اذكار الرسول صلى هللا عليه وسلم ودورها في بناء العقيدة

 معالم سالم يونس المشهداني.د
 كلية التربية للبنات/ جامعة الموصل

Remembrance of the Messenger, may God bless him and grant
him peace and its role in building belief

Dr. Malme Salem Younis
Mosul University / College of Education
for Girls

ملخص البحث
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الكرام
.اجمعين
اما بعد
,فان البحث يتناول دراسة موضوع يتعلق بالعقيدة وتحديدا دور االذكار في بناءها
لذلك جاء العنوان (االذكار ودورها في بناء العقيدة) وتأتي اهمية موضوع البحث
 فهي منظومة,كونه يعالج ظاهرة جوهرية في حياة المسلم التي تعيش معه ليل نهار
متكاملة اال وهي االذكار اذ يشكل بناء للجانب العقائدي وترسيخا لمعاني التوحيد في
 وقد اقتضى موضوع البحث ان تكون له خطة مبينة باالتي,الخطاب النبوي الشريف
فقد اشتمل البحث على مقدمة االول هو معنى اذكار الرسول وفوائدها وكان في ثالث
مطالب المطلب االول معنى الذكر في اللغة واالصطالح والقران الكريم و المطلب
الثاني فوائد الذّكر ودرجاته ودوره والمبحث الثاني االذكار ودورها في بناء العقيدة
وكان في ثالث مطالب المطلب االول دور االذكار في تثبيت مباحث العقيدة في قسم
االلهيات و المطلب الثاني دور االذكار في تثبيت مباحث العقيدة في قسم النبوات
المطلب الثالث دور االذكار في تثبيت مباحث العقيدة في قسم السمعيات وخاتمة
.وقائمة بالمراجع والمصادر
Abstract
Praise to Allah, Lord of the Worlds ,that he succeeded me to complete
this research (the names of the Holy Qur’an and the suspicions of the
Orientalists around them), and I lived with the writing of the research
an enjoyable journey that is not without difficulty and suffering.
Calculate her reward with Allah. (The Quran ,Al-Furqan, the Book,
and the Dhikr) are Arabic, not foreign, oriental or western, no matter
the voices of falsehoods from the Orientalists and others by saying
that these names are plagiarized from Syriac at times and from
Hebrew at other times, accusing the Prophet, peace and blessings be
upon him)) by taking the foreign term as an Arab definition, To
denote the desired meaning, and God forbid it (may God bless him
and grant him peace)) from that.
In conclusion, I ask Allah that what I have written is useful in
clarifying this topic (the names of the Holy Qur’an and the
suspicions of the Orientalists around it) and that I have been
successful in presenting the topic in an appropriate presentation that
students of knowledge benefit from.
May God bless our master Muhammad, his family and companions
Praise to Allah, Lord of the Worlds
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المقدمة
الحمد هلل رب العالمين والصالالالالة والسالالالالم على سالالاليدنا محمد وعلى اله وصالالالحبه الكرام
اجمعين.
فان الرسالالول الكريم محمد صالاللى ي عليه وسالاللم قد جاءنا بالشالالرع الحنيف من ي تعالى
وتضالالمن هذا الشالالرع العقيدة والشالالريعة واالخال  ,ولم يغ ل عما فيه سالالعادة االنسالالان في
الالدارين الالدنيالا واالخرة ,لالذا فقالد وردت كالل ال ضالالالالالائالل والمنالاقالب العالاليالة لهالذا الالدين العظيم
متمثلة باألسالوة النبوية المباركة ,ولقد اخترت ان ابين دور اذكار الرسالول صاللى ي عليه
وسالالالاللم في بناء العقيدة الحقة في ي تعالى وانبيائه صالالالاللوات ي وسالالالالالمه عليهم وبقية
السالالالالمعيات الواردة في القران الكريم من خالل دراسالالالالة ترسالالالاليع هذه العقيدة من خالل
