل والتدبر مع قلة
وغريمها إىل أن
«ذهب اب ُن مسعود واب ُن عباس ُ L

ُ
والعمل به ،وتالوتُه وحف ُظه وسيلة إىل معانيه،
فهمه وتد ُّبره ،والفق ُه فيه
من القراءة ُ
ليعمل به ،فاختذوا تالوته عملاً  .وهلذا كان ُ
َ
أهل
كام قال بعض السلف :نزل القرآن

القرآن هم العاملون به ،والعاملون بام فيه ،وإن مل حيفظوه عن ظهر قلب .وأما من
حفظه ومل يفهمه ومل يعمل بام فيه ،فليس ِمن أهله وإن أقام حروفه إقام َة السهم.
ُ
َ
أفضل األعامل ،و َف ْه ُم القرآن وتد ُّبره هو الذي ُيثمر
اإليامن
قالوا :وألن

والفاجر ،واملؤمن
رب
ُ
اإليامن ،وأما جمر ُد التالوة من غري فهم وال تدبر ،فيفعلها ال ُّ
وم َث ُل املنافق ال��ذي يقرأ ال��ق��رآن ،كمثل
واملنافق ،كام قال النبي َ « :H

حيها طيب ،وطعمها ُم ٌّر»(((.
الريحْ انة؛ ِر ُ
َّ

والناس يف هذا أربع طبقات :أهل القرآن واإليامن ،وهم أفضل الناس.
والثانية :من َع ِدم القرآن واإليامن .الثالثة :من أويت قرآنًا ،ومل ُيؤت إيامنًا .الرابعة:

من أويت إيامنًا ومل ُيؤت قرآنًا.

( )1رواه البخاري ( ،)5020ومسلم ( ،)797وأصحاب السنن.
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ُ
أرباب هذا القول بأن املقصود
أفضل من رسعة القراءة مع كثرهتا .واحتج
القراءة
ُ
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ُ
أفضل ممن أويت قرآنًا بال إيامن ،فكذلك
قالوا :فكام أن من ُأويت إيامنًا بال قرآن

ُ
أفضل ممن أويت كثرة قراءة ورسعتها بال تدبر.
تدبرا وفهماً يف التالوة
من أويت ً

هدي النبي  ،Hفإنه كان يرتِّل السورة حتى تكون َ
أطول من
قالوا :وهذا ُ
َ
أطول منها ،وقام بآية حتى الصباح.

ُ
أفضل ،واحتجوا بحديث ابن
أصحاب الشافعي  :Vكثرة القراءة
وقال
ُ

مسعود  ،Iقال :قال رسول اهلل َ « :Hم ْن َق َرأَ َح ْر ًفا من كتاب اهلل،
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فله به حسنة ،واحلسنة بعشر أمثاهلا ،ال أقول [ﭑ] حرف ،ولكن ٌ
ألف حرف ،وال ٌم

حرف ،ومي ٌم حرف» رواه الرتمذي ،وصححه(((.

آثارا عن كثري من
قالوا :وألن عثامن بن عفان قرأ القرآن يف ركعة ،وذكروا ً

السلف يف كثرة القراءة.

وأرفع
أج ُّل
ُ
والصواب يف املسألة أن يقال :إن ثواب قراءة الرتتيل والتدبر َ

(((
كمن تصدَّ ق بجوهرة عظيمة،
قدرا،
َ
أكثر عد ًدا  ،فاألولَ :
وثواب كثرة القراءة ُ
ً

كمن تصدَّ ق بعدد كثري من الدراهم،
أو أعتق عبدً ا قيمتُه نفيسة جدًّ ا ،والثاينَ :

أو أعتق عد ًدا من العبيد قيمتُهم رخيصة ،ويف صحيح البخاري عن قتادة قال:

أنسا عن قراءة النبي  ،Hفقال :كان يمدُّ مدًّ ا(((.
سألت ً

( )1رواه الرتمذي ( ،)2912وحسنه ،وصححه احلاكم ،ووافقه الذهبي ،وقال الشيخ شعيب:
«وهو كام قاال».
( )2انظر« :النرش يف القراءات العرش» ( ،)208/1و«اإلتقان» للسيوطي (ص.)264
( )3رواه البخاري رقم ( ،)5046 ،5045والنسائي ( ،)179/2وابن ماجه (.)1353
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رسيع القراءة،
قلت البن عباس :إين رجل
وقال شعبة :حدثنا أبو مجرة ،قالُ :
ُ
قرأت القرآن يف ليلة مرة أو مرتني ،فقال اب ُن عباس :لأَ َن أقرأ سور ًة واحدة
وربام
ُ
كنت فاعلاً وال بد ،فاقرأ قراء ًة
أعجب إ َّيل من أن أفعل ذلك الذي تفعل ،فإن َ
ُ
ت ُْس ِم ُع ُأ ُذ َن ْيك ،ويعيها قل ُبك(((»(((.
وقال احلافظ ابن حجر �:

«والتحقيق أن ٍّ
لكل من اإلرساع والرتتيل جه َة َف ْضل ،برشط أن يكون

وأن يستوياَّ ،
اآلخ َر ْ
ْ
أن يفضل أحدُ مها َ
كم ْن تصدَّ ق بجوهرة
فإن َم ْن رتَّل وتأ َّمل َ
جواهر لك ْن قيمتُها قيمة الواحدة،
كمن تصدَّ ق بعدَّ ة
َ
واحدة مثمنة ،و َمن أرسع َ
أكثر من قيمة األُخريات ،وقد يكون بالعكس»(((.
وقد تكون قيمة الواحدة َ

( )1انظر« :فضائل القرآن» البن كثري (ص ،)236و«السنن الكربى» للبيهقي (.)4491( ،)3876
(« )2زاد املعاد» (.)338/1
(« )3فتح الباري» (.)89/9
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املرسع ال ُّ
والسكون الواجبات ،فال يمتنع
خيل بيشء من احلروف واحلركات ُّ
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التحزيب بالسور التامة
أولى من التجزئة باحلروف
وذلك لألسباب التالية:
األول :أن هذا كان هدي الصحابة رضوان اهلل عليهم ،فكانوا حيزبون القرآن
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سورا تامة ،وال حيزبون السورة الواحدة.
ً

«سألت أصحاب رسول اهلل  :Hكيف
عن أوس بن حذيفة ،قال:
ُ

َ
وثالث
حتزبون القرآن؟ قالوا :ثالث ،ومخس ،وس ْبع ،وتسع ،وإحدى عرشةَ،

املفصل واحد».
عرشةَ ،وحزب َّ

ويف رواية لإلمام أمحدَ « :قالوا :نحزبه ثالث سور ،ومخس سور ،وسبع

َ
وثالث عَشرْ ةَ ،وحزب املفصل من (ق) حتى
سور ،وتسع سور ،وإحدى عَشرْ ةَ،

خيتم»(((.

الثاني :أن التجزئة باحلروف حمدثة:
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية �:

«وفيه -أي :خرب أوس بن حذيفة -أهنم َح َّزبوه بالسور ،وهذا معلوم بالتواتر؛
فإنه قد ُع ِلم أن أول ما ُجزئ القرآن باحلروف جتزئة ثامنية وعرشين ،وثالثني،
وستني .هذه التي تكون رؤوس األجزاء واألحزاب يف أثناء السورة وأثناء القصة

( )1تقدم خترجيه (ص.)58
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ونحو ذلك = كان يف زمن َ
وي أن احلجاج أمر بذلك .ومن
ور َ
احل َّجاج وما بعدهُ ،
العراق فشا ذلك ،ومل يكن أهل املدينة يعرفون ذلك.

وإذا كانت التجزئة باحلروف محُ ْدَ ث ًة من عهد احلجاج بالعراق فمعلوم أن

حتزيب َ
آخ ُر؛ فإهنم
الصحابة قبل ذلك عىل عهد النبي  Hوبعده كان هلم
ٌ
كانوا يقدرون تار ًة باآليات ،فيقولون :مخسون آية ،ستون آية((( ،وتار ًة بالسور،
لكن تسبيعه باآليات مل يروه أحد ،وال ذكره أحد؛ فتعينَّ التحزيب بالسور»(((.

واالبتداء بام بدأ اهلل ،واخلتم بام ختم خري من هذه التجزئة.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :V

«إن هذه التحزيبات ا ُمل ْحدَ ثة تتضمن دائماً الوقوف عىل بعض الكالم املتصل

بام بعده حتى يتضمن الوقف عىل املعطوف دون املعطوف عليه ،فيكون القارئ يف

اليوم الثاين مبتدئًا بمعطوف ،كقوله تعاىل[ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ] [النساء ،]24:وقوله[ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ] [األحزاب،]31:

( )1انظر( :ص.)101 ،100
(« )2جمموع الفتاوى» (.)409/13
( )3ومع ذلك فإن التجزئة املحدثة ال سبيل فيها إىل التسوية بني حروف األجزاء؛ ألن احلروف يف
النطق ختالف احلروف يف اخلط يف الزيادة والنقصان ،وانظر« :جمموع الفتاوى» (.)412/13
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(((
يراع يف بدايتها
وعي فيها
ُ
احلروف  ،ومل َ
الثالث :أن حتزيب األجزاء ُر َ
وهنايتها املعنى ،ف َيفصل َمن يراعيها بني األحكام املرتابطة ،والقصة الواحدة،
ِ
حل َّجاج بن يوسف و َمن
واملعاين املؤتلفة ،وإنام كان التحزيب باألجزاء من فعل ا َ
معه ،راعوا يف ذلك احلروف ،ومل يراعوا املعاين ،وحتزيب الصحابة كان بالسور،
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وأمثال ذلك .ويتضمن الوقف عىل بعض القصة دون بعض -حتى كالم املخاطبني-

حتى حيصل االبتداء يف اليوم الثاين بكالم املجيب ،كقوله تعاىل[ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ] [الكهف ،]75:ومثل هذه الوقوف ال يسوغ يف املجلس
عطف أو استثناء
الواحد إذا طال الفصل بينهام بأجنبي؛ وهلذا لو ُأحلق بالكالم
ٌ

أو رشط ونحو ذلك بعد طول الفصل بأجنبي مل َي ُس ْغ باتفاق العلامء ،ولو تأخر
ال َقبول عن اإلجياب بمثل ذلك بني املتخاطبني مل َي ُس ْغ ذلك بال نزاعٍ»(((.
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الرابع :أن يف التحزيب بالسور مصلح ًة عظيمة ترجحه ،وهي:

قراءة الكالم املتصل بعضه ببعض ،واالفتتاح بام فتح اهلل به السورة،

واالختتام بام َخت ََم به ،وتكميل املقصود من كل سورة ،كام أن فيه َ
زوال مفاسد

التجزئة باحلروف.

اخلامس« :أن النبي  Hكانت عادته الغالبة وعادة أصحابه أن

يقرأ يف الصالة بسورة «ق» ونحوها((( ،وكام كان عمر  Iيقرأ :بـ«يونس،

ويوسف ،والنحل» ،وملا قرأ  Hبسورة (املؤمنون) يف الفجر أدركته سعلة
فركع يف أثنائها .وقال« :إني ألدخل يف الصالة وأنا أريد أن أطيلها ،فأمسع بكاء

أمه به».
جد ِّ
الصيب ،فأخفف؛ ملا أعلم من َو ِ

وأما القراءة بأواخر السور وأوساطها فلم يكن غال ًبا عليهم؛ وهلذا يتورع يف
ِ
وغريه ،ومن أعدل األقوال قول
كراهة ذلك ،وفيه النزاع املشهور يف مذهب أمحدَ
(« )1جمموع الفتاوى» (.)411 ،410/13
( )2انظر« :زاد املعاد» (.)215 ،214/1
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السنة ،وعادة
َمن قال :يكره اعتياد ذلك دون فعله أحيانًا؛ لئال خيرج عام مضت به ُّ
السلف من الصحابة والتابعني.

السنة أعظم
وإذا كان كذلك فمعلوم أن هذا التحزيب والتجزئة فيه خمالفة ُّ

ووسطها يف الصالة .وبكل حال فال ريب أن التجزئة
مما يف قراءة آخر السورة َ
أحس ُن ،واملقصود أن التحزيب
والتحزيب املوافق ملا كان هو الغالب عىل تالوهتم َ

بالسورة التامة أوىل من التحزيب بالتجزئة»(((.
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(« )1جمموع الفتاوى» (.)412 ،411/13
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دعوة إلى إعادة النظر
في التحزيب احلالي للقرآن الكرمي
نرشت جملة «منار اإلسالم» يف العدد الثالث من السنة السادس َة عشرْ َة

مقالاً بعنوان( :رأي جديد جريء حول املصحف الرشيف للدكتور حممد رجب
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البيومي) يقول فيه:

«إن األكثرية من قراء كتاب اهلل يلتزمون التزا ًما مطل ًقا بام جرى عليه العرف

من تقسيمه إىل أجزاء فأحزاب وأرباع َوفق ما جاء يف املصحف الرشيف ،فالقارئ
يبدأ القراءة أحيانًا بأول اجلزء كام يبدؤها أحيانًا بأول احلزب أو أول الربع ،وأكثر

هذه االبتداءات صحيح ال لبس فيه؛ إذ يأيت القول اجلليل غري متصل بام سبقه،
فتتم املعاين القرآنية عىل وجهها احلميد ،كام أن القارئ ينتهي عند آخر الربع أو
اجلزء فيكون انتهاؤه يف أحيان كثرية حيث تكتمل املعاين ،ولو اطرد األمر عىل هذا

تكلفت كتابة هذا املقال ،ولكن الواقع امللموس يقدِّ م لنا أمثلة
النهج القويم ما
ُ
ال يصلح االبتداء هبا صالحية توضح املرمى ملن ال حيفظ كتاب اهلل ،كام يقدِّ م

لنا أمثلة ال يصلح الوقوف عندها؛ إذ تبقى املعاين املتصلة مطردة السياق ،فيظل
متعطشا إىل ٍ
ً
تال يكمل املوضوع ،و ُيتم املراد».
السامع
ثم ضرب لذلك أمثلة عديدة كاشفة ،منها:

 -1يف سورة النساء يبتدئ القارئ بأول اجلزء اخلامس قائلاً [ :ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ] [النساء،]24:
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والقول متصل احلكم بسابقه؛ إذ إن املحصنات معطوفة عىل قوله  Dيف

اآلية السابقة[ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ[ ]...النساء ،]23:فلامذا ال يكون االبتداء باآلية األوىل
ونجعلها أول اجلزء املقروء؟

 -2يف سورة آل عمران يبتدئ القارئ بأول الربع قائلاً [ :ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

متقدم يف اآلية السابقة وهم (بنو إرسائيل) ،حيث يقول اهلل [ :Dﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ] [آل عمران ،]49:فكيف

غري احلافظ كال ًما ال يدري مرجعه؟!
يتلقى السامع ُ

أكثر ما نلحظ أشباه ذلك يف قصص األنبياء ،فهناك ابتداءات كثرية مثل
 -3وما َ
قوله تعاىل[ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ] [هود ،]41:ومثل

قول اهلل [ :Dﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ] [النمل ،]56:ومثل قوله [ :Dﭒ

ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ] [يوسف ]53:مع أن
احلوار متصل.

نظائر من هذا الوادي تتطلب املعاودة املستأنية
 -4فإذا تركنا قصص األنبياء نرى
َ
يف االبتداءات والوقوف ،ففي سورة األعراف ( )47مثلاً يبتدئ القارئ
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ﯻ[ ]...آل عمران ،]52:وواضح أن الضمري يف قوله [ :Dﯯ] يعود إىل
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بقوله [ :Dﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ] [األعراف ،]47:واملشهد ممتد.

 -5ويف سورة آل عمران ( )171يبتدئ القارئ بقوله [ :Dﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ] [آل عمران ،]171:واألَوىل أن

يبتدئ بقوله تعاىل[ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ] [آل عمران ،]169:وهي من األُوىل بمكان قريب.

 -6ومن االبتداءات التي ال أدري كيف ارتضاها السابقون أن يبدأ القارئ يف
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سورة الروم ( )31بقوله [ :Dﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ]

[ال���روم ،]31:وإع��راب [ﯯ] حيتم أن نبدأ بقول اهلل [ :Dﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ[ ]...الروم.]30:

 -7وقد يبتدئ القارئ بدعاء متصل بام قبله فينفصل االبتهال فصلاً جيعله

متبلورا دون موجب ،كام يتضح من قوله تعاىل[ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ً

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ] [األعراف ،]156:فإن فعل األمر

معطوف عىل قوله  Dيف اآلية التي قبلها[ :ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ
ﰈ] [األعراف.]155:

 -8أما االنتهاءات فأغرب ما ِ
عت منها ما انتهى إليه القارئ من سورة اإلرساء
سم ُ

( ،)49حيث وقف عند قوله تعاىل[ :ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ

ﰑ ﰒ ﰓ] [اإلرساء !]49:وما عليه لو امتدَّ ف َتلاَ قول اهلل :D

[ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ]...
[اإلرساء]51-50:؟! ولكن الربع قد وقف عند هذا احلد.
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ثم قال الدكتور حممد رجب البيومي:

«وجتزئة املصحف عىل النحو املعهود إىل أرباع فأحزاب فأجزاء مل تكن عىل

عهد رسول اهلل  Hأو عهود خلفائه الراشدين ،وإنام كانت -كام نقل

قسم القرآن إىل سبعة أجزاء يتلو القارئ يف
السيوطي -يف عهد احلجاج حيث َّ

كل يوم ُسب ًعا ،وجاء من بعد احلجاج َمن واىل التجزئة حتى صارت أجزا ُء القرآن
ثالثني ،ثم انقسم اجلزء إىل حزبني ،واحلزب إىل أربعة أرباع».

علمية من كبار ال ُق َّراء وعلامء التفسري والوقوف لينظروا إىل هذه الوقوف املعرتض

عليها ،ثم ليضعوا الوقوف املناسبة للمعاين ،وهم يف أمان من أن يقول متشدد :إن
ٍ
ميسا للذكر كام أراد اهلل له أن
التقسيم املعهود جيب أن ُيتَّبع ،وعندئذ يكون القرآن رَّ ً
نص اإلمام حميي الدين النووي عىل استحباب النقط والشكل صيان ًة
يكون ،وقد َّ
للمصحف الرشيف عن اللحن وشيوع اخلطأ بني السامعني والقارئني ،والنقط
والشكل مل يكونا يف مصحف عثامن ،وإنام است ِ
ُحدثا ِمن بعدُ  ،وقد استُحدثت تب ًعا
إشارات التجزئة ،ونحن اآلن ال نستحدثها ولكن نعدهلا فقط ،فهل من
لذلك
ُ

سميع؟ اهـ.

قال اإلمام النووي �:

«ينبغي للقارئ أن يبتدئ من أول السورة أو من أول الكالم املرتبط ،ويقف

عىل آخرها أو آخر الكالم املرتبط بعضه ببعض ،وال يتقيد باألجزاء واألعشار؛
فإهنا قد تكون يف وسط كالم مرتبط ،كاجلزء يف قوله تعاىل[ :ﭒ]،
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وانتهى الدكتور البيومي من ذلك ك ِّله إىل القول بعدم احلرج إذا ُأ ِّلفت جلنة
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[ﭒ ﭓ ﭔ][ ،ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ][ ،ﭒ
ﭓ ﭔ][ ،ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ][ ،ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ][ ،ﭒ

ﭓ ﭔ]ُّ ...
فكل هذا وشبهه ال ُيبتدَ أ به وال ُيو َقف عليه ،وال يغرت بكثرة

الفاعلني له؛ وهلذا قال العلامء :قراءة سورة قصرية بكامهلا أفضل من قدرها من

طويلة؛ ألنه قد خيفى االرتباط»(((.

وقال ال ُق ْر ُطبي يف مقدمة «تفسريه»:
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(((
مر يب يف بعض التواريخ أن
«فصل :وأما وضع األعشار فقال ابن عطيةَّ :

املأمون العبايس أمر بذلك ،وقيل :إن احلجاج فعل ذلك.

وذكر أبو عمرو الداين يف كتاب «البيان» له عن عبد اهلل بن مسعود :أنه ِ
كره

التعشري يف املصحف ،وأنه كان حيكه.

ثم قال الداين  :Iوهذه األخبار ك ُّلها ْتؤ ِذن بأن التعشري والتخميس وفواتح

السور ورؤوس اآلي من عمل الصحابة  ،Mقادهم إىل عمله االجتها ُد»(((.
أيضا:
وجاء يف القرطبي ً

«فصل :وأما عدد حروفه وأحزابه فروى أبو حممد ِ
احلماَّ ين أن احلجاج
القراء واحل َّفاظ والكتَّاب ،فقال :أخربوين إىل أي حرف ينتهي
ابن يوسف مجع َّ
(« )1املجموع رشح املهذب» ( ،)167/2وانظر« :التبيان يف آداب محلة القرآن» (ص.)78 ،77
( )2تعشري املصاحف :هو جعل العوارش فيها ،والعوارش :اآلي التي قسم هبا العرش ،وهو وضع
عالمة بعد كل عرش آيات ،يضعون كلمة (عرش) أو رأس «العني» حرفها األول عند هناية كل
عرش آيات ،انظر« :الصحاح» ( ،)747/3و«اللسان» ( ،)571/4و«املفردات» لألصفهاين
(ص.)347
(« )3اجلامع ألحكام القرآن» (.)64 ،63/1
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نصف القرآن؟ فإذا هو يف الكهف[ :ﯫ] يف الفاء .قال :فأخربوين

بأثالثه ،فإذا الثلث األول رأس مئة من براءة ،والثلث الثاين رأس مئة وإحدى من
[ﭑ] الشعراء ،والثلث الثالث ما بقي من القرآن .قال :فأخربوين بأسباعه
عىل احلروف ...قال سالم أبو حممدِ :
عملناه يف أربعة أشهر ،وكان احلجاج يقرأ

يف كل ليلة رب ًعا»(((.

وقد تبنى فكر َة إعادة النظر يف حتزيب القرآن الكريم األستا ُذ ماجد احلموي،
ِ
تغيريا
قديمها وحديثِها جيد
«وال��ذي يقارن بني طبعات املصاحف
ً

ُ
تبديل هذه
لبعض مواضع األج��زاء أو األح��زاب رأى القرا ُء أن األنسب
املواضع؛ الستقامة املعنى ،فمثلاً كان اجلزء الرابع يبدأ باآلية ( )92من
آل عمرانَّ ،
فأخروه إىل اآلية (.)93

وكان اجلزء السابع يبدأ باآلية ( )83من املائدة ،فقدَّ موه إىل اآلية (.)82
فج ِع َل يف اآلية (.)40
وكان اجلزء التاسع ينتهي باآلية ( )41من األنفالُ ،

وكان اجلزء احلادي عرش يبدأ باآلية ( )94من التوبة ،ف ُقدِّ م لآلية ( ،)93ويف
نسخة أخرى لآلية ( ،)92ولو ُأ ِّخر لآلية ( )96الكتمل املعنى وكان أفضل.
وكان اجلزء السادس والعرشون يبدأ باآلية ( )35من سورة اجلاثيةُ ،فأ ِّخر

ليبدأ من أول سورة األحقاف.

َ
ليكون كل موقف يف مكانه املناسب؟
فلامذا ال نكمل هذا العمل
(« )1نفسه» (.)64/1
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وأ َّيد دعوته بقوله:
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ِ
بدايات وهنايات األحزاب
ألتتبع
لذلك عُدْ ُت إىل املصحف الرشيف
َ

وأرباعها ،فوجدت أن أكثر من نصفها ال يصلح لل َبدء أو للختام.

واستغربت كيف أن املسلمني مل ينتبهوا لذلك ،وإذا انتبهوا ملاذا مل يغريوا

نحو األفضل؟!

ثم زال استغرايب بعد أن الحظت أن الغالبية العظمى من املسلمني حتى
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القراء منهم عندما يقرؤون القرآن ال حياولون َفهم ما يقرؤون ،بل هو واجب أو
َّ
ِورد يقوم به املسلم يبتغي األجر فقط ،وقد شاع بني الناس أن تالوة القرآن ب َفهم
أ ْم بغري َفهم َيتقرب به املسلم إىل ربه ،فاكتفوا بالتقرب ،ومل ُيعملوا ذهنهم ل َفهم
كتاب اهلل ،وال االستفادة منه ،وال التعمق يف أرساره»(((.

ٍ
بشكل ال يخُ ل باملعنى» (ص ،)9 ،8وقد
(« )1دعوة إلعادة النظر يف جتزئة القرآن الكريم وحتزيبه
أحلق ببحثه جدولاً يوضح املواضع القديمة لألجزاء واألحزاب واألرباع ،ثم أتبعها باملواضع
اجلديدة التي يقرتحها حسبام يقتضيه املعنى ،وبينَّ سبب التغيري املقرتح يف كل موضع.
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احلزب القرآني
يختلف باختالف األشخاص
قال اإلمام النووي �« :اعلم أن تالوة القرآن هي أفضل األذكار،
واملطلوب القراءة بالتدبر».
م������ع اخل�����ت�����م ِح اًّ
�����ًّل���� وارحت���������������الاً ُم������ َو َّص���ل��ا

ثم قال « :Vينبغي أن حيافظ عىل تالوته ليلاً
وحرضا،
سفرا
وهناراً ،
ً
ً

عادات خمتلفة يف القدر الذي خيتمون فيه ،فكان مجاعة
وقد كانت للسلف M
ٌ

منهم خيتمون يف كل شهرين ختمة ،وآخرون يف كل شهر ختمة ،وآخرون يف كل
عرش ٍ
ليال ختمة ،وآخرون يف كل ثامن ليال ختمة ،وآخرون يف كل سبع ليال
ست ليال ،وآخرون يف
ختمة ،وهذا فعل األكثرين من السلف ،وآخرون يف كل ِّ
مخس ،وآخرون يف أربع ،وكثريون يف كل ثالث ،وكان كثريون خيتمون يف كل يوم

وليلة ختمة »...اهـ(((.

أيضا« :واملختار :أن ذلك خيتلف باختالف األشخاص ،فمن كان
وقال ً

لطائف ومعارف ،فليقترص عىل قدر حيصل له كامل َفهم
يظهر له بدقيق الفكر
ُ
(« )1األذكار النووية» (ص.)85
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وم���������ا أف������ض������ل األع��������م��������ال إال اف����ت����ت����اح����ه
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ما يقرأ ،وكذا من كان مشغولاً بنرش العلم ،أو فصل احلكومات بني املسلمني،
أو غري ذلك من مهامت الدين واملصالح العامة للمسلمني ،فليقترص عىل قدر
ال حيصل له بسببه إخالل بام هو مرصد له وال فوت كامله ،و َمن مل يكن ِمن هؤالء
املذكورين فليستكثر ما أمكنه من غري خروج إىل حدِّ امللل أو اهلذرمة يف القراءة.

وقد ِ
ُّ
ويدل عليه ما رويناه
كره مجاعة من املتقدمني اخلتم يف يوم وليلة،

باألسانيد الصحيحة يف «سنن أيب داود» ،والرتمذي ،والنسائي ،وغريها ،عن
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عبد اهلل بن عمرو بن العاص  Lقال :قال رسول اهلل « :Hال ي ْ
َف َق ُه

َم ْن قرأ القرآن يف َّ
أقل من ثالث»(((.

وأما وقت االبتداء واخلتم ،فهو إىل خرية القارئ ،فإن كان ممن خيتم يف األسبوع

مرةً ،فقد كان عثامن  Iيبتدئ ليلة اجلمعة وخيتم ليلة اخلميس» اهـ(((.
وقال أبو حامد الغزايل :V

« ...والتَّفصيل يف مقدار القراءة :أنه ْ
طريق
السالكني
َ
إن كان من العابدين َّ
ِ
ص عن ختمتني يف األسبوعْ ،
السالكني
العمل فال ينبغي أن ُينْق َ
وإن كان من َّ
بأعامل القلب ورضوب ِ
الفكْر ،أو من املشتغلني بِنَشرْ العلم ،فال بأس أن َي ْقترص
وإن كان نافِ َذ ِ
يف األسبوع عىل مرةْ ،
الفكْر يف معاين القرآن ،فقد يكتفي يف الشهر

بمرة؛ لكثرة حاجته إىل كثرة الترَّ ديد والتَّأ ُّمل»(((.
َّ
( )1انظر( :ص.)73
(« )2األذكار النووية» (ص.)86
(« )3اإلحياء» (.)276/1
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املقديس :V
وقال أمحد بن حممد بن ُقدام َة
ُّ

السلفَ -من كان خيتم يف ثالث ،ومنهم َمن كان خيتم يف
«ومنهم -يعني:
َ

أسبوع ،ومنهم َمن كان خيتم يف كل شهر؛ اشتغالاً بالتَّد ُّبر ،أو بنرش العلم ،أو
بتعليمه ،أو بنو ٍع من التَّع ُّبد غري القراءة ،أو بغريه من اكتساب الدُّ نيا.

همة ،وال ُيؤذيه يف بدنه،
و َأوىل األمر :ما ال يمنع اإلنسان من أشغاله ا ُمل َّ

وال يفوت معه الرتتيل وال َفهم»(((.
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(« )1خمترص منهاج القاصدين» (ص.)55
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ال عذر ملن هجر تالوة القرآن

عن أم املؤمنني عائش َة  ،Jقالت :قال رسول اهلل « :Hاملاهر

(((

َ (((
الكرام البرَ َ رة ،والذي يقرأ القرآن ويتتعتع((( فيه ،وهو عليه
السفرة
بالقرآن مع َّ
ِ
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ٌّ
شاق؛ له أجران»(((.
ويف ٍ
لفظ َ
ُّ
يشتد عليه ،فله أجران»(((.
آخ َر« :والذي يقرؤه وهو
وعليه فال عذر ملن هجر تالوة القرآن حتى لو كان يرتدد يف تالوته بسبب
ِ
وأجرا عىل املشقة واملجاهدة،
أجرا لتالوته،
ً
َضعف حفظه ،بل يؤجر هذا أجرينً :
ماهرا به.
لكنه مطالب بالنهوض بحفظه وتقويته حتى يصري ً

()1
()2
()3
()4
()5

املاهر بالقرآن :أي احلاذق به ،الذي ال يتوقف وال يشق عليه قراءته جلودة حفظه وإتقانه،
ورعاية خمارجه بسهولة.
الس َفرة :ال َكتَبة ،واملراد املالئكة الذين هم حمَ َلة اللوح املحفوظُ ،س ُّموا بذلك ألهنم ينقلون
َّ
الكتب اإلهلية املنزلة إىل األنبياء منه ،كأهنم يستنسخوهنا.
ِ
ٍ
يتتعتع فيه :يتوقف يف تالوته ،والتعتعة يف الكالم الرتدد فيه حلَصرَ أو ع ٍّي أو ضعف حفظ.
رواه مسلم (.)798
وصححه األلباين يف «صحيح سنن أيب داود» ر ْقم (.)1290
رواه أبو داود (،)1454
َّ
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تواظب على ِوردك القرآني؟
كيف
ُ

ويواظب عليه إىل أن
 عىل العبد أن جياهد نفسه يف املحافظة عىل ِورده،َ

يصبح ذلك عاد ًة راسخة ،وليستحرض أن املجاهدة يف بداية الطريق تشبه عملية

 ويمكن أن يستعني بال َق َسم باهلل تعاىل عىل أن حيافظ عىل ِورده خالل هذااألسبوع -مثلاً  -يف وقته ،فإذا َحنِ َث ك َّفر عن يمينه ،وإذا ُو ِّفق زاد املدة إىل ٍ
شهر

مثلاً إىل أن يصبح عاد ًة راسخة.

إلبراهيم:
ويمكن أن نستأنس هنا بام رواه عقبة بن صالح قال :قلت
َ

ما تقول يف اللعب بالشطرنج؛ فإين أحب اللعب هبا؟ ،قال« :فإهنا ملعونة،

فال تلعب هبا» ،قال :قلت :إين ال أصرب عنها ،قال« :فاحلف ال تلعب هبا سنة»،
فصربت عنها(((.
فحلفت،
قال:
ُ
ُ

 ومما يعني عىل املداومة عىل ِص له وقتًا متصلاً يف قيام
الورد أن يخُ َِّص َ
ٍ ِ
ٍ
يب صالة الصبح ،وبعد اإلتيان بأذكار الصباح،
الليل((( ،أو يف
جملس واحد َعق َ
(« )1شعب اإليامن» (.)242/5
( )2وليقرأ غي ًبا ما حيفظه يف قيام الليل ،ويرتخص يف القراءة من املصحف الرشيف فيام مل حيفظه بعدُ ،
إىل أن ُيتم حفظه ك ِّله.
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«اإلقالع» التي َيع ُقبها طريان الطائرة يف اهلواء.
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فقد كان عبد الرمحن بن أيب ليىل إذا صلىَّ الصبح قرأ املصحف حتى تطلع الشمس،

أيضا(((.
وكان ٌ
ثابت ال ُبناين يفعل ذلك ً

وزع ِور َده عىل أوقات عدة خالل اليوم ،أو يربطه بقبل
 -فإن مل يناسبه ذلك َّ

الصلوات أو بعدها ،أو كليهام.
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(« )1سنن الدارمي» (.)3414
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واقعيا متواز ًنا وأنت تختار حزبك
كن
ًّ

قال رسول اهلل  Hلعبد اهلل بن َع ٍ
مرو « :Lإنك َلتصوم النهار،

فعلت ذلك َه َج َم ْت((( له ال َع ُ
وتقوم الليل؟» ،قال :نعم ،قال« :إذا َ
ني ،و َن ِفهَت((( له
ويف رواية أخرى ،قال :قال يل رسول اهلل « :Hأمل أُ ْخبرَ ْ أنك تصوم

النهار ،وتقوم الليل؟» ،قال :قلت :بىل يا رسول اهلل .قال« :فال ْ
وأفط ْر،
تفعلُ ،ص ْم ِ
مَ ْ
حقا ،وإن لزوجك عليك ًّ
حقا ،وإن لعينك عليك ًّ
ون و ُق ْم؛ فإن جلسدك عليك ًّ
حقا،

وإن ِل َز ْو ِر َك((( عليك ًّ
حبسبك((( أن تصوم من كل شهر ثالث َة أيام؛ فإن
حقا ،وإن ْ
لك بكل حسن ٍة عش َر أمثاهلا ،فإ ًذا ذلك((( صيا ُم الدهر» .ويف رواية ملسلم« :فإن
ِل ُو ْل ِد َك عليك ًّ
حقا»(((.

(َ )1ه َج َمت العني :إذا غارت ودخلت يف ُن ْقرهتا من الضعف واملرض.
(َ )2ن ِفهَت النفس :إذا أعيت و َك َّلت.
( )3الزور :الزائرون.
( )4الباء هنا زائدة ،واملعنى :أن صوم الثالثة األيام كافيك.
( )5فإ ًذا :روي بالتنوين ،وبلفظ« :إذا» التي للمفاجأة.
( )6انظر« :جامع األصول» البن األثري اجلزري ( ،)302-297/1و«هتذيب سري أعالم النبالء»
(.)339/1
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س ،ال صا َم َمن صا َم األبد ،صو ُم ثالث ِة أيام صو ُم الدَّهر ِّ
ْ
كله».
النف ُ
ٍ
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َف َعىل املك َّلف أن يراعي التوازن بني وظائفه احلياتية الدينية منها والدنيوية(((،

ويراعي عند حتديد حزبه القرآين أن « ُي َف ِّصله» عىل َقدِّ ه ومقاسه متا ًما كام يفعل
احلائك عندما خييط له ثو ًبا ،ويؤلف بني املسؤوليات امللقاة عىل عاتقه ،وحجم

وقته املتاح ،وخيتار يف التحزيب ما جيد له خفة ونشا ًطا وعونًا عىل الثبات واملداومة
واألوفق األحب إىل قلبه ،وال يشق عىل نفسه مشقة تحُ ْ ِد ُ
ث له مللاً وانقطا ًعا.
يعرف َقدْ َر نفسه بال َو ٍ
كس وال شطط ،وال يجُ ازف يف تقدير قدراته؛ فإن
و ْل
ْ
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ص فيها» ،وإن املرء لو تكلف ما ال يستطيعه فإنه ُيضطر إىل
« َم ْن َكبرَّ اللقمة َغ َّ

ٌ
خري من كثري ينقطع.
اإلخالل واالنقطاع عام عزم عىل فعله،
وقليل يدوم ٌ

قال « :Hخذوا من األعمال ما تطيقون؛ فإن اهلل ال ميل حتى متلوا،

وإن أحب األعمال عند اهلل ما دام ،وإن َق َّل»(((.

ويف مسلم« :وإن أح��ب األع��م��ال م��ا دُووم عليه وإن ق َّ
��ل ،وك��ان آل حممد

عملاً أثبتوه»(((.
عملوا َ
 Hإذا ِ

( )1وال يشعرن بالذنب إذا أنفق وقتًا وجهدً ا يف الكسب احلالل؛ فقد قال أبو هريرة « :Iإن
الص ْف ُق باألسواق ،وإن إخواننا من األنصار كان َي ْش َغ ُلهم
إخواننا من املهاجرين كان َي ْش َغ ُلهم َّ
َ
احلديث ،رواه البخاري ( .)118وقال « :Hكفى باملرء إثماً أن يضيع
العمل يف أمواهلم»
وحسنه األلباين يف «إرواء الغليل» (،)407/3
قوت» رواه أبو داود ( )1692وغريه،
َمن َي ُ
َّ
وانظر« :عودة احلجاب» (.)320-312/2

( )2رواه البخاري ( ،)1834ومسلم (.)1307
( )3رواه مسلم (.)1302
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وحتديد مقدار «احلزب» أمر تنظيمي حمض ،اهلدف منه املواظبة عىل قراءة

طول القراءة ،وإن
القرآن الكريم وعد ُم هجره ،فإذا وجد نشا ًطا يف بعض الليايل َّ
ِ
القرآن
تصبح قراء ُة
ك َِس َل قرصها ،لكن ال يقل عن احلد األدنى من حزبه؛ كي
َ
الكري ِم عاد ًة يومية كسائر الوظائف التي ال يتخىل عنها حتت أي ظرف.

الورد
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تنبيهات تتعلق بتحزيب القرآن الكرمي

األول :ال يليق مبسلم أن خيلي يومه وليلته عن قراءة القرآن الكريم:
ملا ثبت من فضل جزيل ملن يقرأ كتاب اهلل تعاىل ،واألصل يف ذلك قوله
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تعاىل[ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ] [املزمل.]20:

«نظرت
عيل ،حدثنا سفيان ،قال يل ابن شربمة:
ُ
وقال اإلمام البخاري :حدثنا ٌّ

الرجل من القرآن((( ،فلم أجد سور ًة َّ
َ
أقل من ثالث آيات ،فقلت:
كم يكفي

ال ينبغي ألحد أن يقرأ َّ
أقل من ثالث آيات».

األنصاري  ،Iأن رسول اهلل
ثم روى البخاري بسنده إىل أيب مسعود
ِّ

 Hقال« :إنه من قرأ اآليتني من آخر سورة البقرة يف ليلة َ
ك َفتا ُه»(((.

قال احلافظ« :أي :أجزأتا عنه من قيام الليل بالقرآن .وقيل :أجزأتا عنه عن

خارجها ...وقيل :معناه :كفتاه
قراءة القرآن مطل ًقا ،سواء كان داخل الصالة أم
َ

كل سوء.(((»...

( )1أي :يف الصالة كام يف «الفتح» (.)299/11
( )2رواه البخاري ( ،)5051ومسلم (.)807
(« )3فتح الباري» ( )238/11بترصف.
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 -وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  ،Lعن رسول اهلل H

أنه قال« :من قام بعشر آيات مل يُكتب من الغافلني ،ومن قام مبئة آية ُ
كتب من

القانتني ،ومن قرأ بألف آية ُ
قنطرين»(((.
كتب من املُ ِ

 -وعن أيب هريرة  ،Iقال :قال رسول اهلل َ « :Hمن قرأ يف ليل ٍة

مئة آية مل يُكتب من الغافلني ،أو ُ
كتب من القانتني»(((.

 -وعن متيم الداري  ،Iأن رسول اهلل  Hقال« :من قرأ مبئة

الكريم ،عن أيب موسى  Iقال رسول اهلل َ « :H
تعاهدوا القرآن؛

فوالذي نفسي بيده ،هلو ُّ
أشد َت َف ِّص ًيا من اإلبل يف ُع ُقلها»(((؛ ألن ِمن شأن اإلبل

طلب التفلت ما أمكنها ،فمتى مل يتعاهدها برباطها تفلتت ،فكذلك حافظ القرآن
َ

إن مل يتعاهده تفلت ،بل هو أشد يف ذلك.

الثاني :االستماع للقرآن الكريم عبادة فاضلة ،لكن ال تهجر قراءته بنفسك:

االستامع للقرآن الكريم عبادة عظيمة ،وهي سبب لرمحة اهلل؛ قال تعاىل:

[ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ] [األعراف.]204:
()1
()2
()3
()4

أخرجه أبو داود ( ،)1398وابن خزيمة يف «صحيحه» ( ،)1144وابن حبان ( ،)2572وقال
األلباين يف «الصحيحة» ر ْقم (« :)642إسناده جيد».
أخرجه ابن نرص يف «قيام الليل» (ص ،)66وابن خزيمة يف «صحيحه» ( ،)1142وقال األلباين
يف «الصحيحة» رقم (« :)643إسناده صحيح عىل رشط الشيخني».
أخرجه اإلمام أمحد يف «املسند» ( )156/28برقم ( ،)16958والدارمي ( ،)3493والنسائي
يف «عمل اليوم والليلة» ( ،)717وصححه األلباين يف «الصحيحة» ر ْقم (.)644
رواه البخاري (.)5033
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آية يف ليل ٍة ُ
كتب له ُ
قنوت ليل ٍة»(((.
ومن بركات املواظبة عىل ِورد القرآن الكريم أن يف ذلك تعاهدً ا للقرآن
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بأرسع منها إىل مستمع القرآن»(((.
وهلذا قال الليث« :ما الرمحة إىل أحد
َ

وقال تعاىل[ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ]

اآلي َة [الزمر ،]18 ،17 :وأحسن القول هو القرآن الكريم.

وقال تعاىل[ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ] اآلي َة [الزمر،]23:

وقال سبحانه[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ] اآلي َة [املائدة.]83:
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ومع ذلك فإن ِمن الناس َمن يقترص عىل سامع القرآن الكريم يف الصلوات

اجلهرية ،أو يف إذاعة القرآن الكريم ،أو غري ذلك ،لكنه هيجر تالوته بنفسه مع
قدرته عىل ذلك ،وهذا سبب للحرمان من الفضائل العظيمة الثابتة يف القرآن

والسنة لقراءة القرآن الكريم.

مبجرد النظر دون ُّ
تلف ٍظ حبروفها:
ثواب القراءة
الثالث :ال يُنال ُ
َّ

ال بد من النُّطق بالقراءة ،والتل ُّفظ بالتالوة حلصول األجر ،فبعض الناس يقرأ

القرآن بدون حتريك َّ
الشفتني ،قراء ًة صامتة ،فال حيصل بذلك عىل فضيلة القراءة.

وال بأس من النظر يف القرآن الكريم من غري قراءة ،وذلك لتد ُّبره ،وتع ُّقله

وحرك شفتيه ،عند ذلك
و َفه ِم معانيه ،لكنه ال ُيعترب قارئًا إال إذا تل َّفظ بالقرآنَّ ،
الباهيل ،I
َيثبت له أجر التالوة ،ولو مل ُي ْس ِم ْع َم ْن حوله؛ ملا جاء عن أيب ُأمام َة
ِّ
قالِ :
عت رسول اهلل  Hيقول« :اقرؤوا القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة
سم ُ

شفي ًعا ألصحابه»(((.

(« )1اجلامع ألحكام القرآن» للقرطبي (.)23/1
( )2رواه مسلم (.)804
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وعن عبد اهلل بن مسعود  ،Iقال :قال رسول اهلل « :Hمن قرأ

حر ًفا من كتاب اهلل فله به حسنة ،واحلسنة بعشر أمثاهلا ،ال أقول [ﭑ] حرف،

ولكن ٌ
ْ
ألف حرف ،وال ٌم حرف ،ومي ٌم حرف»(((.

وال ُيعترب قارئًا إال إذا تل َّفظ بذلك.

«اعلم أن األذكار املرشوعة يف الصالة وغريها ،واجب ًة
قال النووي :V
ْ
كانت أو مستحبة ،ال حُيسب يشء منها ،وال يعتَدُّ به حتى يتلفظ به بحيث ي ِ
سمع
ُ
ُْ
َ ُ
ٌ
ن ْف َسه ،إذا كان صحيح السمع ال عارض له»((( اهـ.
يتلفظ به ،و ُيسمع نفسه» اهـ.

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

وأقره الذهبي،
( )1رواه الرتمذي ( ،)2910وقال« :حسن صحيح غريب»،
َّ
وصححه احلاكمَّ ،
وصححه األلباين يف «صحيح سنن الرتمذي» (.)2327
(« )2األذكار النووية» (ص.)10
(« )3حتفة الذاكرين» (ص.)42
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وقال اجلزري يف «العدة»« :وال ُيعتد له بيشء مما رتبه الشارع عىل قوله حتى
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الــورد الشخصي
ِ
 ِالورد أو احلزب هو جمموعة من األذكار املأثورة

(((

يلتزمها الذاكر،
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ويواظب عليها تقر ًبا إىل اهلل تعاىل ،وهو تطوع مل يفرضه اهلل عليه.
 وينرصف ِالورد عند اإلطالق إىل تالوة القرآن الكريم ،فهو أهم ِورد

مهجورا،
يطا َلب املسلم باملحافظة عليه يوم ًّيا؛ كي ال يكون ممن اختذ القرآن
ً
وأفضل أحوال الورد القرآين اليومي أن يكون يف صالة قيام الليل.

 -وقد شاع لفظا «الورد» و«احلزب» يف الصدر األول((( باملعني السني السلفي،

أما شيوعها باملفهوم الصويف احلادث فقد ذهب أصحاب «دائرة املعارف اإلسالمية»

إىل أن كلمة «احلزب» مل تطلق عىل األدعية إال يف القرن السادس للهجرة(((.
ُ
استعامل
 -وقد شاع عىل ألسنة السلف الصالح ومن تبِعهم من اخللف

كلمة (الورد) أو (احلزب) منسوب ًة إىل الشخص املعني ،مقصو ًدا هبا يف الغالب
ِور ُد القرآن الكريم((( الذي ُيتىل يف قيام الليل.

وال يليق باملسلم أال يبذل للقرآن الكريم إال ال َف ْض َل َة من وقته ،فال يقرب

املصحف الرشيف إال يف وقت «العطلة»!
()1
()2
()3
()4

وهذا هو األصل واملستحب ،راجع (ص )168حيث ب َّينا جواز الدعاء بغري املأثور ورشوطه.
راجع (ص.)56 ،20
«دائرة املعارف اإلسالمية» تأليف جمموعة من املسترشقني (.)370 ،369/7
راجع فصل «من أحوال السلف يف الورد الشخيص» (ص.)137-126
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خيلو يو ُمه من (ورد) يومي يتلوه من القرآن الكريم،
 -بل ال يليق بمسلم أن َ

بل البد أن يكون (وردك) من خصائص ُهويتك ،وكام تتضمن بطاقة ُهويتك
بياناتِك الشخصي َة األساس من االسم وامليالد والوظيفة والعنوان ...إلخ؛ كذلك

قدر (وردك) اليومي من القرآن الكريم ،كعالمة مميزة مما خيص
ينبغي أن تتضمن َ

ُهويتك و ُي َم ِّي ُزها.

 وقد يأيت الدعاء بمعنى ال� ِ�ورد ،كام يف احلديث الذي رواه ُأبيَ ُّ بن

كعب  Iقال :كان رسول اهلل  Hإذا ذهب ربع الليل قام ،فقال:
فيه ،جاء املوت مبا فيه» -قال أيب بن كعب :-قلت :يا رسول اهلل ،إين ُأكثِ ُر الصال َة
عليك ،فكم أجعل لك من صاليت(((؟ قال« :ما َ
شئت» ،قلت :الربع(((؟ قال:

شئت ،وإن ِز َ
«ما َ
دت فهو خري» ،قلت :النصف؟ قال« :ما شئت ،وإن زدت فهو خري»،

قلت :الثلثني؟ قال« :ما شئت ،وإن زدت فهو خري» ،قال :أجعل لك صاليت ك َّلها(((،

همك((( ،ويُغفر لك ذن ُبك»(((.
قال« :إذن ُتكفى َّ
()1
()2
()3
()4

()5

يفهم من هذا أنه جعل لنفسه ِور ًدا يدعو فيه لنفسه من الليل ،وقوله« :فكم أجعل لك من صاليت؟»
أي :بدل دعائي الذي أدعو به لنفيس ،قاله القاري .وقال املنذري يف «الرتغيب»« :معناه :أكثر
الدعاء ،فكم أجعل لك من دعائي صال ًة عليك؟» انظر« :حتفة األحوذي» (.)153/7
قوله :الربع :أي أجعل لك ربع أوقات دعائي لنفيس مرصو ًفا للصالة عليك؟
أي :أرصف بصاليت عليك مجيع الزمن الذي كنت أدعو فيه لنفيس.
وصالتك عىل رسول اهلل  Hكام أهنا تدفع عنك هم اآلخرة ،وهو العذاب األكرب ،فإهنا
تدفع عنك هم العاجلة وبالء الدنيا ،ولذلك ملا وقع الطاعون ببلده أ َّلف ابن أيب حجلة احلنفي
 Vكتا ًبا ُّ
حيث فيه الناس عىل كثرة الصالة عىل النبي  ،Hأسامه« :دفع النقمة بالصالة
عىل نبي الرمحة».
رواه عبد بن حمُ يد يف «مسنده» ( - 170/1املنتخب) ،وإسامعيل القايض ( ،)14وابن أيب عاصم =
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«يا أيها الناس ،اذكروا اهلل ،اذكروا اهلل ،جاءت الراجفة َت ْت َبعها الرادفة ،جاء املوت مبا
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ويف رواية« :إذن يكفيك اهللُ ََّه��م الدنيا ،و َّه��م اآلخرة» .واملعنى :أنك إذا
رصفت مجيع أزمان دعائك يف الصالة َعليَ َّ ؛ ُأعطِيت َمرا َم الدنيا واآلخرة(((.
قال اإلمام املحقق ابن َق ِّي ِم اجل ْوزية  Vيف ِ
«جالء األفهام»:
َ

وسئل شيخنا أبو العباس((( عن تفسري هذا احلديث ،فقال :كان ُ
بي
أل ّ
ُ
ابن كعب دعا ٌء يدعو به لنفسه ،فسأل النبي  :Hهل جيعل له منه ُرب َعه

صال ًة عليه H؟ فقال« :إن ِزد َ
النصف؟ فقال:
ْت فهو خري لك» ،قال له:
َ

«إن َ
زدت فهو خري لك» ،إىل أن قال :أجعل لك صاليت ك َّلها ،أي :أجعل دعائي ك َّله
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همك ،ويُغفر لك ذن ُبك»؛ ألن من صىل عىل النبي
صال ًة عليك؟ قال« :إ ًذا ُتكفى َّ

عرشا ،ومن صىل اهلل عليه ،كفاه مهه ،وغفر له
 Hصال ًة صىل اهللُ عليه به ً

ذنبه .هذا معنى كالمه .(((I

 -من خصائص «الورد الشخصي» أنه ال يرتبط بوقت وال عدد حمددين،

وإنام يقوم كل إنسان -عىل حدة -بتحديد الوقت والعدد الذي يناسب ظروفه

الشخصية ،دون أن ُيلزم هبام غريه.

 -خيتص الورد الشخصي بالذكر املطلق دون املقيد:

خارج متا ًما عن دائرة الورد
فإن الذكر املقيد بلفظ وعدد وهيئة وزمان ومكان
ٌ

خواص الشارع ،وإال وقع املك َّلف يف البدعة.
الشخيص؛ ألن هذا التقييد من
ِّ

=يف الصالة ( ،)58ورواه الرتمذي ر ْقم ( ،)2457وصححه ،واحلاكم ( )513/2ر ْقم
وحسنه
( ،)3894وصححه ،ووافقه الذهبي ،ورواه اإلمام أمحد يف «املسند» (،)21242
َّ
األلباين يف «الصحيحة» ر ْقم (.)954
(« )1حتفة األحوذي» (.)154/7
( )2هو شيخ اإلسالم ابن تيم َّية �.
(ِ )3
«جالء األفهام» (ص )76 ،75ط .دار عامل الفوائد.
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 -األصل يف الورد الشخصي التزام املأثور:

ويباح الدعاء بغري املأثور أحيانًا((( ،لكن ال جيعله ديدنه وشعاره،

وال هيجر األدعية املأثورة ألجله.

يقول الشيخ جيالن العرويس -حفظه اهلل:-

«لو دعا يف بعض األحيان بام يستحرضه من حوائجه التي حيتاج إليها من

أمور الدنيا واآلخرة من دون تقيد باملأثور فال حرج فيه ،وإنام املمنوع جعلها

( )1برشط مراعاة الضوابط التي أرشنا إليها يف هامش (ص.)168
(« )2الدعاء ومنزلته من العقيدة اإلسالمية» (ص.)590 ،589
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السنة»(((.
شعاره وديدنه كأهنا ُّ
َ

108
ما األذكار املطلقة؟

ٍ
وظيف�ة،
ه�ي املأث�ورة الت�ي وردت ع�ن الش�ارع ،ومل تُر َب�ط بس�بب ،وال

وال مناسبة ،وال هيئة ،وال عدد.
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ُ
التهلي�ل ،والتكبير ،والتس�بيح ،والتحمي�د،
م���ن أن���واع الذك���ر املُ ْط َل���ق:

حل ْو َلقة ،واالستغفار.
وا َ

ومنها :األدعية املطلقة(((.

ومنها :الصالة عىل النبي  ،Gوبخاصة يو ُم اجلمعة.

ومنها :الدعاء للوالدين ،واألهل ،والذرية ،وملشاخيه ،وإخوانه يف اهلل،

وسائر املسلمني.

الو ْسع يف «أدعية القرآن والسنة» طبعة دار اخللفاء 1441هـ.
( )1وقد مجعتها قدر ُ

109
أمان من هجر األذكار املطلقة
الورد الشخصي ٌ
التي ُن ِدبنا إلى اإلكثار منها
عن أيب سعيد اخلُدْ ري  ،Iعن النبي  Hقال« :استكثروا

من الباقيات الصاحلات» ،قيل :وما ُه َّن يا رسول اهلل؟ قال« :التكبري ،والتهليل،
وعن أيب هريرة  ،Iقال رسول اهلل « :Hأكثروا من شهادة أن

هلل ،قبل أن يحُ ال بينكم وبينهاِّ ،
ولقنوها موتاكم»(((.
ال إله إال ا ُ

وعن أم املؤمنني عائشة

J

قالت :قال رسول اهلل :G

ريا»(((.
« ُطوبى ملن َوجد يف صحيفته استغفا ًرا كث ً

ـب أن
وعن الزبري بن العوام  ،Iقال رسول اهلل َ « :Hم ْن أَ َح َّ

َت ُس َّره صحيف ُته((( ،فل ُي ْك ِث ْر فيها من االستغفار»(((.
()1
()2
()3
()4
()5

رواه اإلمام أمحد ( ،)11713وأبو يعىل ( ،)1384وابن حبان ( ،)840واحلاكم (،512/1
 ،)513وقال حمققو «املسند»« :حسن لغريه».
أخرجه أبو يعىل يف «مسنده» ،وابن عدي يف «الكامل» ،واخلطيب يف «تاريخ بغداد» (،)38/3
وحسنه األلباين يف «الصحيحة» ر ْقم (.)468
َّ
رواه ابن ماجه ( ،)3818وصححه األلباين يف «صحيح ابن ماجه» (.)3078
يعني :عند اال ِّطالع عليها يف يوم احلساب.
وصححه األلباين يف «الصحيحة» (.)2299
أخرجه الضياء يف «املختارة» (،)297/1
َّ
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والتسبيح ،والتحميد ،وال حول وال قوة إال باهلل»(((.

110
وعن أيب هريرة  ،Iأن النبي  Hقال« :أكثروا م��ن قول:

ال حول وال قوة إال باهلل؛ فإنها َ
كنز من كنوز اجلنة»(((.

األنصاري  ،Iأن النبي  Hليل َة ُأسرْ ِ ي به
أيوب
ِّ
وروي عن أيب َ
ُ
َم َّر عىل إبراهيم  ،Sفقال« :يا حممدُ ،م ْر أُ َّمتك أن يُك ِثروا من ِغراس اجلنة»،

قال« :وما ِغراس اجلنة؟» قال« :ال حول وال قوة إال باهلل»(((.

عمر  ،Lقال رسول اهلل « :Hأكثروا من
وروي عن ابن َ
ُ

طيب ترابها ،فأك ِثروا من ِغراسها :ال حول وال قوة
َغ ْرس اجلنة؛ فإنه ٌ
عذب ماؤهاِّ ،
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إال باهلل»(((.

فهذه األذكار املطلقة رغم أننا ُأ ِمرنا باإلكثار منها؛ فإن بعض الناس قد

هيجروهنا ويغفلون عنها ،بخالف األذكار املوظفة؛ فإهنا راتبة تتكرر مناسباهتا،

ص فيه العبد وقتًا
فيحافظ العبد عليها ،ومن هنا يأيت «الورد الشخيص»
ليخص َ
ِّ
ٍ
واحد من األذكار املطلقة ،أو لك ِّلها جمتمع ًة ،وال بأس أن حيدد لكل منها
ما لكل
عد ًدا؛ كي «يكثر» منها يف جلسة ِ
«الورد الشخيص».
ونضرب لذلك أمثلة:
 -1فإن الصالة والسالم عىل رسول اهلل  Gمن أفضل العبادات

علي؛
القولية ،وعن أيب بكر  ،Iقال رسول اهلل « :Hأكثروا الصالة َّ

( )1رواه اإلمام أمحد يف «املسند» ( ،)8406وصححه األلباين يف «الصحيحة» (.)2528
( )2رواه اإلمام أمحد يف «املسند» ( ،)23552وابن حبان يف «صحيحه» ر ْقم ( ،)821وقال احلافظ
ابن حجر« :هذا حديث حسن» ،وض َّعفه حمققو املسند.
( )3رواه الطرباين يف «الكبري» ( ،)13354ويف «الدعاء» ( ،)1658وقال حمققه« :إسناده ضعيف»
(.)1551/3
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فإن اهلل َّ
علي رجل من أميت قال لي ذلك املََل ُك:
وكل بي َم َل ًكا عند قربي ،فإذا صلى َّ

يا حممد ،إن فالن بن فالن َّ
صلى عليك الساعة»(((.

وروي عن ابن مسعود  ،Iقال رسول اهلل « :Hإن أَوىل الناس
ُ

علي صال ًة»(((.
بي يوم القيامة ،أكث ُرهم َّ

وعن عامر بن ربيعة  ،Iقال رسول اهلل « :Hما ِمن عب ٍد يُصلي

علي ،إال َّ
عليَ ،ف ْل ُي ِق َّل العبد من ذلك أو يُك ِثر»(((.
صلت عليه املالئكة ،ما دام يُصلي َّ
َّ

كثريا ،وال يقترص يف احتفاله
فاضلاً يعمره بورد الصالة عىل رسول اهلل ً H
هبذه العبادة الرشيفة عىل الصالة عليه - Hفقط -عند ذكر اسمه الرشيف.

ويا حبذا لو كان هذا ِ
الور ُد يوم اجلمعة وليلتَها؛ ملا ُروي عن أنس ،I

علي يو َم اجلمعة»(((.
قال رسول اهلل « :Hأكثروا الصالة َّ
قال اإلمام ابن القيم « :Vوكان الصحابة

الصالة عىل النبي  Hيوم اجلمعة»(((.
()1
()2
()3
()4
()5
()6

M

يستحبون إكثار

وحسنه بشواهده األلباين يف «الصحيحة» (.)1530
أخرجه الديلمي،
َّ
أخرجه البخاري يف «التاريخ الكبري» ( ،)177/5والرتمذي ( )488وقال« :حسن غريب»،
وابن حبان يف «صحيحه» ( ،)911وض َّعفه األلباين يف «ضعيف الرتمذي» (.)74
وحسنه األلباين يف «صحيح ابن ماجه» رقم (.)748
رواه ابن ماجه،
َّ
تقدَّ م (ص.)106 ،105
الرازي« :هذا حديث منكر هبذا
أخرجه ابن عدي يف «الكامل» ( ،)178/3وقال أبو حاتم
ُّ
اإلسناد» كام يف «العلل» (.)205/1
وانظرِ :
«جالء األفهام» البن القيم (ص.)88-77
ِ
«جالء األفهام» (ص.)88
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وحديث ُأبيَ ِّ بن كعب ُّ (((I
يدل عىل استحباب أن خيصص العبد وقتًا

112
 -2وقد ينشغل بعض الناس عن األدعية املطلقة ،وهيجرها ،لكنه إذا
ِ
أوقات مظنة إجابة الدعاء ،كآخر ساعة بعد العرص يوم
َخ َّصص هلا ِور ًدا يف

منتظرا دخول وقت املغرب،
اجلمعة ،فيقوم مستقبل القبلة يصيل (أي :يدعو)
ً

فسوف حيييها وال هيجرها.

 -3وهكذا يف «االستغفار» مثلاً  ،إذا فرغ من قيام الليل خيصص ِور ًدا
لالستغفار ِ
بص َي ِغه املأثورة ،كام قال تعاىل[ :ﭡ ﭢ]
[آل عمران ،]17:وقال [ :Dﮓ ﮔ ﮕ] [الذاريات ،]18:وقال يعقوب
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 Sلبنيه ملا سألوه أن يستغفر هلم[ :ﭱ ﭲ
قيلَّ :
الس َحر.
أخرهم إىل وقت َّ

ﭳ ﭴ] [يوسف]98:

الليل ِ
ِ
ويف حديث النزول يقول اهلل تعاىل حني يبقى ُث ُ
اآلخ ُر« :هل من
لث

مستغفر ي ْ
ُغ َف ُر له!» حتى ينفجر الصبح(((.