تكراره صالالاللى ي عليه وسالالاللم لها وتوكيده لمعانيها بل واقتداء النخبة الشالالالري ة من بني
البشالالر التي اختارها ي لصالالحبته وشالالرفها بلقائه ,له في ذلك وحثه االجيال من المسالاللمين
من اجل اتباعها والتمسك بها ,كيف ال وهي سنة نبوية وقربة االهية تصل الخلق بالخالق,
وتنير طريقاله وتمالده بالقوة لتحمالل تكالاليف الحيالاة المثالاليالة التي يريدها ي لخلقاله ممل ة بالجالد
واالجتهالاد والطالاعالات والعمالل المخلم المت الاني .ولقالد لجالات الى كتالاب ي تعالالى وكتالب
الحديث الشالريف واخترت منها الصالحيو والحسالن ولم الجاء الي الضالعيف منها لكون ان
الصالالحيو كثيرا ووافي بما اردت اثباته ,وكتب االذكار وما اسالالتطعت االسالالت ادة منه من
مصالادر بهذا الشالأن من كتب العقيدة ,وقد تضالمن البحث مقدمة و مبحثين االول هو معنى
اذكالار الرسالالالالالول وفوائالدهالا وكالان في (ثالث مطالالالب) المطلالب االول معنى الالذكر في اللغالة
واالصالالالالالطالح والقران الكريم و المطلالب الثالاني فوائالد الال ّذكر ودرجالاتاله ودوره والمبحالث
الثاني االذكار ودورها في بناء العقيدة وكان في ثالث مطالب المطلب االول دور االذكار
في تثبيالت مبالاحالث العقيالدة في قسالالالالالم االلهيالات و المطلالب الثالاني دور االذكالار في تثبيالت
مباحث العقيدة في قسالالم النبوات المطلب الثالث دور االذكار في تثبيت مباحث العقيدة في
قسالم السالمعيات وخاتمة وقائمة بالمراجع والمصالادر ,وال ادعي االجادة واالحسالان ولكنه
جهد المقل اردت به وجه ي تعالى عسى ان ين عني يوم ال ين ع مال وال بنون اال من اتى
ي بقلب سليم.
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المطلب االول معنى الذكر في اللغة واالصطالح والقران الكريم
اوال :معنى الذكر في اللغة واالصطالح
من ذكر الشاليء وذكرا وذكر وتذكارا اي الح ظ واالسالتحضالار ,وجر على لسالانه بعد
ت ُ
ص الي و
وش ال ْهرةو أَو ا ْفتتخار ،وفسالالر ال ت ّذ ْكر بالت َّ َذ ُّكرَ .ويُقَالَ :ر ُجل
نسالاليانه(ُ ( .)1ذو ُذ ْكر) ،أَي ت
والح ْ تظ (.)2
تكر ت
َذ تك ٌ
ير ،أَي َج تيّ ُد ال ّذ ت
وفي االصالالالالطالح حقيقة الذكرهي طاعة ي تعالى في امتثال أمره واجتناب نواهيه ومن
أوامره الصالة والتسبيو والتهليل وقراءة القران بل وكل الطاعات (.)3
ثانيا  :معنى الذكر في القران الكريم
جاء معنى الذكر في القران الكريم على عدة اوجه نجملها بما يأتي:
االول :هو الذذكر يعني الطذاعذة والعمذل من ذلالك قولاله تعالالى {:ﯩ ﯪ }.)4( .
َّ
بالطاعة ،أطيعوني ،أذكركم بالخير(.)5
اذكروني
الثالاني :الذذكر بذاللسذذذذذان وذلالك قولاله في { :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ }( .)6يعني
اذكروه بالالال تلّسالالالالالالان { ﮙ ﮚ } .وقالالال سالالالالالورة نل عمران مثالالل ذلالالك .وقالالال
{ ﮗ ﮘ }بال تلّسالالالالان { ﮢ ﮣ ﮤ }بألسالالالالنتكم { ﮥ ﮦ ﮧ }
سالالالالالالان .وقالالال:
سالالالالالالان ( . .)7وقالالال { :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ }( .)8يعني بالالال تلّ َ
يعني بالالال تلّ َ
{ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ }(.)9
الثالالالث :الذذكر بذالقلذب وذلالك في قولاله { :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
سائلهم ع ّما عملوا.
ﭵ}( )10يعني ذكروه في أن سهم وعملوا أنَّهُ َ
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الرابع :الذكر للشذذيء اوللشذذخص وذلك في قوله تعالى { ﯙ ﯚ ﯛ }(.)11
يقول يوسالالالالالف :اذكر أمري عنالد الملالك .وقالال تعالالى { ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ }( .)12يقول:
اذكر ألَهل م َّكة أمر إتبراهيم .وكذلك أمر مريم وموسى وإتسماعيل وإتدريس