وكان عبد اهلل بن عمر  Lيصيل من الليل ،ثم يقول« :يا نافع ،هل جاء

الس َح ُر؟» ،فإذا قال« :نعم»؛ أق َب َل عىل الدعاء واالستغفار حتى يصبح.
َّ

( )1أخرجه البخاري ( ،)1145ومسلم ( )758واللفظ له.

113

الورد الشخصي

مسألة تنظيمية بحتة
 -1من املقرر يف علم أصول الفقه :أنه ال جيوز تقييد ما أطلقه الشارع ،كام

ال جيوز إطالق ما ق َّيده ،وال فرق ،فامل ْطلق جيري عىل إطالقه ،واملقيد يبقى عىل قيده،
رأي يف
«فالتقيي�د يف املطلق�ات الت�ي مل يثب�ت بدلي�ل الشرع تقييدُ ه�ا ٌ

الترشيع»(((.

أيضا« :فصل :ومن البدع اإلضافية التي تقرب من احلقيقية :أن يكون
وقال ً

مها أهنا
أصل العبادة مرشو ًعا ،إال أهنا خترج عن أصل رشعيتها بغري دليل؛ تو ً
باقية عىل إطالقها حتت مقتىض الدليل ،وذلك بأن يقيد إطالقها بالرأي ،أو يطلق
تقييدها»(((.

أيضا -يف الباب الرابع يف مأخذ أهل البدع باالستدالل:وقال ً

«ومنها حتريف األدلة عن مواضعها ،بأن يرد الدليل عىل مناط ف ُيرصف عن

ذلك املناط إىل ٍ
أمر َ
مها أن املناطني واحد ،وبيان ذلك :أن الدليل الرشعي
آخ َر مو ً
(« )1االعتصام» (.)94/2
(« )2نفسه» (.)140/2
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َ
الشاطبي يف كتابه العظيم «االعتصام»:
إسحاق
وهلذا قال اإلمام املحقق أبو
ُّ

114
أمرا يف اجلملة مما يتعلق بالعبادات -مثلاً  ،-فأتى به املك َّلف يف اجلملة
إذا اقتىض ً
أيضا-؛ كذكر اهلل ،والدعاء ،والنوافل واملستحبات ،وما ْأشبهها مما يعلم منً

الشارع فيها التوسعة؛ كان الدليل عاضدً ا لعمله من جهتني:
من جهة معناه ،ومن جهة عمل السلف الصالح به.

فإن أتى املكلف يف ذلك األمر بكيفية خمصوصة ،أو زمان خمصوص ،أو

مكان خمصوص ،أو مقارنًا لعبادة خمصوصة ،والتزم ذلك بحيث صار متخيلاً أن
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الكيفية أو الزمان مقصو ٌد رش ًعا من غري أن يدل الدليل عليه ،وكأن الدليل بمعزل
عن ذلك املعنى املستدل عليه ،فإذا ندب الرشع -مثلاً  -إىل ذكر اهلل ،فالتزم قوم

االجتامع عليه عىل لسان واحد وبصوت واحد((( ،أو يف وقت معلوم خمصوص
عن سائر األوقات؛ مل يكن يف ندب الرشع ما ُّ
يدل عىل هذا التخصيص امللتزم،

بل فيه ما يدل عىل خالفه؛ ألن التزام األمور غري الالزمة رش ًعا شأهنا أن ُيفهم

وخصوصا مع من يقتدى به يف جمامع الناس كاملساجد ،فإهنا إذا ُأ ِ
ظه َر ْت
الترشيع
ً
ووضعت يف املساجد كسائر الشعائر التي وضعها رسول اهلل
هذا اإلظهارُ ،
 Hيف املساجد وما أشبهها كاألذانُ ...ف ِهم منها بال شك أهنا سنن إذا مل

تُفهم منها الفرضية ،فأحرى أن ال يتناوهلا الدليل املستدل به ،فصارت من هذه
اجلهة بد ًعا محُ ْدَ ثة بذلك»(((.

( )1وقد ذكر الشاطبي ضمن أوجه مضا َّدة البدعة للطريقة الرشعية« :التزام الكيفيات واهليئات
املع َّينة ،كالذكر هبيئة االجتامع عىل صوت واحد» اهـ .من «االعتصام» (.)44/1
(« )2االعتصام» (.)334/2

115
وهلذا قال الفقيه ابن عابدين يف «احلاشية»:
غري مرشوع»(((.
«ختصيص الذكر بوقت مل َي ِرد به الرشع ُ

ومما ال شك فيه أنه ال فرق بني ختصيص الذكر بوقت مل َي ِر ْد ،وبني ختصيصه
بعدد مل َي ِرد؛ إذ ك ُّله من باب واحد ،فمن ال جييز ذلك ال جييز هذا ،والعكس

بالعكس.
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(« )1حاشية ابن عابدين» (.)778/1
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االجتماع على ِّ
الذكْ ر
ما ُيراعى في
ِ

(((

قال شيخ اإلسالم ابن تيم َّي َة « :Vاالجتامع لصالة تطوع أو استامع

الورد
طاقة ورد يف فقه ِ

صح عن
قرآن أو ذكر اهلل ونحو ذلك إذا كان يفعل ذلك أحيانًا فهذا أحسن؛ فقد َّ

النبي  Hالتطوع يف مجاعة أحيانًا((( ،وخرج إىل أصحابه وفيهم من يقرأ

وهم يستمعون ،فجلس معهم يستمع ،وكان أصحاب رسول اهلل

H

إذا اجتمعوا أمروا واحدً ا يقرأ وهم يستمعون ،وقد ورد يف القوم الذين جيلسون

وسنة رسوله ،ويف القوم الذين يذكرون اهلل من اآلثار
يتدارسون كتاب اهلل ُ

ما هو معروف ...فأما اختاذ اجتامع راتب يتكرر بتَكرار األسابيع والشهور
واألعوام غري االجتامعات املرشوعة :فإن ذلك يضاهي االجتامعات للصلوات
اخلمس ،وللجمعة ،والعيدين ،واحلج ،وذلك هو املبتدَ ع ا ُمل ْحدَ ث»(((.

وقد روى أبو ٍ
إسحاق ِ
َ
بن منصور
بكر اخللاَّ ُل يف كتاب «األدب» ،عن

الك َْو َسج :أنه قال أليب عبد اهلل -اإلمام أمحدُ « :-يكره أن جيتمع القوم َيدْ عون اهلل
( )1ينبغي التن ُّبه إىل أن الكالم هنا عىل االجتامع عىل الذكر ،وليس «الذكر اجلامعي» الذي يرددون فيه
بصوت مجاعي (م ًعا أو وراء من يقودهم) لغري غرض التعليم.
( )2كام يف «صحيح البخاري» ( ،)727و«صحيح مسلم» (.)660 : 658 ،33
(« )3اقتضاء الرصاط املستقيم» (ص.)274

117
ويرفعون أيديهَ م؟» ،قال« :ما أك��ر ُه لإلخوان إذا مل جيتمعوا عىل عمد إال
ُ
إسحاق بن راهويه كام قال اإلمام أمحد .وإنام معنى:
أن ُيكْثِروا»((( ،وقال
َ
إسحاق».
«ألاَّ يكثروا» ،أال يتخذوها عادة حتى ُيكْثِروا ،هذا كالم
االجتامع بام إذا مل ُيتخذ عادة»((( اهـ.
قال شيخ اإلسالم معل ًقا« :فق َّيد أمحدُ
َ

وقال شيخ اإلسالم َّ :V
تطو َع الصالة فرادى ومجاعة مرشوع من
«إن ُّ

غري أن ُيتخذ مجاعة عامة متكررة تشبه املرشوع من اجلمعة والعيدين والصلوات
اخلمس ،فكذلك تطوع القراءة والذكر والدعاء مجاعة وفرادى ،وتطوع قصد

مرشوع اجلنس ،لكن
والقليل اخلفي ،واملعتاد وغري املعتاد ،وكذلك كل ما كان
َ
البدعة اختاذه عادة الزمة حتى يصري كأنه واجب»(((.

()1
()2
()3
()4

سألت أبا عبد اهلل عن القوم يبيتون ،فيقرأ قارئ،
ويف ضوء هذا نفهم ما نقله املروزي قال:
ُ
ويدعو ،حتى يصبحوا؟ فقال« :أرجو أال يكون به بأس».
«االقتضاء» (ص.)275 ،274
يعني باملشاهد هنا :األمكنة التي قام فيها األنبياء والصاحلون ،أو أقاموا فيها وعبدوا اهلل تعاىل
فيها ،ولكن مل يتخذوها مساجدَ ؛ كجبل ثور ،وجبل ُأ ُحد ،وجبل حراء ،وانظر« :االقتضاء»
(ص.)352-347
«االقتضاء» (ص.)277
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بعض املشاهد((( ونحو ذلك كله من نوع واحد ،يفرق بني الكثري الظاهر منه
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باع َّ
عيينه
رع في
إطالقه وفي َت ِ
ِ
يجب ِّات ُ
الش ِ
ٍ
بعبادة من العبادات فينبغي أن يفهم من
ذلك أن الشارع إذا أطلق األمر

هذا اإلطالق :التوسعة؛ وهلذا فإن َمن خصص عبادة مطلقة بوقت معينَّ ٍ أو
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بمكان معني فقد ق َّيد ما أطلقه الشارع ،وهذا التقييد خمالفة واضحة ملعنى التوسعة
املستفاد من أمر الشارع املطلق.

ختصيص العبادات بأوقات مل خيصصها هبا الرشع،
قال أبو شامة« :وال ينبغي
ُ

مجيع أفعال الرب مرسل ًة يف مجيع األزمان ،ليس لبعضها عىل بعض ٌ
فضل
بل يكون ُ
ُص بتلك الفضيلة
فضله الرشع
إال ما َّ
وخصه بنوع من العبادة ،فإن كان ذلك؛ اخت َّ
َّ

تلك العباد ُة دون غريها؛ كصوم يوم عرفة ،وعاشوراء ،والصالة يف جوف الليل،
والعمرة يف رمضان»(((.

وقد بينَّ ابن تيمية املفسدة املرتتبة عىل مثل هذا التخصيص ،فقالَ ...« :من
ٍ
مخيس من رجب  ...فال بد أن يتبع هذا
أحدث عملاً يف يوم؛ كإحداث صو ِم َّأو ِل
َ
العمل اعتقا ٌد يف القلب.

(« )1الباعث عىل إنكار البدع واحلوادث» (ص.)51
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ُ
أفضل من أمثاله ،وأن الصوم
وذلك ألنه ال بد أن يعتقد أن هذا اليو َم

ب استحبا ًبا زائدً ا عىل اخلميس الذي قبله وبعده مثلاً  ...إذ لوال قيام
فيه
مستح ٌّ
َ
هذا االعتقاد يف قلبه ،أو يف قلب متبوعه َل َما انبعث القلب لتخصيص هذا اليو ِم
ممتنع»(((.
مرج ٍح ٌ
والليلة؛ فإن الرتجيح من غري ِّ
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(« )1االقتضاء» (.)600/2
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متى يسوغ تخصيص املطلق؟

 -1يسوغ ختصيص املطلق متى خال من املفسدة التي ب َّينها شيخ اإلسالم يف

كالمه اآلنف الذكر.

الورد
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«وذلك بأن يستند التخصيص إىل سبب معقول يقصد مث َله ُ
أهل العقل

والفراغ والنشاط؛ كتخصيص يوم اخلميس لصالة االستسقاء لكونه يو ًما يفرغ

الناس فيه من أعامهلم ،فهو أيرس الجتامع الناس ،وكقرص املرء نفسه عىل ورد حمدد

من العبادة يلتزمه يف أوقات خمصوصة ،كل ليلة أو كل أسبوع ،لكون ذلك أدعى

وأقرب إىل الرفق ،فمثل هذا التخصيص موافق ملقصد الشارع.
لديمومة العمل
َ

ألمرين:
أما إذا صار التخصيص ذريع ًة إىل أن ُيعتقد فيه ما ليس مرشو ًعا فيمنع منه؛ ْ

أولاً  :ألجل الذريعة ،وثان ًيا :لكونه خمال ًفا ملعنى التوسعة»(((.

فهمنا التوسعة فال بد من اعتبار ٍ
قال الشاطبي« :ثم إذا ِ
أمر َ
آخ َر ،وهو أن يكون

العمل بحيث ال يوهم التخصيص زمانًا دون غريه ،أو مكانًا دون غريه ،أو كيفية دون
السنة أو الفرض»(((.
حل ْك ِم من االستحباب -مثلاً  -إىل ُّ
غريها ،أو يوهم انتقال ا ُ

(« )1قواعد معرفة البدع» للجيزاين (ص.)117
(« )2االعتصام» ( ،)251/1ط .دار عمر بن اخلطاب  -اإلسكندرية.
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وهبذا يتبني أن ختصيص العبادة املطلقة يسوغ برشطني:

األول :أال يكون يف هذا التخصيص خمالف ٌة ملقصود الشارع التوسعة

واإلطالق.

والثاني :أال يوهم هذا التخصيص أنه مقصود رش ًعا»(((.
***
 -2التزام طريقة مقيدة يف العبادة يلتزمها مجيع الناس من غري دليل،

قال:

حني دافع اإلمام ابن الصالح  Vعن صالة الرغائب ،وكوهنا جائزةً،
«ما فيها من التقييد بعدد خاص من غري قصد ...هو كمن يتقيد بقراءة

ُسبع القرآن أو ربعه كل يوم ،وكتقييد العابدين بأورادهم التي خيتاروهنا
ال يزيدون عليها وال ينقصون ،واهلل أعلم»(((.

قال العالمة األلباين  Vرا ًّدا هلذا ال َفهم يف حاشية «املساجلة»:

«هذا التقييد إن كان عىل سبيل التنظيم للعمل ،بحيث إنه ال تتخذ طريقة

يلتزمها كل الناس فال يشء فيه(((؛ ألنه ال يقصد به التقرب إىل اهلل -تعاىل ،-وأما إن
ووضعت يف الكتب ،والتزمها الناس مجي ًعا ،كبعض ِص َيغ الصلوات
اختذ طريقةُ ،
( )1انظر« :قواعد معرفة البدع» للجيزاين (ص.)120 ،119
(« )2مساجلة علمية حول صالة الرغائب املبتدعة» (ص.)21
( )3وقد قال األلباين « :Vإن ذكر اهلل تعاىل يف عدد خمصوص مل يأت به الشارع احلكيم بدعة» اهـ.
من «الضعيفة» (.)116/1
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غري مشروع:

122
واألوراد ،مثل الصالة املعروفة بـ(الصالة النارية) بعدد ( !)4444بحيث يظن
ٍ
حينئذ عاقل يف
أكثر الناس أهنا مرشوعة منقولة عن النبي  ،Hفال َيشك
أن ذلك ال يرشع ،وإين ألعرف أحد املشايخ كان إذا سافر استصحب معه كتاب

(دالئل اخلريات) ،وفيه كل يوم وظيفة ،فكان أحيانًا يفوته حزبه من القرآن ،وال
يفوته ورده من (الدالئل) ،فكنت أسأله عن ذلك؟ فيقول :حزب القرآن يمكن

قضاؤه يف كل يوم ،وأما ورد الدالئل فهو خمصص بيومه! أفليس هذا ترشي ًعا يف
الدين؟! فاهلل املستعان» اهـ(((.
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وقال الشيخ عيل بن حممد الدخيل اهلل حفظه اهلل تعاىل:

«املداومة عىل نافلة حمددة من أحب األعامل إىل اهلل تعاىل ،كام د َّلت عىل ذلك

شعارا لطائفة معينة وبصفة معينة،
األحاديث الرشيفة ،لكن برشط أن ال تُتخذ
ً

وبرشوط معينة؛ ألهنا هبذا تَتخذ صفة الترشيع يف عبادة توقيفية.

ولو أن رجلاً من الناس داوم عىل نافلة معينة عد ًدا معينًا تقر ًبا إىل اهلل ملا كان

شعارا والتزام هيئات وكيفيات ورشوط
يف ذلك بأس ،لكن املحذور يف اختاذها
ً
ما أنزل اهلل هبا من سلطان ،واعتقاد الثواب عليها ،والعقوبة عىل تركها ،والعدول

عام ثبت عن املصطفى  Hفيها»(((.

(« )1مساجلة علمية حول صالة الرغائب املبتدعة» لأللباين هامش (ص.)21
(« )2التجانية» (ص.)273 ،272
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مقارنة بني الورد الشخصي
وبني األوراد املبتدعة
قد بان لك ممَّا تقدَّ م أن الورد الشخيص ليس من البدعة يف يشء ،وأنه يفارق

األوراد واألحزاب املبتدعة من حيث:

يناسب ظروف كل إنسان عىل ِحدَ ة ،من حيث حتديدُ نوع الذكر ووقته
ِ
ومقداره ،كام يفعل احلائك حني يصنع الثوب عىل مقاس صاحبه.

 -2فائدته:

كثريا والذاكرات)؛ ألنه -بعد أن
يعني اإلنسان عىل أن يكون من (الذاكرين اهلل ً

يأيت باألذكار واألدعية املوظفةَ -يعمد إىل األذكار املطلقة املأثورة فيأيت بعدد حيدده
لنفسه طب ًقا لظروفه ،وإال ُخيش أن هيمل األذكار واألدعية املطلقة.

ومن هنا :فإن الورد الشخيص ال يؤدي إىل اإلعراض عن السنن املأثورة

كام هو شأن األوراد واألحزاب املبتدعة التي يبالغ أصحاهبا يف ا ِّدعاء فضائل هلا،
وحيافظون عليها ،وهيملون املأثور منها ،حتى القرآن الكريم نفسه ،بل إن الورد

الشخيص مدعاة إىل إحياء األذكار املطلقة واإلكثار منها ،وحتصيل ثواب ذلك.
 -3ألفاظـــه:

يلتزم الذاكر يف «ال� ِ
�ورد الشخيص» ألفاظ املأثور من األذكار املطلقة،
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ً
ًّ
محضا:
شخصيا
تنظيما
 -1كونه
ً
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كالتسبيح ،والتكبري ،والتحميد ،والتهليل ،واحلولقة ،واالستغفار ،والصالة

عىل النبي  ،(((وال مكان فيها لأللفاظ غري املأثورة ،وبخاصة
األلفاظ األعجمية ،وال َّط ِ
السم الغامضة ،والكالم املسجوع املتكلف ،والتقعر،
واالعتداء.

-4فضيلته:

يشرتط ألاَّ ُيدَّ عى لعدد مرات ت ِ
َكرار الذكر ِ فضيل ٌة مل تثبت ،وألاَّ ينسبها إىل

النبي .H

الورد
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وال يداوم عىل ورده الشخيص من األذكار املطلقة ملتز ًما صفة ثابتة عد ًدا

ووقتًا كأهنا ُسنة راتبة ،لكن ينوعها طب ًقا لظروفه الشخصية.
 -5مصــدره:

الوحيان الرشيفان :القرآن الكريم ،وسنة رسول اهلل  Hالصحيحة،

وال مكان فيه ملصادر املعرفة الومهية كالرؤى املنامية ،أو اإلهلام والكشف ،أو

ا ِّدعاء لقيا رسول اهلل  Hبعد وفاته يقظ ًة أو اخلرض  ،Sوتلقي
ٍ
كمصدر للتلقي
األوراد واألدعية منهام ،وهذه «األصول» التي «ال تأصيل هلا»

والترشيع((( :هي منبع االبتداع الذي حصل يف األوراد ،فأضافت إىل الدين
ما ليس منه ،وهي الرس وراء إرصار املبتدعة عىل اخرتاعها والغلو يف فضائلها،
واملحافظة عليها ولو عىل حساب األوراد املأثورة.

( )1انظر ِصي َغ َها املأثورة يف «خمترص النصيحة» للمؤلف (ص.)71-69
( )2انظر« :أصول بال أصول» للمؤلف ،طبعة دار التوحيد للرتاث باإلسكندرية.
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 -6إلزام اآلخرين به:

ترشيع لآلخرين ،أو إلزا ٌم ألحد باملحافظة عليه،
فالورد الشخيص ليس فيه
ٌ

غريه عىل
وإنام هو الزم لصاحبه باختياره ،وال يتعدَّ اه إىل غريه ،إال أن حُ َ
ي ِّر َض َ
ِ
الذكر مطل ًقا ،فهذا تناصح وتعاون عىل الرب.
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من أحوال السلف في الورد الشخصي
يمر باآلية يف ِورده فتخنقه فيبكي حتى
 -عن احلسن ،قال« :كان عمر ُّ

مريضا»(((.
يسقط ،ثم يلزم بيته حتى ُيعاد؛ حيسبونه ً
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��������وع�������� ُه
إذا ق����������رأ ال���������ق���������رآن س�������ال�������ت دم ُ

�����وع����� ُه
والح ع�����ل�����ى اخل�������دي�������ن م�����ن�����ه خ�����ش ُ
���ص ِّ
���ل��� ًي���ا
إذا اس َّ
������ح ال���ل���ي���ل ق������ام ُم َ
���������ود ُج������ ْن ُ

������وع������ ُه
����������وف اإلل������������ ِه ُض������ ُل ُ
وق����ع����ق����ع م������ن خ ِ

ف
 وعن ِعك ِْرم َة ،أن أبا هريرة  Iكان يسبح كل يوم اثني عرش أ ْل َتسبيحة ،يقول« :أس ِّبح بقدر ِد َيتي»(((.
 -وعن نعيم بن حمرز بن أيب هريرة ،عن جده أيب هريرة ،أنه كان له خيط،

فيه أ ْلفا عقدة ،فال ينام حتى يسبح به(((.

 -وقال ابن جابر :كان عمري بن هانئ يضحك ،ثم يقول :بلغني أن

أبا ال��درداء

I

َ
ليكون أنشط يل يف احلق ،فقلت:
قال :إين ألستجم؛

(« )1حلية األولياء» (.)51/1
(« )2سري أعالم النبالء» (.)610/2
(« )3حلية األولياء» (.)383/1
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أراك ال تفرت عن الذكر ،فكم تس ِّبح يف كل يوم؟ قال« :مئة ألف إال أن ختطئ
األصابع»(((.

 وعن خملد بن احلسني قال :كان بالبرصة رجل ُيقال له شدَّ اد أصابه اجلذا ُمفانقطع ،فدخل عليه ُع َّواده من أصحاب احلسن ،فقالوا :كيف جتدك؟ قال:
«بخري ،ما فاتني حزيب من الليل منذ سقطت ،وما يب إال أين ال أقدر عىل أن أحرض
صالة اجلامعة»(((.

املقبلة».

 -وقال أبو نعيم :حدثنا إسحاق ،ثنا إبراهيم ،ثنا أمحد ،قال :كنت إذا

َ
نمت عنه من حزيب أو غري ذلك،
شكوت إىل أيب
سليامن قساو َة قلبي أو شيئًا قد ُ
قال« :بام كسبت يداك ،وما اهلل بظالم للعبيد ،شهوة أصبتها»(((.

ري قال :دخلت عىل ك ُْر ِز بن َو َب َرة بيته فإذا هو يبكي،
 وعن أيب داو َد احلَ َف ِِّ
ت حزيب أن
ومن ِ ْع ُ
فقلت له :ما يبكيك؟ قال« :إن بايب ُمغ َلق ،وإن سرتي ملس َبلُ ،

أقرأه البارحة ،وما هو إال من ذنب أحدثتُه»(((.
()1
()2
()3
()4

«سري أعالم النبالء» ( ،)348/2و( ،)421/5وانظر« :نزهة الفضالء» رقم ()838
(ص.)178
«حلية األولياء» (.)146/10
«حلية األولياء» (.)273/9
«نفسه» (.)79/5
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 وقال ابن شوذب « :Vكان عرو ُة بن الزبري يقرأ ربع القرآن كل يوميف املصحف ،ويقوم به ليله ،فام تركه إال ليلة قطع رجلِه ،ثم عاو َد حزبه من الليلة
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«عجزت عن ِحزيب ،وما ُأراه إال
 وعن ابن املبارك ،عن كرز بن وبرة قال:ُ

ٍ
بذنب ،وما أدري ما هو!»(((.

ذهبت ألقن أيب وهو يف املوت
 وعن حممد بن ثابت ال ُبناين ،قال:ُ

(ال إله إال اهلل) ،فقال« :يا بني ،دعني؛ فإين يف وردي السادس أو السابع»(((.

ف
 وعن سلمة قال« :كان خالد بن معدان ُي َس ِّبح يف اليوم أربعني أ ْل َتسبيحة ،سوى ما يقرأ من القرآن ،فلام مات ،ووضع عىل رسيره ليغسل ،جعل
بأصبعه كذا حيركها -يعني :التسبيح»(((.
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استغفرت لكل ذنب مائة
ف وأربعون ذن ًبا ،قد
 وقال رياح القييس« :يل َن ِّي ٌُ

ألف مرة»(((.

مسجى للموت ،ثم
 وختم آدم بن أيب إياس (ت 220هـ) القرآن ،وهوّ

قال :بح ِّبي لك إال رفقت يب يف هذا املرصع ،كنت أؤ ِّم َ
لك هلذا اليوم ،كنت أرجوك

 ..ال إله إال اهلل ،ثم قىض(((.

 -وروى البيهقي عن أيب حممد اجل��ري��ري ،ق��ال :كنت واق ًفا عىل

رأس اجلُنَيد يف وقت وفاته ،وكان يوم مجعة ،وهو يقرأ القرآن ،فقلت له:
يا أبا القاسم ،ارفق بنفسك ،فقال« :يا أبا حممد ،ما رأيت أحدً ا أحوج إليه مني يف

هذا الوقت ،وهو ذا تُطوى صحيفتي»(((.
()1
()2
()3
()4
()5
()6

«احللية» (.)80/5
«نفسه» (.)322/2
«نفسه» (.)210/5
«سري أعالم النبالء» (.)174/8
«جامع العلوم واحلكم» ( )477/1ط .الرسالة.
«شعب اإليامن» ( )2984ط .الرشد.
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جلنَ ْيد وهو يف النزع ،فسلم عليه،
 ودخل أبو العباس بن عطاء عىل ا ُفسكت ،ثم رد عليه بعد ساعة ،وقال« :اعذرين؛ فإين كنت يف ِوردي» ،ثم أقبل
وجهه إىل القبلة ،وكرب ،ومات(((.

دي الوفاة بكت ابنته ،فقال:
 -وملا نزلت باإلمام عبد اهلل بن إدريس األَ ْو ِّ

«ال تبكي يا بنية ،فقد ختمت القرآن يف هذا البيت أربعة آالف مرة»(((.
 -وجاء يف ترمجة نجم الدين الغزي :V

من الفالحني ،وطلب منهم املساحمة ،ويف اليوم الثاين دار عىل أهله؛ ابنته ،وبنتها
املغرب ،ثم جلس لقراءة األوراد،
وغريهم ،وزارهم ،وأتى إىل منزله ،وصىل
َ

وأخذ يسأل عن أذان العشاء ،وأخذ يف ذكر (ال إله إال اهللُ) وهو مستقبل القبلة،
ثم ُس ِم َع منه وهو يقول« :بالذي أرسلك ارفق يب» ،فدخلوا عليه فرأوه قد قىض
ولقي ربه.(((� ،
نحبه،
َ
 وعن اجلنيد قالِ :عت رَّ ِ
الس َّي يقول« :إذا فاتني جزء من ِوردي
سم ُ

ال يمكنني أن أقضيه أبدً ا»(((.

َ
متصل الشغل،
ويف «صفة الصفوة» ع َّلل ذلك اجلنيد ،فقال :كان سرَ ِ ٌّي
وكان إذا فاته يشء ال يقدر أن يعيده .وكذا كان عمر بن اخلطاب مل يكن له وقت

()1
()2
()3
()4

«نفسه» (.)2983
«سري أعالم النبالء» (.)44/9
«املختار املصون من أعالم القرون» (.)1134/2
«حلية األولياء» (.)124/10
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ِ
أوقاف َجدِّ ه ،واستربأ الذمة
 ..ووقع له قبل موته بيومني أنه طلع إىل بساتينه
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ينام فيه ،فكان ينعس وهو قاعد ،فقيل له :يا أمري املؤمنني ،أال تنام؟ فقال :كيف

أنام؟! إن نمت بالنهار ضيعت أمور املسلمني ،وإن نمت بالليل ضيعت حظي
من اهلل .D

 -وعن ُه َشيم قال« :لو قيل ملنصور بن زاذان :م َل ُك املوت عىل الباب ،ما

كان عنده زياد ٌة يف العمل؛ وذلك أنه كان خيرج ويصيل الغداة يف مجاعة ،ثم جيلس
فيسبح حتى تطلع الشمس ،ثم يصيل إىل الزوال ،ثم يصيل الظهر ،ثم يصيل العرص،
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ثم جيلس فيسبح إىل املغرب ،ثم يصيل املغرب ،ثم يصيل العشاء ،ثم ينرصف إىل

بيته فيكتب عنه يف ذلك الوقت»(((.

 -وقال الذهبي يف ترمجة الرئيس الزيادي أيب املحاسن أسعد بن عيل

الس ْمعاين أنه ثقة ،صالح ،عابد ،دائم األوراد ،مستغرق األوقات،
ابن املوفق« :ذكر َّ

يرسد الصوم»(((.

ِ
َ
عثامن قالت:
امرأة أيب
مريم
 -وعن َ

«كنا نؤخر اللعب والضحك واحلديث إىل أن يدخل أبو عثامن يف ِورده من
الصالة؛ فإنه كان إذا دخل بيت اخللوة ال ُي ِح ُّس بيشء من احلديث وغريه»(((.
 وقال ابن وهب :قيل ألخت اإلمام مالك :ما كان ُش ُغل مالك يف بيته؟

قالت« :املصحف والتالوة»(((.
()1
()2
()3
()4

«شعب اإليامن» ( )533 ،532/4ر ْقم (.)2957
«سري أعالم النبالء» (.)212/20
«شعب اإليامن» (.)2959
«سري أعالم النبالء» (.)111/8
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جزأ الليل ثالثة
 -وعن الربيع بن سليامن ،قال« :كان الشافعي  Vقد َّ

أثالث :الثلث األول يكتب ،والثلث الثاين يصيل ،والثلث الثالث ينام»(((.

 -وعن حممد بن ِم ْس َع ِر بن كدام ،قال« :كان أيب ال ينام حتى يقرأ نصف

القرآن ،فإذا فرغ من ورده لف رداءه ،ثم هجع عليه هجعة خفيفة ،ثم يثب

كالرجل الذي َّ
ضل منه يشء فهو يطلبه ،وإنام هو السواك ،والطهور ،ثم يستقبل
املحراب ،فكذلك إىل الفجر ،وكان جيهد عىل إخفاء ذلك جدًّ ا»(((.

ف�������������س������ل������ام اهلل ع�����������ل�����������ى َو َس����������ن����������ي

 -وقال الذهبي يف ترمجة اإلمام الفقيه أيب عمر حممد بن أمحد بن حممد بن

خملصا ،عديم
حلا ،عابدً ا ،قانتًا هلل ،ربان ًّيا ،خاش ًعاً ،
قدامة املقديس« :كان قدوة ،صا ً
النظري ،كبري القدر ،كثري األوراد والذكر ،واملروءة والفتوة والصفات احلميدةَّ ،
قل

أن ترى العيون مثله»(((.

 -وقال يف ترمجة برش بن منصور األزدي:

«قال اإلمام أمحد :هو ثقة وزيادة .وقال ابن املديني :حفر قربه ،وختم فيه

القرآن ،وكان ِور ُده ثلث القرآن»(((.
()1
()2
()3
()4

«شعب اإليامن» (.)2960
«احللية» (.)216/7
«السري» (.)6/22
«نفسه» (.)360/8
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إن ك���������������ان رض�����������اك�����������م يف س������ه������ري
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الس ْمعاين :صالح،
 ويف ترمجة اإلمام أيب منصور اخلياط قال الذهبي« :قال َّثقة ،عابد ،مل ِّقن ،له ِور ٌد بني العشائني بسبع ،وكان صاحب كرامات» .ويف

احلاشية :أي :أنه كان يقرأ بني العشائني ُسب ًعا كاملاً من القرآن(((.

 -وعن ابن املبارك ،أن أبا ِم ْج َل ٍز كان يركب مع ُق َت ْيب َة بن مسلم يف موكبه

ف تسبيحة ،و َي ُعدُّ ها ب َبنانه(((.
فيسبح اهلل اثن َْي عشرَ َ أ ْل َ

عيل ،فقال:
 -وعن األحنف قال :جلست إىل أيب ذر وهو يسبح ،فأقبل َّ

الورد
طاقة ورد يف فقه ِ

خريا؟» ،قال :قلت :بىل أصلحك اهلل .ثم أقبل عىل
«إمالء اخلري عىل خري أليس ً
تسبيحه ،ثم قال« :والسكوت خري من إمالء الرش ،أليس كذلك؟» ،قلت :بىل.
الوحدة ،أليس كذلك؟» ،قلت :بىل .قال:
ثم قال« :وجليس الصالح خري من َ

«والوحدة خري من جليس السوء ،أليس كذلك؟» ،قلت :بىل(((.
َ
���ي��ر
ِوح��������������������د ُة اإلن����������س����������ان خ ٌ
اخل���������ي��������ر خ��ي�ر
��������س
وج��������ل��������ي ُ
ِ

م������ن ج���ل���ي���س ال������س������وء ع����ن َ
����ده
وح َ
������������ده
م��������ن ق������ع������ود امل������������رء ْ

 -وعن عبد الصمد بن سليامن بن أيب مطر ،قال :بِ ُّت عند أمحد بن حنبل،

فوضع يل صاعرة ماء ،قال :فلام أصبحت وجدين مل أستعمله ،فقال« :صاحب

مسافرا،
حديث ال يكون له ورد بالليل؟» ،قال :قلت :مسافر ،قال« :وإن كنت
ً
حج مرسوق فام نام إال ساجدً ا»(((.
َّ

()1
()2
()3
()4

«نفسه» (.)223/19
«شعب اإليامن» ( )186/2رقم (.)710
«نفسه» ( )58 ،57/7رقم (.)4638
«نفسه» ( )534/4رقم (.)2962
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 -ويف القصة املشهورة ملا أراد اإلمام أمحد سامع احلارث املحاسبي ...قال

الساج ...« :انرصفت إىل أيب عبد اهلل وأخربته،
راوي القصة إسامعيل بن إسحاق رَّ َّ
ِ
وصعد غرفة يف الدار ،واجتهد يف ورده إىل أن فرغ ،وحرض
فحرض بعد املغرب

احلارث وأصحابه فأكلوا.(((»...

 -ويف ترمجة عبد الرمحن بن َم ْهدي« :وكان ِور ُده كل ليلة نصف القرآن»(((.

 -ويف ترمجة اإلمام النووي :V

«قرأ عىل ابن مالك كتا ًبا من تصنيفه ،والزم االشتغال والتصنيف ونرش

وامللبس مالزم ًة كلية ال مزيد عليها»(((.

 -وقال الذهبي يف ترمجة عائشة بنت رزق اهلل بن عوض أم أمحد املقدسية:

معمرة ،روت عن ابن عبد الدائم ،وهي والدة ش�يختنا فاطمة بنت
«مس�نة ِّ

عب�د اهلل ب�ن عم�ر ب�ن ع�وض ،وكان�ت م�ن العواب�د ذوات الب�كاء واخلش�وع
واألوراد»(((.

 -وقال الذهبي يف ترمجة حممد بن أمحد بن متام بن حسان:

«الشيخ العامل املقرئ الصالح الزاهد بركة الوقت أبو عبد اهلل التيل الصاحلي

السنة؛ من التقوى ،واإلخالص ،والتواضع،
اخلياط احلنبيل ...وتأدب بأدب ُّ
()1
()2
()3
()4

«مناقب اإلمام أمحد» البن اجلوزي (ص.)254 ،253
«تذكرة احلفاظ» (.)242/1
«نفسه» (.)174/4
«معجم الشيوخ الكبري» (.)90/2
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العلم والعبادة واألوراد والصيام والذكر والصرب عىل العيش اخلشن يف املأكل
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والبشاشة ،واألوراد ،واحلب يف اهلل ،والبغض يف اهلل ،والقناعة ،والتعفف،
وا ِّطراح التكلف ،والصدق ،والورع ،فاهلل يبارك يف عمره»(((.

أيضا يف ترمجة حممود بن حممد بن أمحد بن مبادر« :اإلمام
 -وقال الذهبي ً

الزاهد العابد الفقيه املقرئ الشافعي؛ كان كبري القدر ،كثري التالوة واألوراد ،قان ًعا

متعف ًفا مهي ًبا»(((.
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 ويف ترمجة محاد بن س َلمة« :كانت أوقاته معمور ًة بالتعبد واألوراد»(((. -ويف ترمجة اإلمام حممد بن إسامعيل البخاري  Vأن ابن َع ِد ٍّي قال:

ِ
«سمعت عبد القدوس بن عبد اجلبار السمرقندي يقول :جاء حممد إىل أقربائه
ِ
َ
عيل األرض
بخ ْر َتن َْك ،فسمعته يدعو ليلة إذ فرغ من ورده :اللهم إنه قد ضاقت َّ
رحبت ،فاقبضني إليك ،فام تم الشهر حتى مات»(((.
بام ُ
 وقال حرب الكرماين يف «مسائله» :سألت إسحاق بن راهويه ،قلت :رجلله ِور ٌد يف شهر رمضان أو غريه ،فيقرأ يف الفريضة من ِورده؟ فكره ذلك ،وقال:

«ال؛ ألن ُسنة النبي  Hعىل غري ذلك» ،وذكر قراءة النبي  Hيف
الصلوات املكتوبات(((.

()1
()2
()3
()4
()5

«نفسه» (.)14/2
«نفسه» (.)332/2
«سري أعالم النبالء» (.)447/7
«نفسه» (.)443/12
كان من هديه  Hيف الفرائض أن يبتدئ القراءة من أول السورة ،ويكملها يف أغلب
أحواله ،وكان أحيانًا يقسمها يف ركعتني.
املفصل (وآخره سورة الناس ،وأوله سورة ق
 وكان  Hيقرأ يف الفجر -غال ًبا -بطوال َّعىل األصح) ،نحو ستني إىل مائة آية ،وأحيانًا بقصاره كالتكوير ،وقرأ مرة املعوذتني ،وقلام كان =
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ثم قال حرب :حدثنا إسحاق ،قال :أنبأنا جرير -ابن عبد احلميد الضبي-

عن محزة الزيات ،أن عمرو بن مرة اجلميل كان يقرأ عىل التأليف من حيث انتهى
ِور ُده يف الفرائض».
 ونقل حممد بن احلكم عن اإلمام أمحدَ ِبن حنبل يف الرجل يفوته ورده من

الليل قو َله« :ال يقرأ به يف ركعتي الفجر؛ كان النبي  Hخيففهام ،لكن يقرأ
إذا أصبح ،أرجو أن حُي َسب له بقيام الليل»(((.

 -وق�ال عب�د اهلل ب�ن أمح�د :كان أيب ال يفتر ع�ن الركعات بني العش�اءين

 -وقال الذهبي يف «معرفة القراء الكبار» يف ترمجة صايف بن عبد اهلل موىل ابن

اخلرقي« :مقرئ ،جمود ،عايل اإلسناد ،كثري التعبد واألوراد»(((.

=يقرأ سورة واحدة يف ركعتني م ًعا ،فقد كرر الزلزلة مرة يف الركعتني ،وكان يصيل فجر اجلمعة
بالسجدة واإلنسان كاملتني.
 وكان  Hيقرأ يف ٍّكل من ركعتي الظهر قدر ثالثني آية ،وكان -أحيانًا -يطيل القراءة
يف الظهر ال سيام الركعة األوىل منها.
 ويف العرص عىل النصف من قراءة الظهر إذا طالت ،وبقدرها إذا قرصت ،يف ٍّكل من الركعتني
مخس عَشرْ َة آي ًة.
قدْ َر َ
املفصل غال ًبا ،وأحيانًا بطواله وأوساطه ،وقرأ يف املغرب مر ًة األعراف
 ويف املغرب بقصار ََّّفرقها يف الركعتني ،وصالها مرة بالطور ،ومرة باملرسالت.
 وكان يقرأ يف العشا َء َمثل الظهر والعرص -من أوساط املفصل. وكان يقرأ يف صالة اجلمعة سوريت (اجلمعة) و(املنافقون) ،أو (األعىل) و(الغاشية). أما يف العيد فقرأ (ق) و(اقرتبت) ،أو (األعىل) و(الغاشية).(« )1بدائع الفوائد» ( )1506 ،1505/4ط .دار عامل الفوائد.
(« )2تاريخ دمشق» البن عساكر (.)300/5
(« )3معرفة القراء الكبار» (ص.)280
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وال بعدها يف ورده من صالة الليل ،وكان يرس القرآن ،وربام جهر به»(((.

136
 -وقال ابن القيم يف «الوابل الصيب»« :وحرضت شيخ اإلسالم ابن تيم َّية

مر ًة صلىَّ الفجر ثم جلس يذكر اهلل تعاىل إىل قريب من انتصاف النهار ،ثم التفت
قويت .أو كال ًما قري ًبا من هذا.
إ َّيل وقال :هذه غدويت ،ولو مل أتغدَّ ال َغداء سقطت َّ

وقال يل مرة :ال أترك الذكر إال بنية إمجام نفيس وإراحتها؛ ألستعد بتلك

الراحة ٍ
لذكر َ
آخ َر .أو كال ًما هذا معناه»(((.

وسئل ُ
شيخ اإلسالم اب ُن تيم َّي َة عن رجل وقع عليه غسل ومل يكن معه يف
ُ -
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ذلك الوقت ما يدخل به احلامم ،ويتعذر عليه املاء البارد؛ لشدة برده ،ثم إنه تيمم

وصلىَّ الفريضة ،وله يف اجلامع وظيفة ،فقرأ فيها ،ثم بعد ذلك دخل احلامم ،هل

يأثم؟ أم ال؟ فأجاب:

«احلمد هلل رب العاملني .ال يأثم بذلك ،بل فعل ما ُأمر به؛ فإن من خاف

إذا استعمل املاء البارد أن حيصل له صداع أو نزلة أو غري ذلك من األمراض ومل

يمكن االغتسال باملاء احلار فإنه يتيمم -وإن كان ُجن ًبا -ويصيل عند مجاهري علامء
اإلسالم :كاملك والشافعي وأمحد بن حنبل وغريهم ،حتى لو كان له ِور ٌد بالليل

وأصابته جنابة واملاء بارد يرضه فإنه يتيمم ويصيل ِور َده التطوع ،ويقرأ القرآن يف
الصالة وخارج الصالة ،وال يفوت ورده لتعذر االغتسال باملاء»(((.

 وقال يف موض ٍع َآخ َر« :ومن كان له ِور ٌد مرشوع من صالة الضحى أو قيام
ليل أو غري ذلك فإنه يصليه حيث كان ،وال ينبغي له أن يدع ِور َده املرشوع ألجل
(« )1الوابل الصيب» (ص .)96ط .دار عامل الفوائد.
(« )2جمموع الفتاوى» (.)443 ،442/21
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ِ
رسا هلل ،مع اجتهاده يف سالمته من
كونه بني الناس إذا َعلم اهلل من قلبه أنه يفعله ًّ

الرياء ومفسدات اإلخالص ،وهلذا قال ال ُف َضيل بن عياض( :ترك العمل ألجل

الناس رياء ،والعمل ألجل الناس رشك)»(((.

أيضا« :للصادق أن ُي ِق َّل من الكالم واألكل
 -وقال الذهبي يف «السري» ً

والنوم واملخالطة ،وأن يكثر من األوراد والتواضع ،وذكر املوت ،وقول:
ال حول وال قوة إال باهلل»(((.
والسنة األوراد»(((.
ُّ

هكذا دار لفظ ِ
«الورد» عىل ألسنة العلامء والصاحلني ،وكأنه أمر معهود

متعارف عليه بينهم مل خيتلفوا بشأنه.
َ

(« )1جمموع الفتاوى» (.)174/23
(« )2سري أعالم النبالء» (.)534/14
(« )3البحر الرائق» (.)52/2
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 -وقال اإلمام ابن نجيم« :وذكر احللواين أنه ال بأس بأن يقرأ بني الفريضة
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ِو ْر ُد الدعاء للوالدين
وبع َد موتهما
في حياتهما ْ
صور ِّبرمها ،وقد دعا
الدعاء للوالدين يف حياهتام وبعد موهتام من أعظ ِم َ
األنبياء  Qلوالِدهيم ،فقال نوح [ :Sﰁ ﰂ ﰃ ﰄ] اآلي َة
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[نوح ،]28:ودعا إبراهيم  Sألبيه قبل أن ُينهى عن الدعاء له[ :ﭞ ﭟ]

اآلي َة [الشعراء ،]86:وقد قال تعاىل خلليله حممد [ :Hﯬ ﯭ ﯮ
ِ
أمر ألتباعه.
ﯯﯰ ﯱ ﯲ] [األنعام ،]90:و َأ ْم ُر القدوة ٌ
ويف سياق أمر األوالد باإلحسان إىل الوالدين قال اهلل تعاىل[ :ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ] [اإلرساء.]24:

قال العلاَّ مة الطاهر بن عاشور �« :يف اآلية الكريمة إيام ٌء إىل أن
الدعاء للوالدين مستجاب؛ ألن اهلل َأ ِذ َن فيه»(((.

(((

وعن أيب هريرة  ،Iأن رسول اهلل  Hقال« :إذا مات اإلنسان

صاحل يدعو له»(((.
علم يُنتفع به ،أو ول ٍد
ٍ
انقطع عمله إال من ثالث :صدق ٍة جارية ،أو ٍ
(« )1التحرير والتنوير» (.)72/15
ت
فص ْم َ
أقر بالتوحيد ُ
( )2أي :املؤمن؛ حلديث عمرو بن العاص  Iوفيه« :أما أبوك فلو كان َّ
وتصدقت عنه نفعه ذلك» رواه اإلمام أمحد ( ،)6704وأبو داود ( ،)2883وصححه األلباين
يف «الصحيحة» (.)484
( )3رواه مسلم ( ،)1631وأبو داود ( ،)2880والرتمذي ( ،)1376وقال« :حسن صحيح»،
والنسائي ( ،)2576واإلمام أمحد (.)8844
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وعن أيب قتادة  ،Iقال رسول اهلل « :Hخري ما خيلف الرجل

ُعم ُل به من
من بعده ثالث :ولد صاحل يدعو له ،وصدقة جتري يبلغه أجرها ،وعلم ي َ

بعده»(((.

وعن أيب هريرة  ،Iقال رسول اهلل ُ « :Hترفع للميت بعد موته

درجة ،فيقول :أي رب ،أي شيء هذه؟ فيقال :ولدك استغفر لك»((( .أو« :باستغفار

ولدك لك» ،ويف رواية« :بدعاء ولدك لك»(((.

عليهما((( ،واالستغفار هلما ،وإن��ف��اذ عهدهما من بعدهما ،وصلة الرحم اليت

وص ُل إال بهما ،وإكرام صديقهما»(((.
ال ُت َ

ويف رواية عنه  ،Iقال :بينام أنا جالس عند رسول اهلل  ،Hإذ

عيل من بر أبوي يش ٌء بعد
جاءه رجل من األنصار ،فقال :يا رسول اهلل ،هل َ
بقي َّ
( )1رواه ابن ماجه ( ،)241وابن حبان يف «صحيحه» ( ،)85 ،84والطرباين يف «الصغري» (ص،)79
وصححه األلباين يف «صحيح ابن ماجه» (.)197
( )2أخرجه البخاري يف «األدب املفرد» ( ،)36/1وابن ماجه ( ،)3660واإلمام أمحد (،)10610
وحسنه األلباين يف «الصحيحة» (.)1598
َّ
( )3رواه البزار ( ،)9024والطرباين يف «الدعاء» ( ،)1249والبيهقي يف «السنن» (.)78/7
( )4والصالة هنا معناها :الدعاء هلام بالرمحة.
( )5أخرجه اإلمام أمحد ( ،)16059والبخاري يف «األدب املفرد» ( ،)35وأبو داود ( ،)5142وابن
ماجه ( ،)3664وابن حبان ( ،)418وض َّعفه األلباين يف «الضعيفة» (.)597
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 و ُيروى عن أيب أسيد مالك بن ربيعة الساعدي  ،Iقال :بينامجلوس عند رسول اهلل  ،Hإذ جاءه رجل من بني َس ِلمة ،فقال:
نحن
ٌ
بقي ِم ْن بِ ِّر َأ َب َو َّي يش ٌء َأ َب ُّرمها بعد موهتام؟» ،فقال« :نعم؛ الصال ُة
«يا رسول اهلل ،هل َ
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ٌ
خصال أربع :الصالة عليهما ،واالستغفار هلما ،وإنفاذ
موهتام َأ َب ُّرمها به؟ قال« :نعم؛

عهدهما ،وإك��رام صديقهما ،وصلة الرحم اليت ال رحم لك إال ِمن ِق َبلهما ،فهو

الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما».

ورشط الدع�اء للوال�د بالرمح�ة أن يك�ون مس�لماً  ،أم�ا الكافر فلا ُيدعى له

بالرمح�ة واملغفرة؛ لقول اهلل تع�اىل[ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵ
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ﭶ] [التوبة.]113:
وعن أيب هريرة  ،Iقال رسول اهلل « :Hاستأذنت رب��ي أن

أستغفر ألمي فلم يأذن لي ،واستأذنته أن أزور قربها َ
فأ ِذ َن لي»(((.

قال اإلمام القرطبي « :Vوعىل ذلك فإذا كان والدَ ا املسلم ِذ ِّم َّيينْ ِ استعمل

االبن معهام ما أمره اهلل  Dبه يف قوله سبحانه[ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ]
منهي عنه» اهـ(((.
[اإلرساء ،]24 ،23:أما
ُّ
الرتحم هلام بعد موهتام عىل الكفر فهو ٌّ

ومن بر الوالد الكافر يف حياته :الدعاء له باهلداية ،والتوفيق إىل اإلسالم.
قال « :Hاللهم ْ
اه ِد َد ْو ًسا ،و ْأ ِت بهم»(((.

( )1رواه مسلم (.)671
(« )2اجلامع ألحكام القرآن» (.)244/10
( )3رواه البخاري (.)2937
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وعن أيب هريرة  ،Iقال« :كنت أدعو أمي إىل اإلسالم ،وهي مرشكة،

فدعوتا يو ًما فأسمعتني يف رسول اهلل
هُ

H

َ
رسول اهلل
فأتيت
ما أكره،
ُ

كنت أدعو أمي إىل اإلسالم فتأبى
قلت :يا رسول اهلل ،إين ُ
 Hوأنا أبكيُ ،

هيدي أ َّم أيب هريرة ،فقال
فادع اهلل أن
عيل،
هُ
َ
فدعوتا اليوم فأسمعتني فيك ما أكرهُ ،
َّ

ِ
وعجلت عن ِ
ففتحت الباب ،ثم قالت :يا أبا هريرة ،أشهد أن
مخارها،
در َعها،
ْ
فرجعت إىل رسول اهلل فأتيتُه وأنا
ال إله إال اهللُ وأشهد أن حممدً ا عبده ورسو ُله ،قال:
ُ
قلت :يا رسول اهلل ،أبشرِ  ،قد استجاب اهللُ دعوتَك وهدى
أبكي من الفرح ،قالُ :

ِ
ادع اهللَ أن
خريا ،قالُ :
قلت :يا رسول اهللُ ،
أ َّم أيب هريرة ،فحمدَ اهللَ وأثنى عليه وقال ً
حي ِّببني أنا وأمي إىل عباده املؤمنني وحيببهم إلينا ،قال :قال رسول اهلل :H
وأمه إىل عبادك املؤمنني» ،فام ُخ ِلق
حبب ُعب ْيدَك هذا -يعني :أبا هريرةَّ -
« َّ
اللهم ِّ
مؤم ٌن يسمع يب وال يراين إال أح َّبني»(((.

ِ
ومن َثم كان أبو هريرة يدعو ألمه بالرمحة بعد أن أسلمت:

مرة موىل أ ِّم هانئ بنت أيب طالب :أنه ركب مع أيب هريرة إىل أرضه
فعن أيب َّ
ِ
«عليك السال ُم ورمح ُة اهلل وبركاتُه
أرضه صاح بأعىل صوتِه:
بالعقيق ،فإذا دخل َ
( )1رواه مسلم (.)2491
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مستبرشا بدعاء نبي اهلل،
فخرجت
رسول اهلل « :Hاللهم اه ِد َّأم أبي هريرة»،
ُ
ً
ِ
ٍ
ف َقدَ َم َّي،
جماف،
جئت َف�ِص�رِ ْ ُت إىل الباب ،فإذا هو
فلام
فسم َع ْت أمي َخ ْش َ
ُ
فاغتسلت ،ولبِ َس ْت
وسمعت خضخضة املاء ،قال:
فقالت :مكانك يا أبا هريرة،
ْ
ُ
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َ
مح ِك اهلل كام ر َّبيتنِي
يا ُأ َّمتاه» ،تقول:
«ر َ
«وعليك السالم ورمحة اهلل وبركاته» ،يقولَ :

كبريا»(((.
خريا وريض عنك كام بررتني ً
صغريا» ،فتقول« :يا ُبني ،وأنت جزاك اهلل ً
ً

وعن حممد بن سريي َن قال :كنا عند أيب هريرة ليلة فقال« :اللهم اغفر أليب
هريرة وأل ِّمي ،ولِ َمن استغفر هلام» ،قال حممد بن سريين :فنحن نستغفر هلام حتى
ندخل يف دعوة أيب هريرة(((.
خيصهام الولد بورد «شخيص» يمحض فيه الدعاء هلام،
ومن الرب بالوالدين أن َّ
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ويكرره بالعدد الذي يناسبه(((.

وأفضل صيغة للدعاء للوالدين ما جاء يف كالم ِ
امللك  Dالذي هو َم ِل ُك

الكالم ،كأن يقول:

[ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ] [إبراهيم.]41:
[ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ] [اإلرساء.]24:

وحسنه األلباين يف «صحيح األدب املفرد» ر ْقم (.)11
( )1رواه البخاري يف «األدب املفرد» (،)14
َّ
وصححه األلباين يف «صحيح األدب املفرد» (.)28
( )2رواه البخاري يف «األدب املفرد» (،)37
َّ
أثر عن بعض السلف :أنه ( َمن قال َّ
رب
كل يوم سبعني مرةًِّ :
( )3قال اإلمام ابن القيم « :Vجاء ٌ
ولوالدي ،وللمسلمني واملسلامت ،واملؤمنني واملؤمنات ،حصل له من األجر بعدَ د ِّ
كل
اغفر يل
َّ
مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة).
يضيع أجر املحسنني» اهـ.
وال تستبعد هذا؛ فإنه إذا استغفر إلخوانه ،فقد أحسن إليهم ،واهلل ال
ُ
من «الروح» ( ،)397/2وقال املحقق« :مل أجد هذا األثر ،لكن املصنف ذكر يف (مفتاح دار
السعادة) أن بعض السلف كان يستحب لكل أحد أن يداوم عىل هذا الدعاء كل يوم سبعني مرة،
فيجعل له منه ور ًدا ال يخُ ِ ُّل به» (.)298/1
وقد أخرج الطرباين بإسناد جيد عن عبادة بن الصامت مرفو ًعا« :من استغفر للمؤمنني واملؤمنات
كتب اهلل له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة» ،قاله اهليثمي يف «جممع الزوائد» (.)352/10
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ولقد كان السلف الصالح  Xيواظبون عىل الدعاء للوالدين:

سألت اهلل -حولاً -
 فعن عامر بن عبد اهلل بن الزبري ،قال« :مات أيب ،فامُ

العفو عنه »(((.
إال
َ

 وكان عروة بن الزبري يقول يف صالته -وهو ساجد« :-اللهم اغفر للزبريابن العوام ،وأسامء ِ
بنت أيب بكر» يعني :والديه.(((L
َ
 -وكان اإلمام أبو حنيفة َ Vب ًّرا بوالديه ،وكان يدعو هلام ،ويستغفر هلام

ِ
بوي ،وأليب
 وكان أبوَ
يب صالته« :اللهم اغفر ألَ َّ
يوسف الفقي ُه يقول َعق َ

حنيفة»(((.

(« )1عيون األخبار» (.)98/3
(« )2بر الوالدين» للطرطويش (ص.)77
(« )3أبو حنيفة النعامن» للشيخ وهبي غاوجي األلباين (ص.)102
(« )4بر الوالدين» للطرطويش (ص.)77
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دينارا عن والديه(((.
مع شيخه محاد ،وكان يتصدق كل شهر بعرشين ً
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مداومة السلف والصاحلني على الدعاء
للمشايخ واألهلني والذرية واإلخوان في ا&
خصص بعض السلف ِور ًدا للدعاء لوالديه ومشاخيه وإخوانه يف اهلل.
َّ

فعن أم الدرداء قالت :كان أليب الدرداء ستون وثالثامثة خليل يف اهلل ،يدعو
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فقلت له يف ذلك ،فقال« :إنه ليس رجل يدعو ألخيه يف الغيب إال
هلم يف الصالة،
ُ
وكَّل اهلل به م َلكني يقوالن :ولك بمثل؛ أفال أرغب أن تدعو يل املالئكة؟!»(((.

وعن معاوية بن ُق َّرة :قال أبو الدرداء« :إين ألستغفر لسبعني من إخواين يف

سجودي ،أسميهم بأسامء آبائهم»(((.

النيسابوري بإسناده« :أن عبد اهلل بن املبارك كان
وقد روى احلاكم أبو عبد اهلل
ُّ

إذا ختم القرآن؛ أكثر من دعائه للمسلمني واملسلامت ،واملؤمنني واملؤمنات»(((.

مددت ِرجيل نحو ِ
دار أستاذي محاد؛
وقال اإلمام أبو حنيفة « :Vما
ُ
صليت صال ًة منذ مات محاد
سبع ِسكك ،وما
ُ
إجاللاً له ،وكان بني داري وداره ُ

تعلمت منه أو ع َّلمني علماً »(((.
والدي ،وإين ألستغفر ملن
استغفرت له مع
إال
ُ
ُ
َّ
()1
()2
()3
()4

«سري أعالم النبالء» (.)351/2
«نفسه» (.)55/9
«شعب اإليامن» (.)2046
«مناقب اإلمام أيب حنيفة» للخوارزمي (.)7/2
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ُ
أبوي ،ولقد
يوسف
وقال أبو
َ
تلميذ أيب حنيف َة :إين ألدعو أليب حنيفة قبل َّ
ٍ
ِ
أبوي».
سمعت أبا حنيفة يقول« :إين ألدعو حلامد مع َّ
وقال ابن راهويه َ « :Vق َّل ليلة إال وأنا أدعو فيها ملن كتب عنا ،وملن كتبنا

عنه»(((.

عيل الفلاَّ س ،قال« :كان حييى بن سعيد ال َق َّط ُ
ان خيتم القرآن
وعن عمرو بن ٍّ

يف كل يوم وليلة ،ويدعو أللف إنسان من أهل العلم وإخوانه ،ثم خيرج بعد
وقال احلارث بن رسيجِ :
سمعت حييى ال َق َّط َ
ان يقول« :أنا أدعو اهلل للشافعي،

أخصه به».

وقال اإلمام أمحد « :Vهذا الذي ترون ،ك ُّله أو عا َّمته من الشافعي،

وما بِ ُّت منذ ثالثني سن ًة إال وأنا أدعو اهلل للشافعي ،وأستغفر له»(((.

وقال ابن أيب حاتم :رأيت يف كتاب عبد الرمحن بن عمر األصبهاين -املعروف

بِ ُر ْستَه -إىل أيب ُز ْرع َة بخطه« :اعلم -رمحك اهلل -أين ما أكاد أنساك يف الدعاء لك
بقي َمن
لييل وهناري :أن يمتَّع املسلمون بطول بقائك؛ فإنه ال يزال الناس بخري ما َ
يعرف العلم ،وح َّقه من باطله ...وقد جعلك اهلل منهم»(((.

()1
()2
()3
()4

«فتح املغيث» (.)301/2
«الثقات» البن حبان ( ،)612 ،611/7و«السري» للذهبي (.)178 ،177/9
«هتذيب التهذيب» (.)25/9
«اجلرح والتعديل» (.)341/1
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العرص فيحدِّ ث الناس»(((.

146
وسأل رجل اإلمام أمحد فقال« :بالري -مدينة باملرشق -شاب يقال له:
ِ
أبو ُزرعة»ِ ،
كاملنكر عليه ،-ثم رفع يديه،فغضب أمحد ،وقال« :تقول :شاب؟»
ْ
وجعل يدعو اهلل  Dأليب زرعة ،ويقول« :اللهم انرصه عىل َمن بغى عليه ،اللهم
عافِه ،اللهم ادفع عنه البالء ،اللهم ...اللهم »...يف دعاء كثري(((.
ِ
الس َحر يدعو ألقوام بأسامئهم».
وقال عبد اهلل بن أمحد« :ربام سمعت أيب يف َّ

ودخل قوم عىل اإلمام أمحد يف مرضه ،وجعلوا َي ُخ ُّصونَه بالدعاء ،فجعل

يقول« :قولوا :وجلميع املسلمني»(((.
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َ
محدون ،وهو أحد ال ُق َّراء
وعن عبد اهلل بن اخلطيب :أن الطيب بن إسامعيل أبا

املشهورين ،كان له صحيف ٌة فيها مكتوب ثالث مئة من أصدقائه ،وكان يدعو هلم
كل ليلة ،فرتكهم ليلة فنام ،فقيل له يف نومه« :يا أبا محدون ،لِ َم َل ْم ت رْ ِ
مصابيحك
ُس ْج
َ
ٍ
لواحد واحد حتى فرغ(((.
الليل َة؟» ،قال :فقعد فأرسج ،وأخذ الصحيفة فدعا
«روي عن طائفة من السلف( :عند
قال شيخ اإلسالم ابن تيم َّية ُ :V
ِ
يب اخلتم لنفسه ،ولوالديه ،وملشاخيه،
كل ختمة دعوة جمابة) ،فإذا دعا الرجل َعق َ
وغريهم من املؤمنني واملؤمنات؛ كان هذا من جنس املرشوع ،وكذلك دعاؤه هلم

يف قيام الليل ،وغري ذلك من مواطن اإلجابة» اهـ(((.