()13

الخالامس :الذذكر بمعنى الحفظ ,وذلالك في قولاله تعالالى { ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
}( .)14يعني اح ظوا مالا فياله ،يعني مالا في التوراة من األَمر والنَّهي .وقالال { ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ}( )15يعني اح ظوا.
السالالالالالادس :الذذكر يعني العظذة وذلالك قولاله في { ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ }( .)16يعني مالا
ُو تعظوا باله .ومثلهالا { :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ }( .)17يعني وعظوا باله { ،ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ } .وقالالالال { :ﮔ ﮕ ﮖ }( .)18يالالعالالنالالي وعالالظالالتالالم .وقالالالال فالالي
{ ﯝ ﯞ ﯟ }( .)19يعني عظ بالالالقرنن .وقالالال { :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ }

()20

:

يعني

واعظا { ﯤ ﯥ ﯦ }( .)21ونحوه كثير.
السالالالابع :الذكر يعني الشذذذذر
}

()22

وذلك قوله في سالالالورة َّ
الرخرف { :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

يعني لشالالرف لك ولقومك ،يعني القرنن ،يعني النبوة .وفي يس .وهو قول س ال يان.

وكقولالاله في سالالالالالورة الم منون { :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ }

()23

يعني شالرفهم .وقال في سالورة األَنبيَاء { :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ }يعني شالرفكم،
يعني قريشا.
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الثامن :الذكر يعني الخبر وذلك قوله في سورة األَنبياء { :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ}

()24

صافَّات { :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
يعني خبر من معي وخبر من قبلي .وكقوله في سورة وال َّ
}()25عني خبرا من األ َ َّو تلين .وقالال في سالالالالالورة الكهف { :ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
}( )26يعني خبرا من األَولين.
س اعة { :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ}
التاسالع :الذكر يعني الوحي وذلك قوله في اقتربت ال الَّ

()27

الصالالالالالافالات { :ﭗ ﭘ }( )28يعني
يعني أأنرل علياله الوحي من بيننالا .وكقولاله في
َّ
الوحي .وكقوله في والمرسالالالالالالت { :ﮝ ﮞ }( .)29يعني الوحي .وقال في الحجر:
{ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ }( .)30يعني الوحي ،القرنن.
العاشالر :الذكر يعني القرآن وذلك قوله في سالورة األَنبياء { :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ }(.)31
يعني القرنن ,وفيها أيضالالا { ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ }( ،)32القرنن ,وقال في سالالورة
الرخرف { :ﮔ ﮕ ﮖﮗ }( .)33يعني القرنن .وقال في سورة األَنبياء:
{ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ }( .)34يعني القرنن وكذلك في سالالالالورة ُّ
الشالال ال َعراء.
ونحوه كثير.
الحادي عشالالر :الذكر يعني التوراة وذلك قوله في سالالورة األَنبياء { :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ }( . )35يعني أهل التَّوراة .وقال الحسن :أهل الكتابين .وقال ابن عباس{ :
ﮀ ﮁ ﮂ }التوراة ،عبد ي بن سالالم وأصالحابه الم منين .ومثلها في سالورة النَّحل قال:
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{ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ }( .)36يعني التوراة ،عبد ي بن سالالَّم وأصالحابه الَّذين أساللموا.
وهو قول قتادة
الثاني عشر :الذكر يعني الكتب التي أنرلها ي على أنبيائه يعني اللوح المح وظ
يعني اللَّوح المح وظ .وذلالك قولاله في سالالالالالورة األَنبيالاء { :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ}( .)37يعني من بعد اللَّوح المح وظ .وهو قول مجاهد.
الثالالالث عشالالالالالر :الذذكر يعني البيذان من هللا وذلالك قول نوح لقوماله في سالالالالالورة األَعراف:
{ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ }( .)38يعني بيانا من ر تبّ ُك ْم .وقول هود فيها أيضالالالالا{ :
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ }( . .)39وقالالال { :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ }( .)40يعني ذي
البيان .وقال في م { :ﯿ ﰀ }يعني بيان { ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ } .ومثله كثير.
الرابع عشالالالالر :الذكر يعني التفكر وذلك قوله في م { :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ }()41يعني ما
الالقالرنن إتالَّ تال ال ُّكالر لاللالعالالالالالماليالن اي الالغالالالافاللاليالن عالن ي .ومالثاللالهالالالا فالي إتذا َّ
الشالالالالمالس ك ّالورت:
{ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ }يالعالنالي تال ال ُّكالرا .وقالولالالاله فالي سالالالالالورة يالس { :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ}( .)42يعني ما هو تإالَّ ت ُّكر للعالمين وقرنن مبين.
الخامس عشالالر :الذكر يعني الصذذلواا الخم