()1
()2
()3
()4

«طبقات احلنابلة» (.)130/1
«مناقب اإلمام أمحد» البن اجلوزي (ص.)544
«تاريخ بغداد» (.)361/9
«جمموع الفتاوى» (.)322/24

147

الـــورد العلمي
ِ

تدبرها واستنباط الفوائد منها ،وخيتموهنا دو ًما كأي ورد يواظب عليه ال ُع َّبا ُد

السالكون ،وذلك دون أن يزاحم «الور ُد العلمي» الور َد القرآين ،ومن هذه الكتب:

« -1املوطأ» لإلمام مالك (ت 179هـ) ،وقد كان الشافعي (ت 204هـ)

ي ِ
ازددت َفهماً »(((.
نظرت يف موطأ مالك إال
دمن النظر فيه ،ويقول« :ما
ُ
ُ
ُ

« -2الرسالة» لإلمام الشافعي ،وقد كان تلميذه اإلمام ا ُمل َز ُّين شديدَ التعلق
هبذا الكتاب ،حتى قال« :أنا أنظر يف كتاب (الرسالة) منذ مخسني سن ًة ،ما أعلم أين
عرفته»(((.
ُ
نظرت فيه مر ًة إال وأنا أستفيد شي ًئا مل أكن َ

« -3اجلمع بني الصحيحني» لعبد احلق األشبييل ،وقد رتَّبه عىل أبواب الفقه

ال عىل املسانيد كام فعل احلميدي يف «اجلمع بني الصحيحني» ،وللشيخ صالح

الشامي «اجلامع بني الصحيحني».

(« )1حلية األولياء» (.)70/9
(« )2طبقات الشافعية الكربى» للسبكي (.)99/2
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كان لكثري من العلامء عناي ٌة خاص ٌة بكتب معينة ينتخبوهنا ،وين َك ُّبون عليها،
ِّ
احلال ا ُمل ْرتحَ ِل ،ويعكفون عىل
ويسامروهنا ،و ُيدمنون عىل قراءهتا وإقرائها قراءة

148
وكان أمحد بن حممد بن خلف القايض العالمة ،نجم الدين ،أبو العباس

املقديس (ت 638هـ) يقرأ كل ليلة ثلث القرآن ،ومن مجلة حمفوظاته «اجلمع بني

الصحيحني» للحميدي(((.

وكان إدمان «الصحيحني» و«الشفا» للقايض عياض متفش ًيا يف بعض

العلامء :فقد أدمن عيل بن أيوب بن إبراهيم نور الدين الربماوي املكي الشافعي

مطالعة الصحيحني والشفا(((.
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وقال السخاوي يف ترمجة أمحد بن إبراهيم بن خليل موفق الدين أيب ذر ابن

خصوصا بعد وفاة
احلافظ الربهان أيب الوفا« :وأدمن قراءة الصحيحني والشفا،
ً

والده ،وصار متقد ًما يف لغاهتا ومبهامهتا وضبط رجاهلا ،ال يشذ عنه من ذلك إال

النادر»(((.

وقال احلافظ الذهبي يف «تذكرة احلفاظ»:

« ...فلقد تفانى أصحاب احلديث وتالشوا ،وتبدل الناس بطلبة هيزأ هبم

أعداء احلديث والسنة ،ويسخرون منهم ،وصار علامء العرص يف الغالب عاكفني
عىل التقليد يف الفروع من غري حترير هلا ،ومكبني عىل عقليات من حكمة األوائل
فعم البالء ،واستحكمت األهواء،
وآراء املتكلمني من غري أن يتعقلوا أكثرها؛ َّ

والحت مبادي رفع العلم وقبضه من الناس.
بالو َفيات» (.)38/3
(« )1الوايف َ
(« )2الضوء الالمع» (.)195/5
(« )3نفسه» (.)199/1
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امر ًأ أقبل عىل شأنه ،وقرص من لسانه ،وأقبل عىل تالوة قرآنه،
فرحم اهلل َ

وبكى عىل زمانه ،وأدمن النظر يف الصحيحني ،و َع َبدَ اهلل قبل أن يبغته األجل.
اللهم فو ِّفق وارحم»(((.
كرر
 -وذكر اإلمام غالب بن متام بن عطية املحاريب (ت 518هـ) أنه َّ

«صحيح البخاري» سبع مئة مرة(((.

 وأتى الرشجي عىل «صحيح البخاري» ثامنني ومئتي مرة ،قراء ًة وإقرا ًءوإسام ًعا(((.
مرارا كثرية(((.
مخسا وتسعني مر ًة إىل سنة (780هـ) ،وقرأه بعد ذلك ً
البخاري» ً

 -وكاد أبو القاسم بن عيل بن مسعود الشاطبي حيفظ «صحيح البخاري»

من كثرة التَّكرار له يف كل رمضان(((.

 -وكان املحدِّ ث أبو سعيد إسامعيل بن عمرو بن حممد ال َب ِحريي النيسابوري

(ت 501هـ) يقرأ دائماً «صحيح مسلم» عىل أيب احلسني عبد الغافر للغرباء
والرحالة والفقهاء ،فقرأه أكثر من عرشين مرةً ،بعد أن قرأه قبله عىل الفقيه احلسن
ابن أمحد بن السمرقندي احلافظ أكثر من ثالثني مرة(((.

()1
()2
()3
()4
()5
()6

«تذكرة احلفاظ» (.)86/2
«الصلة» البن بشكوال (.)433/2
«فهرس الفهارس» (.)1044/2
«الضوء الالمع» (.)79/11
«درة احلجال» (.)285/3
«سري أعالم النبالء» (.)273 ،272/19
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 -وقرأ أبو بكر بن مقبل القاهري املعروف بالتاجر (ت 805هـ) «صحيح

150
املؤسس لعلم النحو ،وعمدة
 -4كتاب سيبويه (ت 180هـ) ،وهو الكتاب ِّ

دراسته يف شتى القرون(((.

املازين (ت 247هـ) شديدَ التع ُّلق بـ «كتاب» سيبويه
 وقد كان أبو عثامنُّ
كل ٍ
حتى قال« :ما أخلو يف ِّ
زمن من أعجوبة يف كتاب سيبويه»(((.
كتاب سيبويه َّ
كل مخس َة
 وكان عبد اهلل بن حممد بن عيسى األندليس«خيتم َ
ُ

مرةً»(((.
عرش يو ًما َّ
َ

ووجد يف ِ
آخر بعض كتب عباس بن الوليد الفاريس (ت 218هـ) أنه
ُ -
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ألف مرة»(((.
كتب« :درستُه َ

 -وقال بعضهم أليب هاشم اجلبائي (ت 321هـ) :ما أحسن جمَ ْ َع َك ملعاين

واختصارك لكالمه!
كتب أيب عيل (303هـ) -وهو اجلبائي ،والدُ أيب هاشم-
َ
ت كت َبه َد ْو ًسا ،وأكلتُها ِ
ظهرا وبطنًا»(((.
فقال« :قد ُد ْس ُ
ورشبتُها َد ْر ًسا؛ فعرفتُها ً
()1

()2
()3
()4
()5

رب ُد (ت 285هـ) بقول أيب عمر اجلرمي (ت 225هـ)« :أنا مذ ثالثني سن ًة أفتي
وملا ُحدِّ ث امل ِّ
رب ُد« :أنا سمعت
متعج ًبا
الناس يف الفقه من كتاب سيبويه» ،وكان حمدِّ ُثه
ِّ
مستنكرا ،قال له ا ُمل ِّ
ً
صاحب حديث ،فلام علم كتاب سيبويه تفقه يف الدين
اجلرمي يقول هذا ،وذاك أن أبا عمر كان
َ
َّ
واحلديث ،إذ كان ذلك -يعني :كتاب سيبويهُ -يتع َّلم منه النظر والتفتيش» اهـ .من «جمالس
العلامء» للزجاجي (ص.)191
قال الشاطبي (790هـ) معل ًقا« :املراد بذلك أن سيبويه وإن تك َّلم يف النحو ،فقد ن َّبه يف كالمه
عىل مقاصد العرب وأنحاء ترصفاهتا يف ألفاظها ومعانيها ،ومل يقترص فيه عىل بيان أن الفاعل
مرفوع واملفعول منصوب ونحو ذلك ،بل هو يبني يف كل ٍ
يليق به ،حتى إنَّه احتوى عىل
باب ما ُ
علم املعاين والبيان ووجوه ترصفات األلفاظ واملعاين» اهـ .من «املوافقات» (.)54/5
«خزانة األدب» للبغدادي (.)371/1
«الوايف بالوفيات» للصفدي (.)537/17
«طبقات علامء أفريقية وتونس» (ص.)224
«احلث عىل طلب العلم» للعسكري (ص.)34
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 -وكان حييى بن هالل القرطبي (ت 367هـ) جيلس كل يوم الستامع «املدونة»

من الظهر إىل الليل ،فيستوعب قراءهتا كل شهرين ،ومتادى عىل ذلك ُع ُم َره(((.
 -5ودرس ابن ال َّتب ِ
ان (ت 371هـ) كتا ًبا ألف مرة ،وهو «املدونة»(((.
ُ َّ
 -6وقال اإلمام أبو ٍ
«قرأت خمترص ابن عبد احلكم
بكر األهبري (ت 375هـ):
ُ
مخسا وسبعني مرة ،واملبسوط ثالثني مرة»(((.
مخس مئة مرة ،واألسدية ً

 -7وكان الشيخ اإلمام عز الدين بن عبد السالم (ت 660هـ) خيرج إىل

املسجد يوم األربعاء ومعه «هناية املطلب يف دراية املذهب»((( يف فقه الشافعية

اجلمعة إىل ُقبيل الصالة ،فينظر يف هذا الوقت «النهاية»(((.

 -8وكان شيخ اإلسالم ابن تيمية (ت 728هـ) حف ًّيا بـ «التعليقة» للقايض

أيب يعىل (ت 458هـ) ،حتى كان يطلب من طالبه إحضارها إليه يف السجن،
أيضا من تعليق القايض أيب
مر ًة يف مجلة ما طلبه منهم ...« :وترسلون ً
فكتب إليهم َّ

يعىل الذي بخط القايض أيب احلسني ،إن أمكن اجلميع ،وهو أحدَ عرش جم َّلدً ا ،وإلاَّ
فمن َّأوله جم َّلدً ا ،أو جم َّلدين ،أو ثالثة»(((.
()1
()2
()3
()4
()5
()6

«ترتيب املدارك» (.)301/6
«نفسه» (.)78/1
«نفسه» (.)186/6
وقد صدر يف مقدمة ،وتسعة عرش جملدً ا ،طبعته وزار ُة األوقاف بقطر (1428هـ) ،وقىض حمققه
العالمة األستاذ الدكتور عبد العظيم الديب  Vيف خدمته ما يربو عىل مخس وعرشين سنة،
ووصفه بأنه «نتيجة عمري ،وثمرة فكري يف دهري».
«حلظ األحلاظ» البن فهد (ص.)201
«العقود الدرية» البن عبد اهلادي (ص.)349
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إلمام احلرمني اجلويني ،فيمكث باملسجد يوم األربعاء ،ويوم اخلميس ،ويوم
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ِ
 -9وكان َّ ِ
يم النظر يف «املغني» البن قدامة
يراين
احلنبيل (ت 729هـ) ُيد ُ
ُّ
الزر ُّ

يستحرض
مرة ،وكان
(ت 620هـ) ،حتى (ذكر أ َّن ُه طالع «املغني» ثال ًثا وعرشين َّ
ُ
أكثره)(((.
كثريا منه أو َ
ً

 -10وكذلك كانت الناسك ُة أ ُّم زينب فاطمة البغداد َّية (ت 714هـ) ،فقد

قال عنها ابن كثري (ت 774هـ)« :كانت من العاملات الفاضالت ،تأمر باملعروف،
ِ
وتنك ُر
وتنهى عن املنكر ،وتقوم عىل األمحدية يف مؤاخاهتم النساء واملردان،
َ
وأحوال أهل البدع وغريهم ،وتفعل من ذلك ما ال يقدر عليه الرجال،
أحوالهَ م
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وغريه ،وقد
كانت حترض جملس الشيخ تقي الدين ابن تيمية ،فاستفادت منه ذلك
َ

َ
ويذكر عنها أهنا
تقي الدين ُيثني عليها ،ويص ُفها بالفضيلة والعلم،
سمعت
ُ
ُ
الشيخ َّ
يستعدُّ هلا من ِ
كانت تستحرض كثريا من «ا ُملغني» أو أكثره ،وأنه كان ِ
كثرة مسائلها،
َ
ً
ِ
(((
ِ
وحسن سؤاالهتا ،ورسعة َفهمها» .
تاج الدين السبكي (ت 771هـ) بـ«رشح الوجيز» للرافعي
-11
واختص ُ
َّ
(ت 623هـ) ،وكان يقول« :هو كتا ُبنا ،ونحن َندْ َأ ُب فيه ليلاً
وهنارا»(((.
ً
«الزمت
 -12وقال عبد اهلل بن حممد بن َف ْر ُحون ال َي ْع َم ِري (ت 769هـ):
ُ
دت أحفظه»(((.
تفسري ابن عطية حتى ِك ُ
 -13وقرأ إبراهيم بن حجاج األبنايس (ت 836هـ) «أوضح املسالك إىل

ألفية بن مالك» البن هشام أكثر من سبعني مرة(((.
()1
()2
()3
()4
()5

«الذيل عىل طبقات احلنابلة» (.)2/5
«البداية والنهاية» (.)141 ،140/18
«طبقات الشافعية الكربى» (.)199/10
«درة احلجال» (.)50/3
«الضوء الالمع» (.)38/1
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 -14وأكثر عثامن بن عبد اهلل ا َمل ْقيس (ت 877هـ) من مالزمة املرور عىل

الكتب األربعة« :التنبيه» و«املنهاج» و«البهجة» وأصلها ،قراء ًة وإقرا ًء ،حتى
صارت له هبا ملكة قوية(((.
الس ِج ْلاميس (ت  )1057عىل
ومر عيل بن عبد الواحد األنصاري ِّ
َّ -15

كتاب «الكشاف» من أوله إىل آخره ثالثني مرة ،منها قراءة ومنها ُمطالعة(((.

عيل بن أمحد بن وجيه نور الدين
 -16وأدمن مطالعة «الفروع» البن مفلحُّ :
 -17واشتهر أمحد بن عمر النارشي اليامين بمعرفة كتاب «الوسيط»

للغزايل ،حتى كان يعرف أين مكان املسألة فيه ،ويف أي صفحة هي ،بعد أن

أصيب بالعمى(((.

الز ْن ُقليِ ُيدمن النظر يف «الروض األُنُف»
 -18وكان أبو بكر بن عيل الفخر ُّ

يف السرية(((.

 -19وكان العالمة الفقيه الشافعي حممد نجيب املطيعي  Vال يتوقف
ٍ
كورد ثابت
عن ختم كتاب «تقريب التهذيب» للحافظ ابن حجر �

ال ينقطع عنه.
()1
()2
()3
()4
()5

«الضوء الالمع» (.)131/5
«خالصة األثر» (.)173/3
«الضوء الالمع» (.)188/5
ِ
«ه َجر العلم ومعاقله يف اليمن» (.)2167/4
«الضوء الالمع» (.)61/11
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ابن الشيش ،بحيث كان يأيت عىل أكثرها عن ظهر قلب(((.

154
كتاب؛ لفرط عنايته به:
وقد بلغ احلال ببعض العلماء أنه ُن ِسب إىل
ٍ
 -فقد ُل ِّقب الشيخ الفقيه مجال الدين أمحد بن حممد الواسطي األُ ْشمومي

الشافعي (ت 729هـ) بـ«الوجيزي»؛ حلفظه كتاب «الوجيز» للغزايل ،وعنايته به(((.

 -و ُل ِّقب اإلمام الزركيش (ت 795هـ) بـ«املنهاجي»؛ نسب ًة إىل «منهاج

ورشحا(((.
ً
الطالبني» لإلمام النووي؛ لفرط عنايته به ،وإتقانه له َفهماً

الورد
طاقة ورد يف فقه ِ

 ونُسب أبو عبد اهلل حممد بن سليامن الرومي احلنفي (ت 879هـ) لكتاب«الكافية» البن احلاجب (ت 646هـ) ،فصار ُيعرف بالكافِ َي ِج ِّي!
ومن املصنفات اجلديرة بأن ي ِ
دمن اإلنسان مطالعتها:
ُ
« -رياض الصاحلني» لإلمام النووي(((.

(« )1أعيان العرص» (.)379/1
(« )2إنباء الغمر» (.)138/3
( )3ومكانة هذا الكتاب املبارك بني كتب احلديث ،ويف أفئدة الناس ال ختفى؛ ألنه قد شاع خربه
وذاع ،ووصل إىل ُج ِّل األسامع أنه كتاب هداية وإرشاد «قد مجع ما حيتاج إليه السالك يف سائر
والتمسك به من األقوال واألفعال،
األحوال ،واشتمل عىل ما ينبغي التخ ُّلق به من األخالق،
ُّ
السنية» اهـ .من
مغرت ًفا له من عباب الكتاب والسنة النبوية ،ناقلاً لتلك اجلواهر من تلك املعادن َّ
«دليل الفاحلني» البن عالن (.)14/1
ولقد تعجب الناس من هذا ال َقبول الذي حظيت به مؤلفات اإلمام النووي  ،Vحتى قال
قائل« :يا ليتني أعلم الرس الذي بني النووي وبني اهلل  Dحتى وضع لكتبه هذا ال َقبول بني
الناس!».
ذكرها،
«وعم
وقال اإلمام السخاوي  Vيف «ترمجته»:
ُ
النفع بتصانيفه ،وانترش يف األقطار ُ
َّ
رأيت َمن كان َي ْشنؤها يف حياته جمتهدً ا يف حتصيلها واالنتفاع هبا بعد
وأكبوا عىل حتصيلها ،حتى ُ
مماته( .قلت) قال اليافعي :ولقد بلغني أنه حصلت له نظرة مجالية من نظرات احلق E
بعد موته فظهرت بركتها عىل كتبه ،فحظيت ب َقبول العباد ،والنفع يف سائر البالد .وقال العثامين
قايض صفد يف ترمجته من «طبقات الشافعية» له :سمعت اخلطيب مجال الدين حممود بن مجلة =
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قال احلافظ الذهبي« :فعليك يا أخي بتدبر كتاب اهلل ،وبإدمان النظر يف
«الصحيحني» ،وسنن النسائي ،ورياض النواوي وأذكاره(((ُ ،ت ْف ِل ْح وتُنجح»(((.
 «زاد املعاد»((( لإلمام املحقق ابن ق ِّيم َاجلوزية.
***

وعىل أية حال فإن باب ِ
باب واسع ،فيبقى هذا الباب
«الورد العلمي» ٌ

حسب وجهة كل طالب علم وحاجته وطاقته [ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ
ً
مفتوحا َ
����ب
ول����ل����ن����اس ف���ي���م���ا ي���ع���ش���ق���ون م����ذاه ُ

=اخلطيب باجلامع األموي يقول بحرضة مجاعة من مشايخ العرص :إنه سمع من شخص خياطبه،
فيضا ،فرصف ذلك الفيض إىل كتبه،
وهو بني النائم واليقظان :إن اهلل أفاض عىل النووي يف قربه ً
ِ
ثم شاعت وذاعت» اهـ( .ص.)16
فمن َّ
( )1وقد قال احلافظ السخاوي« :ورياض الصاحلني واألذكار جليالن ال ُيستغنى عنهام» اهـ .من
«ترمجة اإلمام النووي» له (ص ،)12وانظره (ص.)16
(« )2سري أعالم النبالء» (.)340/19
( )3قال الشيخ أبو احلسن الندوي  Vعن «زاد املعاد»« :إنه َح َّل مني حملاًّ عظيماً  ،فكأنه مكتبتي
ورفيقي يف السفر ،ومرشيف وأستاذي ،وبدا يل كممثل بارع عظيم للمكتبة الدينية العامرة ،يمأل
حرمت من االتصال هبذه املكتبة الزاخرة ،إنه ع َّلمني طريقة الصالة املأثورة عن النبي
الفراغ إذا
ُ
واألذكار املأثورة ،وهداين إىل آداب السفر ،وبه عرفت كيف أقيض
 ،Hول َّقنني األدعي َة
َ
هناري ولييل يف ضوء السرية النبوية» اهـ .من «شخصيات وكتب» (ص.)154
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ﭯ ﭰ] [البقرة.]148:
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األوراد بني السنة والبدعة

احلث على ِّ
االتباع ،وذم االبتداع
قال اهلل تعاىل[ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ] [آل عمران.]103:
وقال [ :Dﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
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ﮃ ﮄ ﮅ] [املائدة.]3:

وق�ال س�بحانه[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ] اآلي� َة

[النساء.]171:

قال قتادة :ال تبتدعوا.

وعن أم املؤمنني عائشة  ،Jأن رسول اهلل  Hقالَ « :م ْن أَ ْح َد َث

أم ُرنا
أم ِرنا هذا ما ليس منه ،فهو َر ٌّد» ،ويف روايةَ « :من َع ِم َل عملاً ليس عليه ْ
يف ْ

فهو َر ٌّد»(((.

مكررا حتذيره من
وكان يقول رسول اهلل  Hيف خطبة يوم اجلمعة
ً

وشر
االبتداع« :أما بع ُد ،فإن خري احلديث
ُ
كتاب اهلل ،وخ َ
ري اهلدي هدي حممدَّ ،

ِ
َّ
ُ
رسول اهلل  Hأي
يستثن
وكل بدعة ضاللة»((( ،فلم
األمور محُ ْ دَثا ُتها،

بدعة ،بل أطلق وعمم.

( )1رواه البخاري ( ،)2697ومسلم (.)1718
( )2رواه مسلم ( ،)867وغريه من حديث جابر .I
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بس َّنيت ،وسنة اخللفاء الراشدين املهدينيَ ،ع ُّضوا
وقال « :Hعليكم ُ

ثات األمور؛ فإن كل محُ ْ َدثة بدعة ،وكل بدعة
عليها بالنواجذ ،وإياكم ومحُ ْ َد ِ

ضاللة»(((.

وقال ابن مسعود « :Iالقصد يف السنة خري من االجتهاد يف البدعة»(((.

وعنه  Iقال« :كيف أنتم إذا لبستم فتنة هيرم فيها الكبري ،ويربو فيها
السنة! قالوا :متى
الصغري ،ويتخذها الناس ُسنة ،إذا ت ُِرك منها يشء قيل :ت ُِركت ُّ

***
ال ترتفع بدعة إال على أنقاض ُسنَّ ة:

من شؤم البدعة أن االشتغال هبا يؤدي إىل اإلعراض عن السنة ،ولقد التزم

الصوفية أورادهم ا ُمل ْحدَ ثة كأهنا سنة راتبة تضاهي األدعية الرشعية ،حتى صار
كثري منهم ال يعرفون غريها ،وجيهلون األدعية املأثورة؛ ألن القلوب متى اشتغلت

بالبدع أعرضت عن السنن:
()1
()2
()3
()4

رواه أبو داود ( ،)4607والرتمذي ( ،)2676وابن ماجه ( ،)42وغريهم ،وصححه ابن حبان،
واحلاكم والذهبي وصححه ،واأللباين يف «ظالل اجلنة» (.)17/1
رواه الدارمي ( ،)223واحلاكم ( ،)103/1وصححه ووافقه الذهبي ،وصححه األلباين يف
«صالة الرتاويح» (.)6
رواه الدارمي ( ،)58/1واحلاكم ( ،)514/4وصححه األلباين يف «صالة الرتاويح» (.)5
أخرجه الدارمي (.)61/1
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ذلك؟ قال :إذا ذهبت علامؤكم ،وكثرت قراؤكم ،وق َّلت فقهاؤكم ،وكثرت
أمراؤكم ،وق َّلت أمناؤكم ،والت ُِم َست الدنيا بعمل اآلخرة ،و ُت ُف ِّق َه لغري الدِّ ين»(((.
وقال « :Iاتَّبعوا ،وال تبتدعوا؛ فقد كُفيتم ،وكل بدعة ضاللة»(((.
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قال حسان بن عطية :V

«ما ابتدع قوم بدعة يف دينهم إال نزع اهلل من ُسنتهم ِمث َلها ،ثم ال يعيدها

إليهم إىل يوم القيامة»(((.

وروي عن ُغ َضيف بن احلارث ال ُّثاميل ،قال :قال النبي « :Hما أحدث
ُ

بسنة خري من إحداث بدعة(((.
فتمس ٌك ُ
قوم بدع ًة إال ُر ِفع ِمث ُلها من السنة» ُّ ،

قال احلافظ ابن حجر « :Vوإذا كان هذا جواب هذا الصحايب يف
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أمر له أصل يف السنة((( ،فام ظنك بام ال أصل له فيها ،فكيف بام يشتمل عىل ما

خيالفها؟!»(((.

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية :V

«وهكذا أهل البدع ،ال نجد أحدً ا ترك بعض السنة التي جيب التصديق هبا

والعمل إال وقع يف بدعة ،وال نجد صاحب بدعة إال ترك شي ًئا من السنة؛ كام

جاء يف احلديث« :ما ابتدع قوم بدعة إال وتركوا من السنة مثلها» ،رواه اإلمام
أمحد .وقد قال تعاىل[ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ] [املائدة ]14:فلام تركوا ح ًّظا مما ُذكِّروا به اعتاضوا بغريه ،فوقعت بينهم
العداوة والبغضاء»(((.

()1
()2
()3
()4
()5

أخرجه الدارمي (.)44/1
رواه اإلم�ام أمح�د ر ْق�م ( ،)16970وق�ال املحقق�ون« :إس�ناده ضعي�ف؛ لضع�ف أيب بكر بن
عبد اهلل» (.)172/28
وهو رفع األيدي عىل املنابر يوم اجلمعة.
«فتح الباري» (.)253/13
«اإليامن» (ص.)153
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(((
توقيفية
األدعية الراتبة
َّ

االبتداع فيها
فيحظر
ُ
ُ

* عن الرباء بن عازب  ،Lقال :قال النبي « :Hإذا أتيت

مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة ،ثم اضطجع على شقك األمين ،ثم قل( :اللهم
ال ملجأ وال منجا منك إال إليك ،اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي

أرسلت) ،فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة ،واجعلهن آخر ما تتكلم به» .قال:
فرددهتا عىل النبي  ،Hفلام بلغت« :اللهم آمنت بكتابك ال��ذي أنزلت»

قلت :ورسولك ،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

وأرسار
خصائص
عىل من قال :الرسول بدل النبي :أن ألفاظ األذكار توقيفية ،وهلا
ُ
ٌ

( )1وهي األدعية املوظفة التي تتكرر ،ويالزمها املكلف ،أو هي التي ختتص بوقت معني أو صفة
حتر ومالزمة فهي ليست توقيفية،
معينة ،أما مطلق األدعية التي حتصل من املكلف بدون ٍّ
واألفضل فيها االلتزام باملأثور ،انظر (ص.)168
( )2رواه البخاري ( ،)247ومسلم (.)2710
(« )3رشح النووي لصحيح مسلم» حديث ر ْقم (.)2710
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وفوضت أمري إليك ،وأجلأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك،
أسلمت وجهي إليكَّ ،
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ال يدخلها القياس ،فتجب املحافظة عىل اللفظ الذي وردت به ...فيقترص فيه عىل
وحي إليه هبذه
اللفظ الوارد بحروفه ،وقد يتعلق اجلزاء بتلك احلروف ،ولعله ُأ َ
الكلامت؛ فتعينَّ أداؤها بحروفها»(((.

ونور رضحيه:-
وحهَّ ،
وقال العالمة األلباين -قدَّ َس اهلل ُر َ

«فيه -أي :يف هذا احلديث -تنبيه قوي عىل أن األوراد واألذكار توقيفية،

وأنه ال جيوز فيها الترصف بزيادة أو نقص ،ولو بتغيري لفظ ال يفسد املعنى؛ فإن
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لفظ «الرسول» أ َع ُّم من لفظ َة «النبي» ،ومع ذلك ر َّده النبي  ،Hمع أن

سهوا مل يتعمده! فأين منه أولئك املبتدعة الذين ال يتحرجون من
الرباء  Iقاله ً
أي زيادة يف الذكر أو نقص منه ،ونحوهم أولئك اخلطباء الذين يبدلون من خطبة

وتأخريا؟!»(((.
احلاجة زياد ًة
ً
ً
ونقصا ،وتقديماً

* َ
وش َّبه الصحابة تعليم النبي  Hإياهم بعض األدعية بتعليمه

إياهم القرآن ،ووجه الشبه هنا أهنا تحُ فظ وتنقل نقلاً حرف ًّيا ،وال تُغري 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.

ويف حديث ابن عباس  ،Lأن رسول اهلل  Hكان يعلمهم هذا

الدعاء كام يعلمهم السورة من القرآن ،يقول« :اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم،
(« )1فتح الباري» (.)112/11
(« )2صحيح الرتغيب والرتهيب» ( )388/1التعليق عىل حديث ر ْقم (.)603
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وأعوذ بك من عذاب القرب ،وأعوذ بك من فتنة املسيح الدجال ،وأعوذ بك من فتنة

احمليا واملمات»(((.

قال الباجي شارح «املوطأ»« :قوله( :كان يعلمهم هذا الدعاء كام يعلمهم

السورة) دليل عىل تأكيده ،وما ندب إليه من حتفظ 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
ظاهر احلديث ،فلو مل يكن هناك رس وحكمة يف تلك األلفاظ املعينة ملا ق َّيد ترتب
قال بعض العلامء« :إن األعداد الواردة كالذكر عقب الصلوات إذا ُرتِّب

ثواب خمصوص فزاد اآليت هبا عىل العدد املذكور ال حيصل له الثواب
عليها
ٌ
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»(((.

* وعن عبد اهلل بن عمرو  ،Lعن أيب بكر الصديق  Iأنه قال

لرسول اهلل « :Hعلمني دعاء أدعو به يف صاليت» ،قال« :قل :اللهم إني
()1
()2
()3
()4

رواه مسلم (.)590
«املنتقى» (.)358/1
«الدعاء ومنزلته من العقيدة اإلسالمية» للشيخ جيالن العرويس (.)578/2
«فتح الباري» (.)330/2
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الثواب واألجر عليها ترتب اجلزاء عىل الرشط.
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ريا ،وال يغفر الذنوب إال أنت ،فاغفر لي مغفرة من عندك،
ظلما كث ً
ظلمت نفسي ً

وارمحين إنك أنت الغفور الرحيم»(((.

أيضا :يا رسول اهلل ،علمني ما أقول إذا
وقال أبو بكر الصديق ً I

بكرُ ،ق ْ��ل :اللهم فاطر السموات واألرض،
أصبحت ،وإذا أمسيت ،فقال« :يا أبا ٍ
عا ِل َم الغيب والشهادة ،ال إله إال أنتَ ،ر َّب ِّ
وم ِلي َكه ،أعوذ بك من شر نفسي،
كل شي ٍء َ
َ
أق�ترف على نفسي س��و ًءا ،أو أَ ُج َّ���ره إىل
وم��ن شر الشيطان الرجيم وشركه ،وأن

مسلم»(((.
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هكذا طلب بعض الصحابة  Mمن رسول اهلل - Hأفصح
من نطق بالضاد الذي ُأويت جوامع الكلم -أن يعلمهم ما يدعون به من 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

( )1رواه البخاري ( ،)834ومسلم (.)2705
( )2رواه البخاري يف «األدب» ( ،)1204والرتمذي ( ،)3529والطرباين يف «الدعاء» (،)289
وحسنه احلافظ يف «نتائج األفكار» ،وصححه األلباين يف «الصحيحة» (.)2753
َّ
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نصوص العلماء في احلث على املأثور
من الدعاء وجتنب األوراد ا ُمل ْح َدثة
 -1حني وضع بعض الناس كت ًبا حتتوي عىل أدعية مبتدعة انربى هلم

كثريا من الناس قد متسكوا بأدعية سجع،
 ،Hحداين عىل ذلك أين رأيت ً
ٍ
ُروى عن رسول اهلل
وأدعية ُوضعت عىل عدد األيام ،مما ألفها الوراقون ،ال ت َ
 ،Hوال عن أحد من أصحابه ،وال عن أحد من التابعني بإحسان مع ما
روي عن رسول اهلل  Hمن الكراهية للسجع يف الدعاء والتعدي فيه»(((.
 -2وقال اإلمام عبيد اهلل بن حممد بن بطة (ت 387هـ) :V
ُ
والعمل هبا»(((.
«ومن البدع النظر يف كتب العزائم(((،

 -3وقال اإلمام أبو سليامن اخلَ َّطايب (ت 388هـ) :V
ٍ
وأسامء سموها ،ما
«وقد ُأولِع كثري من العامة بأدعية منكرة اخرتعوها،

أنزل اهلل هبا من سلطان.

(« )1الدعاء» (.)785/2
( )2وهي الكتب التي ُصنفت يف األدعية التي يراد هبا الرقية غري الرشعية ،والعزائم :الرقى ،و َع َز َم
الراقي :كأنه أقسم عىل الداء.
(« )3الرشح واإلبانة» (ص.)337
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اإلمام أبو القاسم ال َّطبرَ اين (ت 360هـ)  Vومجع األدعية املأثورة يف كتابه
املشهور« :الدعاء» ،وقال يف مقدمته« :هذا كتاب أ َّل ْفتُه جام ًعا ألدعية رسول اهلل
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وقد يوجد يف أيدهيم دستور((( من األسامء واألدعية يسمونه (ألف اسم)،

صنعها هلم بعض املتكلفني من أهل اجلهل واجلرأة عىل اهلل  ،Dأكثرها زور
وافرتاء عىل اهلل  ،Dفليتجنبها الداعي إال ما وافق منها الصواب.(((»...

 -4وقال اإلمام أبو بكر حممد بن الوليد ال ُّط ْرطويش (ت 520هـ) :V

«ومن العجب العجاب أن ُت ْع ِر َض عن الدعوات التي ذكرها اهلل يف كتابه عن

الورد
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تنتقي ألفاظ الشعراء
األنبياء ،واألولياء ،واألصفياء ،مقرون ًة باإلجابة ،ثم
َ
دعوت يف ِ
استعنت بدعوات َمن
زعمك بجميع دعواهتم ،ثم
وال ُكتَّاب كأنك قد
َ
َ

سواهم» اهـ(((.

 -5وملا رأى اإلمام أبو بكر بن العريب املالكي (ت 543هـ)  Vانتشار

األدعية ا ُمل ْحدَ ثة يف عرصه أنكر عىل أصحاهبا «اجلهال الذين خيرتعون أدعية

يسمون فيها الباري  Dبغري أسامئه ،ويذكرونه بام مل يذكره من أفعاله إىل غري
فح َذ ِار منها ،وال َيدْ ُع َو َّن أحدٌ منكم إال بام يف الكتب اخلمسة؛
ذلك مما ال يليق بهَ ،
والرتمذي والنسائي ،فهذه الكتاب هي
وهي :كتاب البخاري ومسلم وأيب داو َد
ِّ
َبدْ ُء اإلسالم ،وقد دخل فيها ما يف «املوطأ» الذي هو أصل التصانيف ،وذروا
سواها ،وال يقولن أحد :أختار دعاء كذا ،فإن اهلل قد اختار له ،وأرسل بذلك إىل

اخللق رسوله»(((.
()1
()2
()3
()4

الدستور هنا أصلها الدفرت ُيكتب فيه أسامء اجلند ومرتباهتم ،أو القاعد ُة ُيعمل بمقتضاها.
«شأن الدعاء» (ص.)16
نقله عنه ابن َعلاَّ ن يف «الفتوحات الربانية» (.)17/1
«أحكام القرآن» (.)816/2
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أيضا:
 -6وقال القايض ابن العريب ً
ِ
النبي H
«إن اهلل َأذن يف دعائه ،و َع َّل َم الدعاء يف كتابه خلليقته ،وعلم ُّ

والعلم باللغة،
العلم بالتوحيد،
الدعاء ألمته ،واجتمعت فيه ثالثة أشيا َء:
ُ
ُ
ألحد أن ي ِ
ٍ
عد َل عن دعائه .H
والنصيح ُة ألُ َّمته ،فال ينبغي
َ
ٍ
ُ
سوء خيرتعون
الشيطان للناس يف هذا املقامَ ،ف َق َّي َض هلم قوم
وقد احتال

هلم أدعية يشتغلون هبا عن االقتداء بالنبي  ،Hوأشد ما يف احلال أهنم
ينسبوهنا إىل األنبياء والصاحلني ،فيقولون( :دعاء آدم ،دعاء نوح ،دعاء يونس،

بالصحيح منه» .اهـ(((.

الص َغاين (ت 650هـ)
املحدِّ ث احلسن بن حممد َّ
 -7واستنكر اإلمام َ
َ
األحاديث املوضوعة يف فضيلة رجب وغريه من الشهور والليايل ،ثم قال :V
الضالل دعوهتم
«وهذا من جنس اعتناء بعض األغبياء اجلهال والعوام ُ

بدعاء (متخيتا ،ومتشيشا ،وشمخيتا) ،ودعوهتم يف الشدائد بأسامء أصحاب

الكهف ،وبدعاء (شمعخ) وغريه من الدعوات املجهوالت((( بزعمهم أن هذا
من األسامء العظام ،واألدعية املستجابة عند ال َعلاَّ م ،أو أنه من التوراة واإلنجيل،

ولسنا ملتزمني يف رشيعتنا بتلك الدعوات يف الصباح واملساء ،ومل يقل به أحد

من العلامء والصلحاء ،بل وضعه أغبياء األدباء ،وسفهاء ال ُق َّصاص؛ لتغرير
ٍ
تأثريات
حلطام ،والشيطان يف أكثر األحيان ُي ْظهر لتلك األسامء
العوام ،ومج ِع ا ُ
(« )1ال َق َبس يف رشح موطأ مالك بن أنس» (ص.)422 ،421
( )2انظر( :ص.)200 ،199
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دعاء أيب بكر الصديق)! فاتقوا اهلل يف أنفسكم ،وال تشتغلوا من احلديث إال
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كفرا؛
َ
ومنافع ألجل تغرير اجلهال وافتتاهنم ،وربام يكون التلفظ بتلك األلفاظ ً

ألنَّا ال نعرف معناها بالعربية ،وقد قال اهلل تعاىل[ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ]
[األنعام ،]38:وهو يقول :آهيا ،رشاها ،آدونا لراهيا وشا (أصباؤت)! ف ُك ْن متفطنًا
هلذه الدقيقة؛ فقد ضل هبا خلق كثري ،وقانا اهلل تعاىل البدع واألهواء؛ والفتنة
املدهلمة الظلامء كالليلة السوداء .وكذلك االعتناء بألف اسم واسم واحد ،يدعو

بعض العوام هبا ،ومل يرد فيها خرب وال أثر عن السلف الصاحلني ،وأئمة اهلدى،

بل بعضها كفر؛ إذ أسامء اهلل تعاىل توقيفية((( ،ال جيوز لنا أن ندعو إال بام ورد يف
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الكتاب والسنة ،فنقول :يا كريم ،وال نقول :يا سخي»(((.

 -8وعدَّ د اإلمام أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري ال ُق ْر ُطبي (ت671:هـ)

 Vصور االعتداء يف الدعاء ،فقال« :ومنها أن يدعو بام ليس يف الكتاب العزيز

كراريس
وال يف السنة ،فيتخري ألفا ًظا مف َقرة ،وكلامت مسجعة ،وقد وجدها يف
َ
هلؤالء ال أصل هلا ،وال ُم َع َّو َل عليها ،فيجعلها شعاره ،ويرتك ما دعا به رسوله
 ،Hوكل هذا يمنع من استجابة الدعاء»(((.

وقال « :Vفعىل اإلنسان أن يستعمل ما يف كتاب اهلل وصحيح السنة

من الدعاء ،ويدع ما سواه ،وال يقول :أختار كذا؛ فإن اهلل تعاىل قد اختار لنبيه

وأوليائه ،وع َّلمهم كيف يدْ عون»(((.
()1
()2
()3
()4

فنثبت له تعاىل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله  Hدون استعامل القياس فيها ،فنقول
«اجلواد» وال نقيس عليه «السخي»؛ ألنه مل يرد به توقيف ،مع أهنام متقاربان يف ظاهر الكالم.
انظر« :موضوعات الصغاين» (ص.)63-61
«اجلامع ألحكام القرآن» (.)226/7
«نفسه» (.)231/4
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 -9وقال شيخ اإلسالم أمحد ابن تيم َّي َة (ت 728هـ) :V
ِ
والعبادات مبناها
والدعوات من أفضل العبادات،
األذكار
«ال ريب أن
ُ
َ
واألذكار النبوية هي
عىل التوقيف واالتباع ،ال عىل اهلوى واالبتداع ،فاألدعي ُة
ُ
سبيل ٍ
ِ
أمان وسالمة،
يتحراه املت ََح ِّري من الذكر والدعاء ،وسالكُها عىل
أفضل ما َّ
والفوائد التي حتصل هبا ال ُي َعبرِّ ُ عنها لسان ،وال حييط هبا إنسان ،وما سواها من
مكروها ،وقد يكون فيه رشك مما ال هيتدي إليه
األذكار قد يكون محُ َ َّر ًما ،وقد يكون
ً
أكثر الناس ،وهي مجلة يطول تفصي ُلها.

جل ْز ُم بتحريمه ،لكن قد
للناس ُسنة ،فهذا إذا مل ُي ْع َلم أنه يتضمن معنًى حمر ًما مل يجَ ُ ْز ا َ
ُ
واإلنسان ال يشعر به.
يكون فيه ذلك

الوقت،
وهذا كام أن اإلنسان عند الرضورة يدعو بأدعية تُفت َُح عليه ذلك
َ

فهذا وأمثاله قريب.

ِ
كر ِ
وأما اختا ُذ ِو ْر ٍد ِ
واستنان ِذ ٍ
ُ
غري رشعي :فهذا مما ُين َْهى عنه،
رشع ٍّي،
غري
ِ
ِ
املطالب الصحيحة،
واألذكار الرشعية غاي ُة
ومع هذا؛ ففي األدعية الرشعية،

املقاصد العلية ،وال يع ِد ُل عنها إىل غريها من األذكار ا ُملحدَ ِثة املبتدَ ِ
ِ
عة إال
وهناي ُة
ْ
َْ
ٌ
جاهل ،أو ُم َف ِّر ٌط ،أو ُم َت َعدٍّ »(((.

(« )1جمموع الفتاوى» (.)511 ،510/22
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وليس ألحد أن َي ُس َّن للناس نو ًعا من األذكار واألدعية غري املسنون،
ِ
ِ
الصلوات اخلمس،
الناس عليها ،كام يواظبون عىل
ب
ُ
وجيع َلها عباد ًة راتبة ،يواظ ُ
ابتداع ٍ
دين مل يأذن اهلل به؛ بخالف ما يدعو به املر ُء أحيانًا من غري أن جيعله
بل هذا
ُ
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وقال « :Vواملرشوع لإلنسان أن يدعو باألدعية املأثورة؛ فإن الدعاء

من أفضل العبادات ،وقد هنانا اهلل عن االعتداء فيه ،فينبغي لنا أن َنتَّبع فيه ما
ِ
الدعاء
وس َّن ،كام أنه ينبغي لنا ذلك يف غريه من العبادات ،والذي َي ْع ِد ُل عن
شرُ ِ َع ُ
املرشوع إىل غريه -وإن كان من أحزاب بعض املشايخ -األحس ُن له((( أال َي ُفوتَه
ُ
ُ
األفضل ،وهي األدعية النبوية؛ فإهنا أفضل وأكمل باتفاق املسلمني من
األكمل
األدعية التي ليست كذلك ،وإن قاهلا بعض الشيوخ ،فكيف وقد يكون يف عني
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األدعية ما هو خطأ أو إثم أو غري ذلك.
ِ
ومن أشد الناس عي ًبا َمن يتخذ حز ًبا ليس بمأثور عن النبي  Hوإن
كان حز ًبا لبعض املشايخ ،ويدع األحزاب النبوية التي كان يقوهلا سيد بني آدم،
وإمام اخلْلق ،وحجة اهلل عىل عباده .واهلل أعلم»(((.

( )1يف قوله« :األحسن له» إشارة إىل جواز الدعاء بغري املأثور ،مع أن السنة الرشيفة أتت من األذكار
واألدعية بام ال ُيبقي مساحة لقائل ،ال سيام إذا ُض َّم مأثورها إىل ما جاء يف الكتاب العزيز ،والذين
يبتدعون أدعية من عند أنفسهم يشبهون الذين استبدلوا ال ُّثوم والبصل باملن والسلوى ،وكأن
سنة النبي  Hيف باب األذكار قد ضاقت هبم عىل َسعتها!
ُ
ضوابط ملا حُي ِدثه اإلنسان من ذكر:
ومع ذلك فهناك
أوهلا :أن ميدان هذا (اإلحداث) اجلائز هو الذكر املطلق وليس الذكر املقيد ،فإن الذكر الذي
يقيد بلفظ وعدد وهيئة وحال ومناسبة وزمان ومكان يقال فيه ،ال جيوز لإلنسان إنشاؤه من عند
نازع فيها ،و َمن فعل فقد ابتدع «طريقة يف
نفسه؛ ألن حتديد هذا كله من
خواص الشارع ال ُي َ
ِّ
الدين تضاهي الطريقة الرشعية» من غري أن تكون يف احلقيقة رشعية.
صحيحا يف نفسه ،متضمنًا الثناء
الثاني :يشرتط يف مضمون الدعاء الذي خيرتعه العبد أن يكون
ً
نقصا بوجه من الوجوه.
عىل اهلل تعاىل بام هو أهله ،وال يستلزم ً
الثالث :ويشرتط يف ألفاظه :أن يتخري أحسن ألفاظ الثناء وأمج َعها للمعاين ،وأن ختلو من العدوان
«سواء بكثرة األلفاظ والسجع والتقعر ،أو باالعتداء يف املعاين» ،وأن تكون عربية واضحة بينة
بدون ألفاظ غامضة أو طلسامت ورموز غريبة.
(« )2جمموع الفتاوى» (.)525/22
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 -10وقال اإلمام شمس الدين َّ
بي (ت 748هـ) :V
الذ َه ُّ

«وكل من مل َي ُز َّم نفسه يف تعبده وأوراده بالسنة النبوية ،يندم ويرتهب ويسوء
ِ
ِ
احلريص
الرؤوف الرحي ِم باملؤمنني،
مزاجه ،ويفوته خري كثري من متابعة سنة نبيه

َ
وآمرا هبجر التبتل
عىل نفعهم ،وما زال  Hمعلماً لألمة
أفضل األعاملً ،
بعث هبا ،فنهى عن سرَ ِد الصوم ،وهنى عن ِ
والرهبانية التي مل ُي ْ
الوصال ،وعن
ْ
قيام أكثر الليل إال يف العرش األخري ،وهنى عن ال ُعزبة للمستطيع ،وهنى عن ترك
اللحم ،إىل غري ذلك من األوامر والنواهي.

املحمدية ،املتجاوز هلا مفضول مغرور ،وأحب األعامل إىل اهلل -تعاىل -أودمها

وإن َق َّل.

أهلمنا اهلل وإياكم حسن املتابعة ،وجنَّبنا اهلوى واملخالفة» اهـ(((.

 -11وملا رأى العامل الشيخ شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد ا َملنْبِجي

(ت 785هـ)  Vانتشار أدعية مبتدعة لزمها الناس حني وقع الطاعون سنة

(764هـ) انربى لبيان ما التبس عىل العامة يف قضية التوبة واألدعية ،وألف يف

ذلك كتابه« :الطاعون وأحكامه»(((.

 -12وق�ال ذهب�ي العصر العالم�ة عبد الرمح�ن بن حيي�ى ا ُمل َع ِّلم�ي اليامين

(ت1386 :هـ) :V

أخسر صفق َة َم�ن َي�دَ ُع األدعية الثابت�ة يف كتاب اهلل  Dأو يف س�نة
«وم�ا
َ

(« )1سري أعالم النبالء» (.)86 ،85/3
( )2نرشته دار ابن حزم يف سنة 2017م.

الورد
طاقة ورد يف فقه ِ

فالعابد بال معرفة لكثري من ذلك معذور مأجور ،والعابد العامل باآلثار

170
فيتحراه ويواظب
رس�ول اهلل  Hفال ي�كاد يدعو هبا ،ثم يعمد إىل غريه�ا
َّ
عليه ،أليس هذا من الظلم والعدوان؟!»(((.

صحح العالمة األلباين � احلديث((( الذي رواه عمر
 -13وقد َّ

داين قال :حدثني أيب ،قال :حدثني أيب ،قال:
ابن حييى بن عمرو بن سلمة اهل َ ْم ُّ

«كنا نجلس عىل باب عبد اهلل بن مسعود قبل صالة الغداة ،فإذا خرج
مشينا معه إىل املسجد ،فجاءنا أبو موسى األشعري ،فقالَ :أ َخ� َ�ر َج إليكم
أبو عبد الرمحن بعدُ ؟ قلنا :ال ،فجلس معنا حتى خرج ،فلام خرج قمنا إليه

الورد
طاقة ورد يف فقه ِ

أمرا
مجي ًعا ،فقال له أبو موسى :يا أبا عبد الرمحن؛ إين رأيت يف املسجد آن ًفا ً

عشت فسرتاه ،قال:
خريا ،قال :فام هو؟ فقال :إن
َ
أنكرته ،ومل َأر واحلمد هلل إال ً
جلوسا ،ينتظرون الصالة ،يف كل ح ْلقة رجل ،ويف
رأيت يف املسجد قو ًما ِحل ًقا
ً
أيدهيم حىص ،فيقول :كبرِّ وا مائة ،فيكربون مائة ،فيقول :هللوا مائة ،فيهللون

مائة ،ويقول :س ِّبحوا مائة ،فيسبحون مائة ،قال :فامذا قلت هلم؟ قال :ما قلت
هِ
وض ِمن َْت هلم أال
انتظار رأيك ،قال :أفال أمرهتم أن َي ُعدُّ وا
هلم شي ًئا
سيئاتمَ ،
َ
يضيع من حسناهتم يشء؟ ثم مىض ومضينا معه ،حتى أتى ح ْلقة من تلك ِ
احللق،
َ
فوقف عليهم ،فقال :ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا :يا أبا عبد الرمحن،
حىص نعدُّ به التكبري والتهليل والتسبيح ،قال :فعدوا سيئاتِكم؛ فأنا ضامن أن
أرسع هلكتَ كم! هؤالء
يكم يا أمة حممد! ما
َ
ال يضيع من حسناتكم يشءَ ،و حْ َ

(« )1رفع االشتباه عن معنى العبادة واإلله» ضمن جمموع «آثار الشيخ العالمة عبد الرمحن بن حييى
املعلمي» (.)785/3
(« )2سلسلة األحاديث الصحيحة» ر ْقم ( ،)2005أخرجه الدارمي ( ،)69 ،68/1و َب ْح َش ُل يف
«تاريخ واسط» (ص - 98حتقيق عواد).
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صحابة نبيكم

H

ْس،
متوافرون ،وهذه ثيابه مل َت ْب َل ،وآنيته مل ُتك رَ ْ

والذي نفيس بيده ،إنكم لعىل ملة هي أهدى من ملة حممد ،أو مفتتحو باب

ضاللة!! قالوا :واهلل يا أبا عبد الرمحن ،ما أردنا إال اخلري ،قال :وكم من مريد
قوما يقرؤون القرآن،
للخري لن يصيبه! إن رسول اهلل  Hحدَّ َثنا( :إن ً

الر ِم َّية).
ال جُياو ُز َتراق َيهُم ،مي ُر ُقون من اإلسالم كما يمَ ْ ُر ُق السهم من َّ

وايم اهلل ،ما أدري لعل أكثرهم منكم! ثم توىل عنهم ،فقال عمرو بن سلمة:
فرأينا عامة أولئك ِ
احللق يطاعوننا يوم النهروان مع اخلوارج».

ِ
السنة ،فإن
حل َلقات؛ فإن فيها عرب ًة ألصحاب الطرق وح َلقات الذكر عىل خالف ُّ
ا َ
هؤالء إذا أنكر عليهم منكر ما هم فيه اهتموه بإنكار الذكر من أصله! وهذا كفر
ال يقع فيه مسلم يف الدنيا ،وإنام املنكَر ما ألصق به من اهليئات والتجمعات التي

مل تكن مرشوعة عىل عهد النبي  ،Hوإال فام الذي أنكره ابن مسعود
 Iعىل أصحاب تلك احل َلقات؟ ليس هو إال هذا التجمع يف يوم معني،
ٍ
بعدد مل يرد ،وإنام حيرصه الشيخ صاحب احل ْلقة ،ويأمرهم به من عند
والذكر

مرشع عن اهلل تعاىل! [ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ن ْفسه ،وكأنه ِّ
السنة الثابتة عنه H
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ] [الشورىِ .]21:ز ْد عىل ذلك أن ُّ
فعلاً وقولاً إنام هي التسبيح باألنامل ،كام هو مبينَّ يف (الرد عىل احلبيش) ،ويف
غريه» اهـ(((.

(« )1سلسلة األحاديث الصحيحة» (.)13/5

الورد
طاقة ورد يف فقه ِ

فصل العلاَّ مة األلباين يف خترجيه والتعليق عىل سنده قال :V
وبعد أن َّ
يت بتخرجيه من هذا الوجه لقصة ابن مسعود مع أصحاب
«وإنام ُعنِ ُ
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ِّ
واالتباع
مبنى العبادة على التوقيف
ال على الهوى واالبتداع
كام جيب أن يكون العمل مرشو ًعا باعتبار ذاته ،جيب أن يكون مرشو ًعا باعتبار

كيفيته؛ قال َ « :Hمن أَ ْحد َ
َث يف ْأم ِرنا هذا ما ليس منه ،فهو َر ٌّد»(((.

الورد
طاقة ورد يف فقه ِ

فأصل الذكر مرشوع يف اإلسالم ،لكن ال عىل هذه الكيفيات واألحوال

التي أحدثها الصوفية ،وهو عبادة توقيفية البد من دليل عليها ،وأوراد الصوفية

املحدَ ثة ال جيوز العمل هبا إال بدليل ،وال دليل؛ فال عمل.
ْ

واألصل فيام سكت عنه الرسول  Hاملنع ،وإليه يشري قول الشافعي

« :Vولكننا نتبع السنة فعلاً وتركًا»(((.

وقال العلاَّ مة حممد بن صالح العثيمني :V

«العبادات توقيفية ،واألصل فيها احلظر واملنع ،فال جيوز ألحد أن يتعبد اهللَ

بيشء مل يرشعه اهلل يف كتابه أو يف سنة رسوله  ،Hومتى َّ
شك اإلنسان يف
يشءَ :أ ِمن أعامل العبادة هو أو ال؟ فاألصل أنه ليس بعبادة حتى يقوم دليل عىل

ذلك ،أي عىل أنه عبادة ،واهلل أعلم»(((.
( )1تقدَّ م (ص.)156
( )2انظر« :فتح الباري» (.)475/3
(« )3فتاوى إسالمية» (.)345/1
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إن اخرتاع أو حتديد ألفاظ معينة ِ
للو ْرد ثم إلزام املريدين هبا عن طريق أخذ

العهد عليهم((( ،ثم ترديدها بعدد خمصوص ،وعىل هيئة خمصوصة((( بخالف

ما ثبت عن النبي  ،Hبدع ٌة يف الدين ،تدخل يف عموم قول رسول اهلل

« :Hكل محُ ْ َدث ٍة بدع ٌة ،وكل بدع ٍة ضالل ٌة ،وكل ضاللة يف النار».

قال احلافظ ابن حجر  ...« :Vأو ألن ألفاظ األذكار توقيفية يف تعيني

اللفظ ،وتقدير الثواب ،فربام كان يف اللفظ رس ليس يف َ
اآلخر ،ولو كان يرادفه يف

الظاهر»(((.

إن التمسك بالعمومات مع الغفلة عن بيان الرسول

H

بفعله

عولنا عىل العمومات ،ورصفنا
وتركه هو من اتباع املتشابه الذي هنى اهلل عنه ،ولو َّ
النظر عن البيان؛ النفتح باب كبري من أبواب البدعة ال يمكن سدُّ ه ،وال يقف
االخرتاع يف الدين عند حد(((.

()1
()2
()3
()4
()5

وقد ُسئل اإلمام السيوطي  Vعن رجل من الصوفية أخذ العهد عىل رجل ،ثم اختار الرجل
ً
شيخا آخر ،وأخذ عليه العهد ،فهل العهد األول الزم أم الثاين؟ فأجاب بقوله« :ال يلزم العهد
األول وال الثاين ،وال أصل لذلك» اهـ .من «احلاوي للفتاوي» (.)391 ،390/1
كأن جيتمعوا لقراءة تلك األحزاب بصوت واحد ،ويرفعون أصواهتم عىل نغامت معينة ،وقد
وتكس وصياح حتى ُيغمى عىل
الصفق باأليدي والرضب بالدف مع متايل
يصحب ذلك
ُ
رُّ
بعضهم ،إىل غري ذلك مما هو معروف.
«فتح الباري» ( )209/1رشح حديث ر ْقم (.)247
انظر :بحث «شبهة التمسك بالعمومات» من كتايب «أصول البدع» ،طبعة« :دار األمل».
«اإلبداع يف مضار االبتداع» (ص.)25

الورد
طاقة ورد يف فقه ِ

إن التقيد ِ
بالو ْرد يف وقت خاص ،وعىل هيئة خمصوصة ال يثبت إال بنصح
ٍ
معان كلية(((.
رصيح خاص ،وال يثبت بعمومات تدل عىل
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مباحا
املباح
يجب أن يبقى
ُ
ً
مع القول بأنه يباح الدعاء بأدعية ي ِ
نشئها البعض ال تتضمن خمالفة رشعية،
ُ
ُ

لكن الصوفية يخَ رجون هبذا املباح إىل دائرة املستحب ،بل الواجب!

الورد
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قال شيخ اإلسالم ابن تيم َّية :V

ٍ
واجبات أو
«املباحات إنام تكون مباح ًة إذا ُج ِعلت مباحات ،فأ َّما إذا اتخُّ ِ َذ ْت
مستحبات؛ كان ذلك ِدينًا مل يرشعه اهلل» اهـ(((.
ومشايخ الصوفية يأخذون العهد من املريدين؛ لئال يرتكوا أورا َدهم

وأحزاهبم ،ويوجبون عليهم أن يقرؤوا لكل يو ٍم حز ًبا معينًا ،ويعاملونه معاملة
الواجب((( :فإذا فات جيب أن ُيقىض ،بل ربام ُيرتبون -من عند أنفسهم -الوعيد
الشديد ملن هجر ِ
َّ
وأخل به(((؛ ولذا ترى أتباع كل شيخ حيافظون عىل الورد
الورد

اخلاص بشيخهم قراء ًة وتربكًا ،أشدَّ من حمافظتهم عىل ِورد القرآن الكريم!(((.

()1
()2
()3
()4

«جمموعة الرسائل واملسائل» ( ،)125/1و«جمموع الفتاوى» (.)450/11
انظر« :إحتاف السادة املتقني» (.)27 ،26/5
انظر( :ص.)188
انظر كالم األلباين ( Vص.)122
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ٌ
بدعة إضافية
اختراع األوراد املقيدة

والتخصيص(((.
ليس مرشو ًعا ،فصار بدعة من حيث التقييدُ
ُ

فالبدعة اإلضافية هلا جهتان :جهة أصل املرشوعية ،وجهة الكيفية.
قال اإلمام الشاطبي :V

«وأما البدعة اإلضافية فهي التي هلا شائبتان :إحدامها :هلا من األدلة متع َّلق،

فال تكون من تلك اجلهة بدعة ،واألخرى :ليس هلا متع َّل ٌق إال مثل ما للبدعة

وس ِّميت إضافية؛ ألهنا مل تتخلص ألحد الطرفني ،أي :أهنا بالنسبة إىل
احلقيقيةُ .
إحدى اجلهتني ُسنة؛ ألهنا مستندة إىل دليل ،وبالنسبة إىل اجلهة األخرى بدعة؛
ألهنا مستندة إىل شبهة ال إىل دليل ،أو غري مستندة إىل يشء»(((.

فمن هنا ال يقال« :ال مانع من األدعية املبتدعة ما مل تشتمل عىل املحظور من

االعتداء وغريه».

( )1راجع التنبيه املتعلق باملداومة (ص.)38 ،37
(ُ )2ينظر« :االعتصام» ( 128 ،127/2حتقيق مشهور) ط .مكتبة التوحيد.

الورد
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املداومة عىل األدعية املخرتعة ،ومالزمتها باستمرار يف أوقات حمددة،
ٍ
وعدد حمدد جيعلها كأهنا ُسنة راتبة ،ويضعها يف مصاف األدعية
وصيغة حمددة،
املرشوعة ،ومثل هذا ُيسمى بدعة إضافية؛ ألن أصل الدعاء مرشوع ،لكن التقييد
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فاخرتاع األذكار واألدعية -كام يفعل الصوفية -بدعة إضافية ،وال يتوجه

اإلنكار فيها عىل اجلهة املرشوعة منها التي تستند إىل عمومات األدلة ،وإنام يتوجه

اإلنكار إىل اجلهة األخرى ا ُمل ْحدَ ثة من تعيني أوراد وصلوات وأدعية بأوقات

شعارا ،واملحافظة عليها مع
خمصوصة ،وكيفية معينة ،ورشوط مقررة ،واختاذها
ً
إمهال املأثور عن سيد املرسلني .H

قال الشاطيب يف سياق التفريق بني البدعة احلقيقية والبدعة اإلضافية:
«والفرق بينهام من جهة املعنى :أن الدليل عليها من جهة األصل قائم،

الورد
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ومن جهة الكيفيات واألحوال والتفاصيل مل َي ُق ْم عليها ،مع أهنا حمتاجة إليه؛ ألن

الغالب وقو ُعها يف التع ُّبد َّيات ال يف العاد َّيات ا َمل ْحضة» اهـ(((.
***

لقد َّ
حض اإلسالم عىل الدعاء ،وشجع عىل املأثور منه ،وهنى عن االعتداء

فيه ،والصوفية مل يتق َّيدوا بكل ذلك ،فراحوا يبتدعون أدعية من عندهم ،فيها كثري

من الغلو واالعتداء(((.

واألوراد الصوفية تتنوع:
فمنها ما يشتمل عىل البدع ،ومنها ما يتضمن الكفر والرشك ،ومنها ما هو

مأثورا ،وإذا كان األمر كذلك،
ذكرا أو دعا ًء
ً
طالسم ال تُفهم ،وقليل منها ما يوافق ً
ُ
فال يمكن أن نطلق حكماً عا ًّما لكل ما هو ِورد صويف ،بل البد من التفصيل.
(« )1االعتصام» (.)128/2
( )2ومن جمازفاهتم قول حممد بن عبد احلي الكتاين أنه قد «انعقد إمجاع الصوفية عىل أن لكل عرصٍ
أذكارا وأدعية هي أوىل بالعمل فيه ،وأرسع إجابة من األذكار واألدعية املتقدمة» اهـ .من «الرس
ً
اخلفي االمتناين الواصل إىل ذكر الراتب الكتاين» (ص.)230
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كذل���ك الصوفي���ون ليس���وا س���وا ًء :ألن مصطل�ح «التص�وف» ح�ادث،
ال يتعل�ق ب�ه م�دح وال ذم ،لك�ن ينظر يف أحوال ِ
املنتس�ب إليه من حي�ث موافقتُه
ُ

للرشع الرشيف وخمالفتُه له.

الورد
طاقة ورد يف فقه ِ
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مراحل تطور ِّ
الذكر الصوفي

(((

(((

 -1لقد مضت القرون الثالثة املفضلة باخلريية

عىل لسان الصادق

املصدوق  Gسامل ًة من البدع عامة ،ومعافا ًة من بدع األذكار خاصة.

الورد
طاقة ورد يف فقه ِ

 -2وبعد ذهاهبا وخالل املدة بني املئة الثانية للهجرة حتى هناية املئة الثالثة

َ
بمراحل:
ومرت
(101هـ 300 -هـ) ،ظهرت الصوفيةَّ ،

* ففي أواخر عرص التابعني حدث التصوف يف البرصة ،وبعد موت احلسن

وابن سريين ظهر أمحد بن عيل اهلُجيمي ،وبنى دوير ًة للصوفية ،وهي أول ما ُبني
يف اإلسالم ،أي :دار خاصة لاللتقاء عىل ذكر أو سامع ،وصار هلم من التعبد
ا ُملحدَ ِ
ث طريق يتمسكون به ،مع متسكهم بغالب التعبد املرشوع ،وصار هلم حال

من السامع والصوت.(((...

* وظهرت جمالس الذكر والتذكري يف البرصة وغريها تذكِّر الناس باآلخرة،

ونِ َع ِم اهلل ووجوب شكرها ،وحقارة الدنيا ،واملوت ،وحتذر من عيوب النفس،
وخواطر الشيطان ،ونحو ذلك.

( )1انظر« :ذكر اهلل تعاىل بني االتباع واالبتداع» للدكتور عبد الرمحن خليفة (ص.)342-289
( )2وهي قرن النبي  Hوأصحابه ،ثم قرن التابعني ،ثم قرن أتباع التابعني ،وكلها تستغرق
املائة األوىل للهجرة.
( )3انظر« :جمموع الفتاوى» ( )358/10وما بعدها.
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* ث�م تط�ورت إىل جتمع�ات يقصده�ا العام�ة ،ويق�وم عليه�ا الو َّع�اظ

والقصاص�ون الذي�ن حكَ�وا غرائ�ب القص�ص((( ،وب�دأ -عىل أيدهي�م -ظهور

امللحنة بصحب�ة إيقاع أدوات
جمالس السماع املبتدع للقصائد واألش�عار الزهدية َّ

(((
و(س�عدى)
الط�رب  ،ث�م تطور األمر إىل إنش�اد قصائ�د َغ َزلية فيها ذكر (ليىل) ُ

جعلوه�ا م�ن الذكر والعبادة ،وزعموا أهنم يقصدون هبا رس�ول اهلل ،H
ويوجهها إىل عالم الغيوب.
وأن هذا الذكر والتذكري يهُ َ ِّيج القلوب
ِّ

الذكر باللفظ املفرد (اهلل) ،مع رقص
أيضا-
وحدث -خالل هذه املرحلة ً
ُ

وحدثت صيغ للذكر بكيفية خاصة وعدد معني عىل أيام معينة ،كام ظهر الكالم

حول تقسيم الذكر وتصنيفه ،كام فعل ابن عطاء (ت309:هـ).
 -3وفيما بني سنة (300هـ) و(500هـ):

انشغل التصوف باألقوال والتنظري أكثر من األعامل واملجاهدات ،وبعد أن

والتنسك ،صار يف القرنني الثالث
يتسمى بالزهد والفقر
ُّ
َّ
كان يف القرنني األو َلينْ
ِ
لم الباطن الذي يتناول األحكام الرشعية يف العبادات من ناحية آثارها
والرابع ع َ
عىل قلوب املتعبدين(((.

( )1وقد كانت قصص هؤالء القصاصني طري ًقا ُمشرْ َ ًعا لدخول اإلرسائيليات ،وبداية حلدوث
الوضع والكذب يف احلديث.
( )2وهذا ما أنكره اإلمام الشافعي  Vحني قال« :تركت بالعراق شي ًئا يقال له :التغبري ،أحدثه
الزنادقة ،يصدون الناس به عن القرآن» .وكذا أنكره اإلمام أمحد  ،Vوتتابع العلامء عىل إنكاره.
( )3انظر« :احلياة الروحية يف اإلسالم» للدكتور حممد مصطفى حلمي (ص.)124 ،123

الورد
طاقة ورد يف فقه ِ

ومتايل ،ثم حتول لفظ اجلاللة إىل ضمري (هو) ،مع قفز ورصاخ واختالط.
وشاع ز ْعم بعض الناس أن اخلَضرِ ع َّلمهم اسم اهلل األعظم عن طريق اللقيا
ِ
كإبراهيم ِ
وغريه،
أدهم
بن
املبارشة ،وظهرت أدعية خاصة يعرف هبا شخص ما،
َ
َ
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 -4ثم جاءت الفرتة األهم واألخطر يف تطور األذكار املبتدعة؛ بني بداية
املائة السادسة إىل نهاية املائة الثامنة (500هـ 800 -هـ):

وهذه املرحلة متثل مرحلة الظهور املن َّظم ،والتطور الفعيل لألذكار املبتدعة،

وفيها ظهرت أصول الطرق املنظمة ذوات األوردة واألحزاب اخلاصة بكل منها،
وهي :القادرية ،والرفاعية ،والشاذلية ،والنقشبندية ،والبدويةٌّ .
كل منها ُينسب إىل
شخص ،ويتميز بذكر خاص.

وقد وضع كل شيخ أحزابه ،وضبطها بعدد ،وهيئة ،ووقت ،ورشوط

الورد
طاقة ورد يف فقه ِ

َ
فضائل ألحزاهبا وأورادها ،ومنهم
التلقني وآدابه .وتسابقت الطرق يف اخرتاع
ٍ
ممارسات خاصة هبم؛ كاقتحام النار ،وأكل األفاعي ،وطعن
من أحلق باألذكار
أنفسهم با ُملدَ ى كام هو مشهور من أمر الرفاعية.

 -وفيهم من حشا أوراده وأحزابه باملق َّطعات والرموز والطالسم والضامئر.

 -كام حدثت أذكار تتضمن عقيدة َوحدة الوجود ،واالحتاد ،عن طريق

الفناء((( بالذكر.

 وشاع يف أحزاهبم الغلو يف شخص رسول اهلل  ،Hواعتباره َأصل

الوجود.

وذكرا.
 وكذلك عَدُّ وا الغناء والرقص واستعامل آالت اإليقاع ُقرب ًةً

هِ
كراماتم ومناقبهم ،والتوسل هبم،
 -وشاع فيهم الغلو يف مشاخيهم؛

واالستمداد منهم ،واالستغاثة هبم أمواتًا وأحيا ًء.

( )1انظر« :مدارج السالكني» (« ،)437/2( ،)158 ،157/1( ،)377/3جمموع الفتاوى»
(.)370 ،314 ،313 ،461/2( ،)368 ،367/2
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 -ومنهم من ألغى الذكر باللسان والبيان واللغة املنطوقة إىل الذكر اخلفي

والوقوف القلبي كام هو احلال عند النقشبندية.

لقد توسعوا يف االبتداع يف ساحة األذكار حتى مل ُيبقوا ملبتد ٍع جمتهد يف

االبتداع مساح ًة يزيد فيها جديدً ا.

 -5ثم جاءت املرحلة األخرية من بداية القرن التاسع ( 800هـ) إىل اليوم:
وهي مرحلة التفريع والرشوح والدفاع عن أفكار السابقني ،وتدهورت

واألوهام واملبالغة يف مناقب األولياء وكراماهتم ،وشاع االحتفال باملوالد،

وتكاثرت الطرق التي ال ختتلف إال يف نوع األوراد عند كل طريقة.
ِ
ومن أخطر الطرق الغالية التي ظهرت متأخرة« :الطريقة التجانية» التي
أسسها أبو العباس أمحد بن حممد بن سامل الت َِّجاين (1150هـ 1230 -هـ)

(1737م 1815 -م).

الورد
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الصوفية -وبخاصة يف العرص العثامين -حيث انشغلت بالرسوم والشكليات
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مصدر تلقي األوراد عند الصوفية

 -ا َّدعى بعضهم أن حقيقة األوراد عقود وعهود أخذها اهلل تعاىل عىل عباده

بواسطة املشايخ(((.

الورد
طاقة ورد يف فقه ِ

وقد ا َّدعى الرفاعية أن الرفاعي (ت 578هـ) ما وضع شي ًئا من األحزاب

إال بإذن من اهلل ورسوله ،ووصل هبم «اإلسقاط» إىل حد أهنم زعموا أن َمن

مل يأخذ هبا فإنه مبتدع(((.

ٍ
أذكار عن اهلل  Dمبارشة بالكشف واإلهلام.
 وا َّدعى بعضهم تل ِّق َيلقي اخلَضرِ َ  ،Sوأنه ع َّلمه هذه األوراد.
 وا َّدعى بعضهم أنه َفالصالة املشيشية -مثلاً  -هلا قدر عظيم عند الصوفية ،حيث يعتنون هبا

أشد االعتناء ،ومن مظاهر اعتنائهم أهنم يأخذون إجازهتا عن شيوخهم ،وهيتمون
بتلك اإلجازة ،حتى وصل األمر أن اد َع ْوا أن من طرقها اإلجازية ما كان من
طريق اخلَضرِ  Sعن عبد السالم بن مشيش صاحبها(((.

(« )1بغية املستفيد رشح منية املريد» ملحمد العريب (ص.)122 ،121
(« )2قالدة اجلواهر» (ص.)130
(« )3روح املعاين» ( .)327/15ومن هنا فال تعجب أن عبد السالم بن مشيش الذي تُنسب إليه هذه
الصالة حني قال له رجل« :يا سيدي ،و ِّظف عيل وظائف وأورادا»؛ ِ
ٌ
«أرسول
غضب ،وقال:
ً
َّ
أنا فأوجب الواجبات؟!» اهـ .من «نور التحقيق يف صحة أعامل الطريق» حلامد الشاذيل ،فهو
مل خيرتعها ،ولكنه تلقاها -يف زعمه -عن نبي اهلل اخلَضرِ !S
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وقال الشيخ صالح حممد اجلعفري (ت 1979م):

«قال سيدي أمحد اإلدرييس  :Iاجتمعت بالنبي  Gاجتام ًعا

أذكار
اخلرض أن ُيلقنني
النبي G
َ
صور ًّيا ،ومعه اخلرض  ،Sفأمر ُّ
َ
الطريقة الشاذلية ،فلقنني إياها بحرضته  »Hاهـ(((.
 -ومنهم من ا َّدعى أنه تل َّقى أوراده عن رسول اهلل  Gيف منامه،

أو مبارشة يف اليقظة بعد وفاته .G

وإنام يزعمون أنه  Hبقي يرشع هلم الواجبات واملستحبات.

قال مؤلف «جواهر املعاين» عن الصالة املسامة «بياقوتة احلقائق»« :هي إمالء

رسول اهلل  Hمن لفظه الرشيف عىل شيخنا ،يقظ ًة ال منا ًما»(((.

عيل رسول اهلل H
 -وجاء يف ترمجة أمحد بن إدريس أنه قال« :أمىل َّ

األحزاب من لفظه»(((.

ونقل حممد بن عبد احلي الكتاين عن غريه قوله« :ال ُيقال :الدعاء بالوارد

عن الرسول أبلغ؛ ألنا نقول :تلك األوراد مستمدة من حرضته عىل لسان َم َلك
اإلهلام يف املعنى من مجلة الوارد عنه» اهـ(((.

()1
()2
()3
()4

«مفاتيح كنوز السموات واألرض املخزونة التي أعطاها  Hلشيخ الطريقة اإلدريسية
املصونة» (ص.)8
«جواهر املعاين وبلوغ األماين يف فيض سيدي أيب العباس التجاين» لعيل حرازم (.)228/2
«املنتقى النفيس» لصالح بن حممد اجلعفري (ص.)10 ،9
«الرس اخلفي االمتناين الواصل إىل ذكر الراتب الكتاين» (ص.)252

الورد
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ويف هذا ادعاء أن الترشيع مل ينقطع بانتقاله  Hإىل الرفيق األعىل،
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 ومثله دعواهم أن أمحد بن إدريس تل َّقى هتليله املعروف بـ«ال إلهِ
علم اهلل»
إال اهلل ،حممد رسول اهلل ،يف كل ملحة ،و َن َفس ،عد َد ما َوسعه ُ
من الرسول  ،Hوأنه قال لهَ :خ َزنتُها لك يا أمحد ،ما سبقك هبا أحد،

ع ِّلمها أصحابك ،يسبقون هبا األوائل»(((.

وا َّد َع ْوا أن رسول اهلل  Hقال ألحد العارفني ،يف شأن هذه اهليللة:

«لو أن أحدً ا يقول :ال إله إال اهلل ،وأمدَّ اهللُ يف عمره من َلدُ ْن آد َم ،إىل النفخ يف
الصورَ ،
وآخر قال هذه الصيغة مر ًة واحدة :لفضلت هبا ،بام ال هناية.(((»...

الورد
طاقة ورد يف فقه ِ

 -وقالوا عن أوراد أمحد التِّجاين -شيخ الطريقة التجانية« :-أما أوراده

 Iالتي ُت َل َّقن لكافة اخللق؛ فالذي رتبه له سيدُ الوجود((( ،و َع َل ُم الشهود

 ،(((Hوأنشدوا يف ذلك:

أوراده م�������ن رس������������ول اهلل ق�������د ُروي ْ
������������ت

(((

��������ر م��������أث��������ور
ك������ذل������ك أف�����ع�����ال�����ه وال��������س ُّ

ٍ
طريقة ميت.
 ومنهم من نسب ذكره إىل شيخ()1
()2
()3

()4
()5

«املنتقى النفيس» (ص.)12 ،11
«نفسه» (ص.)35
يشيع وصف رسول اهلل  Hبأنه «سيد الوجود» يف كالم الصوفية ،ولعله من غلوهم؛ ألن
الثابت يف احلديث وصفه  Hبأنه «سيدُ ِ
ولد آدم» ،ولو كان تعظيمه  Hبوصف
خريا
«سيد الوجود» مرشو ًعا؛ الستعمله الصحابة  ،Mوأئمة اهلدى من بعدهم ،ولو كان ً
لسبقونا إليه.
«جواهر املعاين» (.)102/1
«نفسه» (.)113/1
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غلوهم في صالة «جوهرة الكالم» املبتدعة
قال التِّجاين« :أعطاين رسول اهلل  Hصالة تسمى (جوهرة الكامل)،

كل من ذكرها اثنتي عَشرْ َة مر ًة فكأنام زاره يف قربه ،يعني :يف روضته الرشيفة،
( :Hهذه هدية مني إليك)»(((.

يب« :وأما (جوهرة الكامل) فهي من إمالء رسول اهلل
الرباطا ُّ
قال حممد سعد ُّ

 Hلسيدنا الشيخ  Iيقظ ًة ال منا ًما ،فمن فضلها :أن املرة الواحدة
منها تعدل تسبيح العامل ثالث مرات برشط الطهارة املائية ،وأن من الزمها كل
يوم سبع مرات حيبه النبي  ،Hوأن النبي  Hواخللفاء األربعة

حيرضون مع الذاكر عند السابعة منها ،وال يفارقونه حتى يفرغ من ذكرها»(((.
ومن شروط قراءة «جوهرة الكمال» عند التجانية:
 -1أهنا ال تُقرأ إال بالطهارة املائية دون الرتابية.

 -2وجود الفراش الطاهر الذي يسع ستة أشخاص؛ ألهنم يزعمون أن النبي
 Hحيرض ،واخللفاء األربعة معه(((.

(« )1اهلدية اهلادية إىل الطريقة التجانية» (ص.)110
(« )2رشوط وأحكام وأوراد الطريقة التجانية» (ص.)25
(« )3أحزاب وأوراد التجاين» (ص.)10
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وكأنام زار أولياء اهلل الصاحلني من أول الوجود إىل وقته ذلك ،وقال يل رسول اهلل
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غلق» املبتدعة
غلوهم في صالة «الفاحت ملا ُأ ِ
ونص
إن صالة «الفاتح ملا أغلق» هي شعار التجانيةُ ،ع ِرفوا هبا و ُع ِرفت هبمُّ ،
هذه الصالة« :اللهم ِّ
صل عىل سيدنا حممد الفاتح ملا أغلق ،واخلاتم ملا سبق ،نارص احلق
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باحلق ،اهلادي إىل رصاطك املستقيم ،وعىل آله حق قدره ومقداره العظيم» اهـ(((.
ويقول التجاين عن فضل صالة «الفاتح ملا ُأ ِ
غلق»« :ملا أمرين H

بالرجوع إليها سأ ْلته عن فضلها؟ فأخربين أن املرة الواحدة منها تعدل من القرآن

ست مرات ،ثم أخربين ثان ًيا أن املرة الواحدة منها تعدل من كل تسبيح وقع يف
الكون ،ومن كل ذكر ،ومن كل دعاء كبري أو صغري ،ومن القرآن ستة آالف مرة،

ألنه من األذكار»(((« ،وأهنا من كالم اهلل تعاىل»(((.
قائلاً :

 -وملا ُسئل التجاين عن تفضيله لورده عىل القرآن ،أجاب عن هذه املعارضة

«ال معارض�ة بين ه�ذا وبني م�ا ورد م�ن فضل الق�رآن والكلم�ة الرشيفة؛
ألن فض�ل الق�رآن والكلم�ة الرشيف�ة ع�ام ُأري�د ب�ه العم�وم ،وه�ذا خ�اص،

(« )1أحزاب وأوراد التجاين» (ص.)12
(« )2جواهر املعاين» (.)136/1
( )3انظر« :رماح حزب الرحيم عىل نحور حزب الرجيم» لعمر بن سعيد الفويت ( ،)139/2وقال
يف «األنوار الرمحانية»« :من مل يعتقد أهنا -أي :صالة الفاتح -من القرآن مل ُيصب الثواب فيها»
اهـ( .ص.)28
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وال معارض�ة بينهما ،ألن�ه كان  Hيلق�ي األح�كام العام�ة للعام�ة يف

حرمه على اجلمي�ع ،وإذا افرتض ش�ي ًئا افرتضه عىل
حرم ش�ي ًئا َّ
حيات�ه ،يعن�ي إذا َّ

اجلمي�ع ،وهكذا س�ائر األح�كام الرشعي�ة الظاهرة .ومع ذل�ك كان H

يلق�ي األح�كام اخلاصة للخاص�ة ...فلما انتقل إىل ال�دار اآلخرة ،وه�و كحياته

 Hيف الدني�ا س�واء ،ص�ار يوح�ي إىل أمت�ه األم�ر اخل�اص للخ�اص،

وال مدخل لألمر العام؛ فإنه انقطع بموته  ...Hإلخ»(((.

ف صالة عىل النبي  ،Hمن
ألف عام يذكر كل واحد منهم يف كل يوم أ ْل َ
غري صالة الفاتح ...ومجيع ثواب هذه األمم كلها ،يف مدة هذه السنني كلها ،يف

ثواب مرة واحدة من صالة الفاتح.(((»...
هذه األذكار كلها ،ما لحَ قوا كلهم َ

وقال مؤلف «الدرة اخلريدة» ...« :واعتقاد املصيل هبا أهنا((( يف صحيفة

من نور أنزلت بأقالم قدرة إهلية وليست من تأليف زيد وال عمرو ،بل هي

من كالمه سبحانه ،وأهنا مل تكن من تأليف البكري ،والفضل الذي فيها
ال حيصل إال برشطني :األول اإلذن ،الثاين :أن يعتقد الذاكر أن هذه الصالة من

كالم اهلل تعاىل كاألحاديث القدسية وليست من تأليف مؤلف»(((.
()1
()2
()3
()4

«جواهر املعاين» (.)141/1
«نفسه» (.)117/1
أي :صالة الفاتح ملا أغلق.
«الدرة اخلريدة عىل الياقوتة الفريدة» ملحمد فتحا السويس (.)219 ،128/4

الورد
طاقة ورد يف فقه ِ

وادعى التجاين أن رسول اهلل  Hقال يف شأن «الفاتح ملا ُأ ِ
غلق»:
َّ
ِ
رت مائ ُة ألف ُأ َّمة ،يف
إهلي ،ال مدخل فيه للعقول؛ فلو ُقدِّ ْ
أمر ٌّ
«الفاتح ملا ُأغلقٌ ...
كل ُأ ٍ
مة مائ ُة ألف قبيلة ،يف كل قبيلة مائ ُة ألف رجل ،وعاش كل واحد منهم مائ َة

188
ومن غلوهم أهنم رتبوا عىل املحافظة عىل أوراد شيخهم التجاين

ثوا ًبا عظيماً  ،منه« :االستقرار مع الشيخ يف أعىل عليني بجوار سيد املرسلني
بال حساب وال عذاب ،ومنه :مغفرة الذنوب وأداء التبعات» اهـ(((.
وقال التجاين« :كل من أخذ ِوردنا ُيبعث من اآلمنني ،ويدخل اجلنة بغري

حساب وال عقاب ،هو وولده ،وأزواجه وذريته املنفصلة عنه» اهـ(((.

أيضا ...« :ومن أخذ الورد ثم تركه تركًا كل ًّيا أو متهاونًا
ويف «جواهر املعاين» ً

الورد
طاقة ورد يف فقه ِ

بهَ ،ح َّلت به العقوبة ،ويأتيه اهلالك ،وهذا إخبار من سيد الوجود
لشيخنا  »Iاهـ(((.

(« )1بغية املستفيد» (ص.)275
(« )2جواهر املعاين» (.)162/1
(« )3نفسه» (.)123/1

H
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إبطال العالمة محمد اخلضر الشنقيطي
مجازفات أحمد التجاني في شأن صالة الفاحت
ِ
لقد جازف التجاين اجلاين يف شأن هذه الصالة املخرتعة املبتدعة حتى افرتى

عىل رسول اهلل  Hأنه أخربه :أن املرة الواحدة منها تعدل من القرآن ست

مرة؛ ألنه من األذكار»(((.

قال الدكتور صادق سليم صادق« :وهذا من الكذب الرصيح؛ فاألخذ عن

باطلٌ ،
الرسول  Hيقظ ًة بعد موتهٌ :
وحمال؛ عقلاً  ،ورش ًعا ،وقائل هذا القول

له حال شيطاين؛ أوحى إليه شيطانه هبذا اهلراء ،أو يكون من الكذابني الدجالني،

الذين ال يتورعون عن نسبة مثل هذا البهتان إىل الرسول .(((»H

وق�د اش�تدَّ نكير العالمة الش�يخ حممد اخلضر الش�نقيطي  Vعىل هذا

االفتراء ،فق�ال« :فانظ�ر كيف جي�وز لعاقل ،مس�لم ،أن ينس�ب هلل تع�اىل ،كال ًما

وحي ب�ه ،عىل نبي معصوم ،ويعتقد أنه من كالم�ه تعاىل؟! فهذا من ختبط
مل ين�زل
ٌ
(((
ٍ
خمل�وق ،عىل كالم اهلل
مخُترَ ع ًة من
يصح ل�ه أن يفضل صالة َ
اجلن�ون  ...وكي�ف ُّ
(« )1جواهر املعاين» (.)114/1
(« )2املصادر العامة للتلقي عند الصوفية» (ص.)380
ِ
( )3ومن هنا فالبد -قبل أن نتامدى يف حماكمة من يفرتي مثل هذه الدعاوى اخلطرية -من فحصه عقل ًّيا= ،

الورد
طاقة ورد يف فقه ِ

مرات ،وقال« :ثم أخربين ثان ًيا :أن املرة الواحدة منها :تعدل كل تسبيح وقع يف
ٍ
دعاء؛ كبري ،أو صغري ،ومن القرآن :ستة آالف
الكون ،ومن كل ذكْر ،ومن كل
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ٍ
ٍ
ِ
ٍ
وحتقري لكالم
اس�تخفاف
فأي
تعاىل ،فضلاً عن أن جيعلها تعد ُل س�تة آالف منه؟! ُّ
اهلل تعاىل مثل هذا؟! أ َما كفاه نسبتها إىل اهلل تعاىل ،وجعلها من القرآن؛ حتى جتاوز

إىل هذه البشاعة؟!».

فحيث َّ
إن َت َع ُّمدَ الكذب عىل النبي  ،Hقال بعض العلامء((( :إنه
كفرا ،اتفا ًقا.»...
تعمد الكذب عىل اهلل تعاىلً ،
كفر ،كام يأيت؛ يكون ّ
ٌ
ثم نقل عن بعض أهل التفسري ما يدل عىل أن افرتاء الكذب عىل اهلل ،من

الورد
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خاصة أهل البدع والكفر ،ثم قال« :وأرصح من هذا كله؛ يف خصوص هذا الرجل
ا ُملشرَ ِّ ع ،قوله تعاىل[ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

نص يف مجيع
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ] [األنعام ،]93:فإن هذه اآلية ٌّ
مقاالت هذا الرجل املتنوعة ،بأنواع االفرتاء؛ فكلها ٌ
داخل حتت هذه اآلية».

املفسين كال ًما يف معنى اآلية املتقدمة ،وقال َع ِقي َبه:
ثم ساق عن مجع من رِّ

ُ
شمول اآلية لكل َمن نسب إىل اهلل
«فقد بان لك من كالم مجيع املفرسين

تعاىل شي ًئا مل يكن يف رشيعته؛ سواء ن ََس َب ُه إليه با ِّدعاء وحي أو غريه؛ مثل ما فعل
«اضطراب التفكري
لوه من االضطراب العقيل وبخاصة
ُ
=والتث ُّبت من أهليته ،والتو ُّثق من ُخ ِّ
الضاليل»  Delusional Disorderمن النوع املعروف بـ «العظمة الضاللية» Delusion of
 ،Grandeurأو ُهذاء البارانويا املسمى «جنون العظمة».
لوه من عرض ذهاين آخر هو «اهلُالس»  ،Hallucinationوهو اضطراب يف اإلدراك
وكذلك ُخ ِّ
( ،)False perceptionفيسمع أو يرى ما ال حقيقة له.
انظر :كتايب «املهدي» (ص( ،)459 ،458ص.)374
( )1هو الشيخ أبو حممد اجلويني ،لكن َض َّع َفه ابنُه إمام احلرمني و َمن بعده ،ومال اب ُن املنري إىل
اختياره ،واجلمهور عىل أنه ال ُيك َّفر إال إذا اعتقد ِح َّل ذلك .وانظر« :فتح الباري» ()354/1
ط .دار طيبة.
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هذا الرجل املفرتي ،يف نِ ْسبته مجيع ما صدر منه -من رشيعته املخرتعة -إىل اهلل

صادرا من النبي H
تعاىل؛ َط ْو ًرا بواسطة النبي  ،Hفكل ما كان
ً

صادرا من اهلل تعاىل ومنسو ًبا إليه؛ لقوله تعاىل[ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ]
كان
ً
يرصح بنسبته إىل اهلل تعاىل ،بدون واسطة منه ...H
[النجم ،]3:و َط ْو ًرا ِّ
رتا عن الناس بنسبة مقاالته إىل النبي H؛
فال أظنه إال مدَّ ع ًيا للنبوة ،مست ً

خمافة أن يطلع عىل حقيقته ،وال يروج كذبه.»...

(صالة الفاتح ملا ُأغلق) عىل القرآن بستة آالف مرةً؛ هو استهزا ٌء بالقرآن ،وحتقري

ُ
أفضل من هذه الصالة املخرتعة؛
له؛ ال تفضيل عليه ،ولو قال قائل :إن القرآن
تنقيصا بالقرآن الكريم((( ،فكيف لو عكس القول؟!
لكان ذلك
ً

ثم إن كالمه يف املفاضلة بني هذه الصالة املكذوبة ،وبني القرآن ،ليس هو

ُ
وبيان ذلك :أن التفضيل يف غري مقام التهكُّم؛ البد فيه
من باب التفضيل احلقيقي؛

من مشاركة املفضول للفاضل يف أصل الفضل؛ فال يقالٌ :
فالن أعلم من احلامر؛
ٍ
ٍ
حينئذ
وحينئذ ال يكون املقصود بيان الزيادة ،بل الغرض
إال عىل وجه التهكُّم؛

الترشيك يف أمر معلوم انتفاؤه عن احلامر.

وكالم هذا الرجل من باب التهكم ،ال من باب التفضيل احلقيقي -الذي

ٌ
صح ما قاله هذا
املشاركة فيه يف أصل الفضل
رشط -وإيضاح ذلك :هو أنه لو َّ
( )1قال الشاعر:

����ص َق ْ
��������د ُر ُه
أمل ت����ر أن ال���س���ي���ف يَ���� ْن���� ُق ُ

إذا قيل إن السيف أمضى م��ن العصا

الورد
طاقة ورد يف فقه ِ

ومن مجلة ما قرره يف الرد عىل هذه الفرية ،وعىل صاحبها« :أن زعمه بتفضيل
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ٍ
فضل للقرآن
فأي
الرجل ،من أن صالة الفاتح تعدل ستة آالف مرة من القرآن؛ ُّ
ٍ
وأي فائدة فيه مع وجودها؟! فكيف يشتغل ٌ
عديدة
عاقل به ،وخيتمه يف ليال
معها؟ ُّ
رتعة ،التي بإمكانه أن يقوهلا يف طرفة ٍ
عني ،وحيصل له من
وهو جيد هذه الصالة املخ َ
ُ
فاشتغال العاقل بتالوة القرآن،
األجر ما يفوق أجر تالوة القرآن آالف املرات؟!

مع وجود هذه الصيغة َع َب ٌث؛ لوجود ما هو أيرس وأفضل ،بيشء ال ينتهي.

ٌ
فضل مع صالة الفاتح الب َّت َة؛ فآل كال ُمه إىل
يبق للقرآن
فعىل كالمه :مل َ

التهكم؛ ألن مدار التهكم عىل عدم املشاركة يف أصل الفضل.

الورد
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يبق للقرآن بالنسبة هلا ٌ
فضل حتصل فيه املشاركة»(((.
وعىل كالمه :مل َ

(« )1مشتهى اخلارف اجلاين يف رد زلقات التجاين اجلاين» ط .عيسى البايب احللبي  -مرص 1346 -هـ
( -ص )262-253باختصار.
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غلو الصوفية في «حزب البحر»
(((
ألبي احلسن الشاذلي (ت 656هـ)
أيضا مما أماله رسول اهلل
ا َّدعوا أن «حزب البحر» و ُيسمى «احلزب الصغري» ً

 Gعىل الشاذيل(((.

وقال الشاذيل يف «حزبه الكبري»« :من قرأه كان له ما لنا ،وعليه ما علينا»(((،

أن «حزب البحر» تراكيبه العربية غري مستقيمة يف بعض املواضع من ناحية املعنى

وال ترابط بينها.

وهناك أوائل السور املبدوءة باحلروف املقطعة((( ،مع أن مثل هذه احلروف

املقطعة مل ترد يف األدعية املأثورة.
()1

()2
()3
()4
()5

وكان من أبرز أحزاب أيب احلسن الشاذيل (حزب الرب) ،أي :الورد الكامل الذي يتلوه أصحابه
بعد صالة الصبح قبل استقبال أعامهلم اليومية.
و(حزب البحر) الذي ألفه وهو يعرب البحر األمحر يف طريقه ألداء احلج يف السنة التي استوىل فيها
املغول عىل بغداد ،وحكي عنه أنه قال« :لو تُيل حزب البحر عىل بغداد ملا سقطت».
وهذا احلزب يتوسل به أصحابه كل يوم عىل متن املركب وقت العرص ،وكان أول من نقله إىل
املغرب -الرحالة ابن بطوطة.
البالد اإلسالمية -وبخاصة
ُ
ٍ
ثم ألف (عبد اهلادي التازي) توسالت سماَّ ها (حزب اجلو) استلهمه أثناء رحالته اجلوية التي
جتاوزت الستامئة رحلة.
«جواهر املعاين» (.)126/1
«أبو احلسن الشاذيل» للدكتور عبد احلليم حممود (ص.)176 ،153
«نفسه» (ص.)43
«نفسه» (ص.)169 ،168

الورد
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اسم اهلل األعظم»((( ،مع
وقال يف «حزب البحر»« :حفظوه ألوالدكم؛ فإن فيه َ

194
غلوهم في «دالئل اخليرات وشوارق األنوار
(((
في ذكر الصالة على النبي اخملتار »G
وهو من أشهر كتب األدعية واألذكار ،والصالة والسالم عىل النبي املختار

 ،Hيتداولونه بكثرة ،حتى إن بعض الفقهاء يروونه باإلجازات ،وزعم

الورد
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بعضهم أن قراءة «دالئل اخلريات» أفضل من قراءة القرآن الكريم سبعة آالف

مرة.

ويف الكتاب أشيا ُء عليها لوائح الوضع والكذب؛ مثل (حزب يوم اجلمعة)،

ثواب حجة مقبولة ،وعتق رقبة من ولد
وثواب من قرأه ،حيث ا َّدعى أن له
َ
إسامعيل ،وإعطاء قرص يف اجلنة بكل حرف ،وأن وجهه كالقمر ،وكفه يف كف
حبيبي حممد .H

وهذا احلزب قال شارح «الدالئل» :العمدة يف ذلك عىل املؤلف ،فلم جيدوا

له أصلاً غري ما ذكره املؤلف(((.

***
( )1ملؤلفه أيب عبد اهلل حممد بن سليامن اجلزويل السمالين (ت 854هـ) كام يف «كشف الظنون»
(.)759/1
( )2انظر« :السنن واملبتدعات» (ص ،)241و«األلفاظ املوضحات ألخطاء دالئل اخلريات» للشيخ
عبد اهلل بن حممد الدويش (ت 1408هـ)  ،Vو«وقفات مع دالئل اخلريات» للدكتور حممد
ابن عبد الرمحن املغراوي حفظه اهلل ،و«دليل اخلريات وسبل اجلنات» للشيخ خري الدين وانيل.
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إدري�س ع�ن بع�ض أحزابه الت�ي ا َّدع�ى أن رس�ول اهلل
 وق�ال أمح�د ب�نَ

 Hأمالها عليه:

« ...فإنه مل ُيسمع بمثلهام يف أحزاب األوائل من املشايخ الذين سبقوا ،وقد

تعجب األنبياء عند سامعها؛ مثل اخلليل وغريه -صلوات اهلل وسالمه عليهم،-
وقد ع َّظم سيدنا رسول اهلل  Hأمرمها تعظيماً عظيماً .(((»...

والصدِّ يقني باخلصوصية ،وأن
ُروحانية املصطفى  ،Hوروحانية النبيني ِّ

النبي  Hبشرَّ ه بحضوره عند قراءته ،وأن من واظب عىل قراءته ولو بيتًا
واحدً اُ :ينشدُ ه بني يديه يف اجلنة(((.

 -أما الصالة املسامة عندهم بـ«العظيمة» فقد اد َع ْوا أن رسول اهلل H

قال يف شأهنا« :إن املرة الواحدة منها بقدْ ر الدنيا واآلخرة وما فيهام ،أضعا ًفا
مضاعفة»(((.

(« )1املنتقى النفيس» (ص.)10
(« )2مناقب صاحب الراتب» (ص.)101
(« )3املنتقى النفيس» (ص.)53

الورد
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 وا َّدعى حممد بن عثامن املريغني -شيخ الطريقة اخلتمية (ت1268 :هـ)-أن من خصائص قراءة النظم املسمى بـ«الرباق» أنه ما ُق ِرئ يف ٍّ
ُشاهدُ فيه
حمل إال وت َ
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مناذج من اعتداء الصوفية في أورادهم
ُ

الورد
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كثريا ،ومن مظاهر
لقد أساء الصوف َّية إىل مفهوم «احلزب» و«ال��ورد» ً
انحرافهم يف هذا الباب:
أولاً  :أهنم قد هيجرون األذكار واألدعية املرشوعة.
ثان ًيا :أهنم يستدركون عىل املرشوع منها.

ثال ًثا :أهنم يستحبون ما مل ُيرشع.

راب ًعا :أهنم يومهون العامة بمرشوعية أورادهم وأحزاهبم ،و ُيلزموهنم هبا.

خامسا :أهنا تشتمل عىل أدعية رشكية ،وألفاظ مبتدعة((( ،وسائر مظاهر
ً

االعتداء يف الدعاء الذي َّ
حذر منه رسول اهلل .H
وفيما يلي نذكر مظاهر هذا االعتداء:

أبشع ِبدَعهم واعتدائهم يف الذكر :االستمداد ،واملراقبة:
ِ -1من ِ

ومعنى «االستمداد» عندهم :أن يستحرض املريد أثناء الذكر صورة الشيخ يف

قلبه ،ويتصور أن عمو ًدا من النور خيرج من قلب الشيخ ،ويدخل قلب املريد(((،
وكأن الشيخ -عيا ًذا باهلل -هو الذي هيدي القلب ،ويمده بالنور ،فأين اهلل؟!

( )1انظر« :تصحيح الدعاء» (ص.)348
( )2انظر« :جوهر املعاين» ( ،)123/1و«رماح حزب الرحيم» (.)2/2
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ومنهم من يستحرض صورة الشيخ أثناء الصالة؛ بحجة منع الوسواس(((.

سمون هذا االستحضار «املراقبة» ،وبدلاً من مراقبة اهلل تعاىل باإلحسان
و ُي ُّ

َ
جربيل  Sيراقبون الشيخ ويستحرضونه!
الوارد يف حديث
 -2ومن أشنع وأضل بدعهم واعتدائهم يف الدعاء:
 -وظيفة ابن مشيش ،وفيها:

«وجدْ يل
الوحدة»ُ ،
«اللهم انشلني من أوحال التوحيد ،وألقني يف بحار َ
«وز َّج يب يف بح�ار األحدية ،وانش�لني
 -ويف «األوراد الش�اذلية» وغريه�اُ :

الوح�دة ،حتى ال أرى وال أس�مع
م�ن أوح�ال التوحي�د ،وأغرقني يف عين بحر َ
وال ُأ ِحس إال هبا».
 -ويف دعاء البِ ْسطامي« :ارفعني إىل أحديتك ،وأدخلني يف صمديتك ،حتى

أكون أنا أنت ،فإذا رآين عبادك عرفوك.»...

 -3ومن اعتدائهم وسوء أدبهم مع اهلل يف الدعاء:
سؤال ما ال يليق هبم؛ كطلب منازل األنبياء.

قال شيخ اإلسالم ابن تيم َّي َة « :Vويوجد يف كالمه -أي :الشاذيل-

ٌ
أقوال ،وأدعية ،وأحزاب ،تستلزم تعطيل األمر والنهي ،مثل أن
وكال ِم غريه
يدعو أن يعطيه اهلل إذا عصاه أعظم مما يعطيه إذا أطاعه ،ونحو هذا مما يوجب أنه

(« )1الرساج املنري» للدكتور تقي الدين اهلاليل ( Vص.)66 ،65
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بجمع اجلمع منك تفضلاً ».
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جيوز عنده أن جيعل الذين اجرتحوا السيئات كالذين آمنوا وعملوا الصاحلات ،بل
أفضل منهم ،ويدْ عون بأدعية فيها اعتداء كام يوجد يف حزب الشاذيل»(((.

مواضع:
 -4ومن أمثلة االعتداء الذي يف «دالئل اخلريات» قو ُله يف ثالثة
َ
«اللهم ِّ
وأضعاف ذلك» ،ففي هذا َج َع َل
صل عىل سيدنا حممد عد َد معلوماتِك،
َ
ٍ
ِ
معلومات حمدودةً.
معلومات اهلل
وقو ُله« :اللهم ِّ
صل عىل سيدنا حممد حتى ال يبقى من الصالة يشء» ،وقوله:
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«اللهم ارحم سيدنا حممدً ا حتى ال يبقى من الرمحة يشء» ،وقوله« :اللهم بارك عىل
سيدنا حممد حتى ال يبقى من الربكة يشء».

توس ٌل إىل اهلل تعاىل باملخلوقات:
 -5وقد يكون يف بعض األحزاب ُّ

ففي «احلزب الكبري» للرفاعي« :اللهم إين أسألك باحلقوق األزلية ،والنعوت

اإلهلية ...واألجسام الساموية ،واملالئكة العرشية ،واألفالك الدائرة النورانية»(((.

وقد توسل الواسطي((( والرفاعي بـ « ...النور الالمع ،والقمر الساطع ،والبدر

الطالع ،والفيض اهلامع»(((.

 -6وقد تشتمل تلك األوراد واألحزاب عىل التوسل املبتدع ،كالتوسل

بالذوات واجلاه الذي منعه أبو حنيف َة وأصحا ُبه ،فمام ُينسب للشاذيل« :اللهم
()1
()2
()3
()4

انظر« :جمموع الفتاوى» (.)232/8( ،)359 ،358/14
«قالدة اجلواهر يف سرية الرفاعي وأتباعه األكابر» (ص.)256
«ترياق املحبني» لتقي الدين الواسطي (ص.)22 ،21
«املعارف املحمدية يف الوظائف األمحدية» للصيادي (ص ،)25 ،24و«القواعد املرعية» له
(ص ،)13-9و«قالدة اجلواهر» (ص.)100
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وإبراهيم الذي ىَّ
وف ،وبحرمة كل رسول ونبي،
إين أسألك بجاه حممد املصطفى،
َ
ِ
وصدِّ ٍيق وويل وشهيد ،وصالح ،وتقي.(((»...
ويف «حزب الفتح» له« :أسألك بحرمة األستاذ((( ،بل بحرمة النبي اهلادي

 ،Hوبحرمة االثنني((( ،واألربعة((( ،وبحرمة السبعني والثامنية ،وبحرمة
أرسارها منك إىل حممد رسولك .(((»...H

 -7ومن ذلك التوسل بحروف اهلجاء :ففي «حزب األرسار» للرفاعي:

اجلاللة ،بحاء احلياء ،بخاء اخلوف ،بدال الداللة ،بذال الذكر ،براء الربوبية ،بزاي

الزلفى ،بسني السناء ،بشني الشكر ،بصاد الصفا ،بضاد الضمري ،بظاء الظلمة،

بعني العناية (((»...إلخ.

 -8ومن ضالهلم يف باب الدعاء :اإلحلاد يف أسامء اهلل احلسنى ،بتسمية اهلل

(((
املحرمة؛
تعاىل بغري أسامئه احلسنى ،بل بكالم غري مفهوم  ،وهذا من أقبح البدع َّ

(« )1أبو احلسن الشاذيل» (ص.)157

( )2لعله يعني به القطب أو الغوث ،عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر اهلل من العامل يف كل زمان
للجرجاين» (ص.)235
ومكان ،ويزعمون أنه عىل قلب إرسافيل .انظر« :ملحق التعريفات ُ

( )3مها عندهم اإلمامان ،أحدمها عن يمني الغوث ونظره يف امللكوت ،واآلخر عن يساره ونظره يف
امللك ،وهو أعىل من صاحبه ،وهو الذي خيلف الغوث.

( )4األربعة هم :األوتاد ،منازهلم عىل أربعة أركان من العامل :رشق ،وغرب ،وشامل ،وجنوب.
(« )5أبو احلسن الشاذيل» (ص.)165

(« )6قالدة اجلواهر» (ص.)258 ،257
( )7راجع (ص.)166 ،165

الورد
طاقة ورد يف فقه ِ

«اللهم إين أسألك بالباء املعطوف وبباء البهاء ،بتاء التأليف ،بثاء الثناء ،بجيم
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فقد قال اهلل [ :Dﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ] [األعراف.]180:

ذكر عبد اهلل أمحد أبو زينة يف كتابه الذي مجعه «ذكر ودعاء»« :يا باسط،

يا غني بمهبوب ذي لطف خفي بصعصع بسهسهوب ذي العهز الشامخ ،الذي له
العظمة والكربياء ،بطهطهوب هلوب ذي القدرة والربهان والعظمة والسلطان»!

ثم يقول« :بحق سورة الواقعة ،وبحق فقج خممت مفتاح جبار فرد معطي خري

الرازقني»(((.
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ويقول إبراهيم الدسوقي يف ورده املسمى بـ«احلزب الكبري»« :اللهم آمني

من كل خوف ،وهم وغم ،وكرب ،كدكد كردد كردد كردد كردد كردد كرد ده ده

ده ده اهلل رب العزة»(((.

وجاء يف «ورد اجلاللة» املنسوب إىل الشيخ عبد القادر اجليالين ما نصه:

«وأسألك الوصول بالرس الذي تدهش منه العقول ،فهو من قربه ذاهل ،ايتنوخ،

يا ملوخ ،باي ،وامن أي وامن ،مهباش الذي له ملك السموات واألرض» ثم
يستطرد قائلاً « :طهفلوش انقطع الرجاء إال منك ،وسدت الطرق إال إليك،
وخابت اآلمال إال فيك»(((.

وقد ُسئل ُ
شيخ اإلسالم ابن تيمية � :عمن يقول :يا أزران ،يا كيان!

السنة ،مل حيرم قوهلا؟
هل صح أن هذه أسامء وردت هبا ُّ
(« )1ذكر ودعاء» (ص.)53
(« )2نفسه».
(« )3جمموع األوراد الكبري» « -ورد اجلاللة» للجيالين (ص.)10
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ٍ
بإسناد
فأجاب « :Vاحلمد هلل .مل َين ِْقل هذه عن الصحابة أحدٌ  ،ال
ِ
سلف األمة ،وال أئمتها .وهذه األلفاظ ال معنى
صحيح ،وال بإسناد ضعيف ،وال

يدعو
قي به ،فضلاً عن أن
َ
هلا يف كالم العرب؛ فكل اسم جمهول ليس ألحد أن َي ْر َ
يدعو اهللَ بغري األسامء العربية»(((.
به ،ولو عرف معناها ،وأنه صحيح َلك ُِر َه أن
َ
 -9وقد تشتمل األوراد عىل ألفاظ ركيكة ال تتسق مع الكالم البليغ،

وال يستقيم بناؤها عىل القواعد العربية ،ففي «جوهرة الكامل»« :الرصاط األسقم
قال الشيخ تقي الدين اهلاليل « :Vوأنت إذا نظرت يف كلامت هذه

الصالة -من أوهلا إىل آخرها -وجدهتا يف غاية البعد عن الكالم الفصيح،

ومل تستبعد صدور األسقم واملطلسم من مؤلفها»(((.

طالسم ورموز وصور ،وألفاظ غريبة غامضة ،كام
 -10وقد يوجد فيها
ُ

نسب إىل إبراهيم الدسوقي« :باسم اهلل اخلالق ،يلجمه بلجام
يف الدعاء الذي ُي َ

قدرته ،أمحي محي ًثا ،أطمي طمي ًثا» إلخ.

وجاء يف «ورد اجلوهرة» للرفاعي:

«اللهم أسألك باجلرة التي هي يف جوهرة األمر ،ومدة الرس ،وحبل اإلرادة،

وطريق التدوير ،ومنهج الغيب ،وسلسلة اهلز ،وسبيل العز ،جرة جيم جوهر

مجع جمموع جوامع مجيع جمامع مجعيات اجلالل واجلامل واجلالالت واجللجلة
(« )1جمموع الفتاوى» (.)283/24
(« )2اهلدية اهلادية» (ص.)111
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واملطلسم».
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واجللوات واجلوليات واجلوالت واجلهريات واجلريان واجلاريات واجلارات

واملجرورات ...تعطفات رأفة [ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ] ،مظهر قوة

لطيف مذكرات [ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ] ،قابلية سعادة سؤدد سلطنة إحسان
[ﭲ ﭳ ﭴ] .قال الصيادي :وهو جمرب للفتوح ولقضاء احلاجات»(((.

تراكيب غامض ًة
 -11وكذلك يستعملون يف حق رسول اهلل H
َ

غلوا يف مدحه .G
ملغزة تشبه الطلمسات ،وحتوي كذلك ًّ
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 -ففي حزب «جوهرة األرسار» للرفاعي:

«اللهم ِّ
بشريا
صل عىل نورك األسبق ،ورصاطك املحقق ،الذي أرسلته
ً

منريا ،نقطة مركز الباء الدائرة األولية ،ورس
ونذيرا ،وداع ًيا إىل اهلل بإذنك
ً
ً
ورساجا ً

رسك القديم الساري،
أرسار األلف القطبانية ،الذي فتقت به رتق الوجود ...فهو ُّ
وماء جوهر اجلوهرية اجلاري ،الذي أحييت به املوجودات ،من معدن وحيوان
ونبات ،قلب القلوب ،وروح األرواح ،وأعالم الكلامت الطيبات :القلم األعىل
والعرش املحيط ،روح جسد الكونني وبرزخ البحرين ...إلخ»(((.

قال الصيادي عن هذا احلزب« :وهو جمرب للفتوح ولقضاء احلاجات عىل

العدو كالسيف القاطع»(((.

( )1انظر« :قالدة اجلواهر» (ص.)344-341
(« )2نفسه» (ص.)250 ،249
(« )3نفسه» (ص.)341
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أيضا:
 ويف «ورد األنس» له ً«اللهم ِّ
صل عىل ألِف إنس إنسان األزل ،بحكمة باء برهان من مل يزل ،أصل

األشياء الكلية :آدم يف حقيقة البداية ،أثر الرس يف آثار خفايا املظاهر اخلفية ،أول

الكل يف األولوية :إنسان دار الغيب املربقع بطلسم [ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ] ،املخاطب بـ :لوالك لوالك ما خلقت األفالك((( ،أمحدي الصفات

أصل السبب يف اإلجياد ،فالكل منه والكل إليه((( ...إلخ».

ثم قال الصيادي« :قال هباء الدين الرواس قدس اهلل رسه :هذا الورد

عجيبة»(((.

* * *

وهذا آخر ما تيرس مجعه يف هذا الباب تذكر ًة ألويل األلباب ،وصىل اهلل

وسلم وبارك عىل عبده ورسوله حممد وعىل آله وصحبه أمجعني ،واحلمد هلل رب

العاملني.

( )1هذا لفظ حديث قال فيه الصغاين واأللباين« :موضوع» كام يف «الفوائد املجموعة» للشوكاين
(ص ،)326و«السلسلة الضعيفة» ( ،)282وانظر« :جمموع الفتاوى» (.)96/11

( )2يعني به :رسول اهلل .H

(« )3قالدة اجلواهر» (ص.)264 ،263
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سيف قاطع للمهامت ،وحبل ُم َو ِّصل للمقصودات ،وله أرسار غريبة ،وشؤون
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الفهــــارس

أولاً  :فهرس أطراف األحاديث

طرف احلديث

رقم الصحيفة
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(أ)
اتقوا املالعن الثالث
أحب األعامل إىل اهلل
أحب العمل إىل اهلل
اختمه يف مخس
اختمه يف شهر

أدومها وإن قل

إذا أتيت مضجعك
إذا أنفق الرجل

إذا أيقظ الرجل

إذا كان العبد عىل طريقة
إذا مررتم برياض اجلنة

20
28
19
69
60
28
159
25
17
32
12
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طرف احلديث

رقم الصحيفة

إذا مرض العبد

29

إذن يكفيك اهلل هم
استأذنت ريب

استكثروا من الباقيات
اقرأه يف ثالث

عيل فإن اهلل
أكثروا الصالة َّ

عيل يوم اجلمعة
أكثروا الصالة َّ
أكثروا من شهادة

أكثروا من غرس اجلنة
أكثروا من قول

اكلفوا من األعامل
أال أخربك ما هو

اللهم إين أسألك العافية
اللهم إين أعوذ بك
اللهم ْاه ِد أم أيب هريرة
ِ
دوسا
اللهم ْاهد ً

أمل أخرب أنك تصوم الدهر

140
109
61
102
110
111
109
110
110
28
33
33
160
141
140
60
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اقرؤوا القرآن؛ فإنه يأيت يوم القيامة شفي ًعا

106
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طرف احلديث

رقم الصحيفة

أمل أخرب أنك تصوم النهار

97

أ َما إين مل أستحلفكم
أ َّما أبوك فلو كان

أما بعد فإن خري احلديث
ْ
إن زدت فهو خري
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أنا سيد ولد آدم
أنا مع عبدي

ابتليت
إن اهلل تبارك وتعاىل يقول :إذا
ُ
إن اهلل حيب العبد
إن أوىل الناس يب

إن يف الصالة لشغـ

إن قو ًما يقرؤون القرآن
إن هلل مالئكة فضـ

إنك لتصوم النهار
إنه من قرأ اآليتني

إين ألدخل يف الصالة

13
138
156
106
184
10
29
53
111
18
171
13
97
100
82

(ت)

تعاهدوا القرآن

101
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طرف احلديث

رقم الصحيفة

(ث)
ثالثة ال يرد دعاؤهم

9

(خ)

خذوا من األعامل

خري ما خيلف الرجل من بعده

98
139

الدنيا ملعونة

55
(س)

17

سبق املفردون
(ط)
عيل حزب
طرأ َّ

طوبى ملن طال عمره
طوبى ملن وجد

58
10
109

(ع)

157

عليكم بسنتي
(غ)
غسل اجلمعة واجب

37
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(د)
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طرف احلديث

رقم الصحيفة

(ف)
يف أربعني يو ًما

61

(ق)

قرأت جز ًءا من القرآن
قل :اللهم إين ظلمت

59 ،57
161

(ك)
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كان رسول اهلل إذا عمل عمـ

كان رسول اهلل إذا مل يصل من الليل

كان صىل اهلل عليه وسلم ال يقرأ القرآن يف أقل من ثالث
كان يذكر اهلل عىل كل أحيانه
كفى باملرء إثماً

كل حمدثة بدعة

43
43
73
19
98
173

(ل)

ال تكن مثل فالن
ال يزال لسانك

ال يفقه من قرأ القرآن
ال يقعد قوم يف جملس

لقد رأيت ابتدرها اثنا عرش م َلكًا

33
11
92 ،73
14
35

209
طرف احلديث

رقم الصحيفة

(م)
ما ابتدع قوم بدعة

ما أحدث قوم بدعة

جملسا فتفرقوا
ما جلس قوم ً

جملسا فلم يذكروا اهلل إال كان
ما جلس قوم ً
ما جلس قوم يذكرون اهلل
ما عمل آدمي قط

ما قعد قوم مقعدً ا مل يذكروا
ما من امرئ تكون له صالة
عيل
ما من عبد يصيل َّ

جملسا
ما من قوم جلسوا ً
املاهر بالقرآن

مثل البيت الذي

من أحب أن ترسه

من أحدث يف أمرنا هذا
من ذكرين يف نفسه

158
15
15
14
14
11
14
30
111
15
94
9
109
172
12
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جملسا مل يذكروا اهلل فيه
ما جلس قوم ً

158

210
طرف احلديث
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من ثابر عىل اثنتي عرشة ركعة

34

من صىل اثنتي عرشة

من صىل يف يوم وليلة

من القائل كلمة كذا وكذا
من قام بعرش آيات
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من قرأ آية الكريس

من قرأ بمئة آية يف ليلة

من قرأ حر ًفا من كتاب اهلل
من قرأ القرآن يف أقل
من قرأ يف ليلة مئة

من نام عن حزبه أو عن يشء
من نام عن حزبه من الليل

34
34
35
101
36
101
103 ،78
70
101
59 ،57
44

(ن)
نعم الصالة عليهام

139

(هـ)
هل من مستغفر

112
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رقم الصحيفة

(و)
وآمركم بذكر اهلل

وإن أحب األعامل ما دووم عليه
والذي يقرؤه وهو

وما أنكرت من ذلك؟ ليس أحد
ومثل املنافق الذي يقرأ

98
94
11
27
77

(ي)

يا أبا بكر ُق ْل :اللهم فاطر
يا أهيا الناس اذكروا

يا عبد اهلل ال تكن مثل فالن
يا حممد مر أمتك

162
105
47 ،33
110
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وما تقرب إ َّيل عبدي

10
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ثانيا :فهرس اآلثار واألقوال
ً
رقم الصحيفة

طرف األثر
(أ)
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اتبعوا وال تبتدعوا
أجر بغري عمل
أدرك ما فاتك

إذا فاتك يشء من التطوع
إذا فاتني جزء من وردي
إذا كان العبد يف شبابه
اعذرين؛ فإين كنت
إىل أرذل العمر

إىل الكرب وضعفه

اللهم اغفر أليب هريرة
اللهم اغفر للزبري

خريا؟
إمالء اخلري عىل خري أليس ً
ْ
إن قرص أحد يف الليل

157
32
41
48
129
32
129
31
31
142
143
132
42
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رقم الصحيفة

إن مل يستطع عمل الليل

42

َّ
إن اهلل مل يفرض عىل عباده
أن أبا هريرة كان يسبح

إن إخواننا من املهاجرين
إن بايب مغلق

إنه بقي عيل من وردي يشء فأحببت
أنه كره التعشري
إين كنت نمت

إين ألستجم؛ ليكون أنشط يل
أوصاين حبيبي

أي العمل كان أحب

126
98
127
66
58 ،41
88
45
126
34
28

(ب)
بحبي لك إال رفقت يب
بخري ما فاتني حزيب
بام كسبت يداك

128
127
127
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أن النبي أوصاه بأن يقرأه يف مخس عرشة

16

214
رقم الصحيفة

طرف األثر
(ت)
ترفع للميت بعد موته

ترك العمل ألجل الناس رياء

139
137

(ج)

جعل الليل خل ًفا

جلست إىل أيب ذر وهو يسبح

41
132
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(خ)

خذ من ليلك

42

(د)

يا بني دعني؛ فإين يف ِوردي الرابع

128

(ذ)

ذهبت ألقن أيب عند املوت

22

(ر)

ِ
رمحك اهلل كام ربيتني

142

(س)

سألت أصحاب رسول اهلل :كيف حتزبون

80

(ع)

عجزت عن حزيب

128
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رقم الصحيفة

طرف األثر
(ف)
فجزاك اهلل من معلم
فجعل النهار خل ًفا

فرصت إىل الذي قال يل
فام تركتها بعد

يف أحسن صورة

يف كم تقرأ القرآن

42
60
34
34
31
59

(ق)

السنَّة خري
القصد يف ُّ

157

(ك)

كان أحب العمل

كان أحدهم إذا بقي

كان رسي متصل الشغل

كان عثامن يبتدئ ليلة اجلمعة
كان عروة بن الزبري يقرأ
كان عمر يمر باآلية
كان قتادة خيتم

28
46
129
92
127
126
75
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فام تركتهن منذ سمعتهن

36

216
طرف األثر

رقم الصحيفة

كان له خيط فيه ألفا عقدة

126

كنت أدعو أمي

كنت يف الوفد الذين أتوا
كيف أنتم إذا لبستم

كيف كان عمل النبي

141
58
157
27
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(ل)

156

ال تبتدعوا

ال تبكي يا بنية

كثريا
ال يكون من الذاكرين اهلل ً

كثريا ال يعرفون معنى احلياة
لقد شاهدت خل ًقا ً
ألن أقرأه يف عرشين
أبواي
لو نرش يل
َ

ف و أربعون ذن ًبا
يل َن ِّي ٌ

129
17
52
66
28
128

(م)

ما ابتدع قوم بدعة

ما تقول يف اللعب بالشطرنج
مات أيب فام سألت

158
95
143
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رقم الصحيفة

من صىل الصلوات اخلمس

17

من عجز بالليل كان له

من فاته جزؤه من الليل

من فاته حزبه من الليل فقرأ حني تزول الشمس
من فاته يشء من حزبه

من فاته ورده من الليل
من كان له ورد فقطعه
من نام عن حزبه

45
46
45
41
46
35
46

(ن)

نحزبه ثالث سور
نمت البارحة عن ِوردي
نمت عن حزيب

58
47
45

( هـ )

هذا الذي أوردين

21

(و)

وكانت عائشة إذا عملت
وكان نبي اهلل إذا صىل

28
27
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من فاته يشء من الليل

42

218
طرف األثر

رقم الصحيفة

وكم من مريد للخري

71

وال أعلم نبي اهلل قرأ

73

(ي)

يا أبا حممد ما رأيت أحدً ا
يا ابني دعني
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يا عبد اهلل كيف تقرأ القرآن
يا نافع هل جاء

خيتلفان ،هذا أسود وهذا أبيض
يذكرون اهلل يف أدبار الصلوات

128
128
25
112
42
17
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