ومن ذلك قوله في سالالورة البقرة { :ﭟ ﭠ

صاللوات الخمس { ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭡ ﭢ ﭣ }( .)43يعني صاللُّوا هلل ،يعني ال َّ
ﭧ ﭨ ﭩ } .وكالقالولالالاله فالي سالالالالالورة الالنُّالور { :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ}(.)44
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يعني عن الصالاللوات الخمس .وقال في سالالورة المنافقين { :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
صلوات الخمس ،وحضور الجمعة.
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ }( .)45يعني عن ال َّ
السالادس عشالر :الذكر يعني صذالة بعيناا وذل قوله في سالورة الجمعة { :ﭚ ﭛ ﭜ
صالة في هذا الموضالع .وقول سالليمان { :ﮎ ﮏ ﮐ
ﭝ }( .)46يعني صالالة الجمعة خا َّ
صالّة ،صالة العصر خاصة.
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ }( .)47يعني عن ال َّ
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ثالثا :اذكار الرسول صلى هللا عليه وسلم
هي كل ماورد عن رسول ي صلى ي عليه وسلم من ادعية واستغ ار ومناجاة هلل تعالى,
وفي جميع احواله رخا وشالدتا صالبحا ومسالاء في سالره وعالنيته قائما وقاعد بل وفي كل
احواله الشالالري ة ومراحل حياته الكريمة بعد الرسالالالة( ,المراد بالذكر في الن س أن يكون
عارفا بمعاني األذكار التي يردّدها على لسالالالانه ،مسالالالتحضالالالرا لصال ال ات الكمال والعظمة
والجالل ،وذلالك ّ
ألن المراد من الالذكر أثره ،وهو الخشالالالالاليالة ،فمالا لم يكن ذاكرا بقلباله فكيف
يخشى)( .)48قال ابن القيم (وافضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان)(.)49
رابعا :معنى العقيدة في اللغة واالصطالح
ع تهالدْتُ تإلى
العقيالدة في اللغالة من (ال َع ْقالدْ :ال َع ْهالدَُ ،و ْال َج ْم ُع ُ
تي أَوكالد العُهودَ .ويُ َقالالَُ :
عقودَ ،وه َ
علَ الْي ته فتالأْويلاله أَنالك
ع َقالدْتُ َ
عالاقَال ْدت ُالهُ أَو َ
فالن فتي َكال َذا َو َكال َذا ،وتالأْويلاله أَلرمتاله َذلالتكَ  ،فاللتذا قُ ْلالتَ َ :
و
()50
عاقَ َدهُ :عهده ) .
أَلرمته َذلتكَ تبا ْستتيثَا و َ .و ْال ُم َعاقَ َدةُْ :ال ُم َعا َه َدةَُ .و َ
وفي االصالطالح (ما يقصالد به ن س االعتقاد دون العمل)(( ,)51والعقائد :هي األمور التي
يجب أن يصالالد بها قلبك ،وتطمئن إليها ن سالالك ،وتكون يقينا عندك ،ال يمارجه ريب وال
يخالطه شالك .فهي إذن اعتقاد جارم مطابق للواقع ال يقبل شالكا وال ظنا ،فما لم يصالل العلم
بالشالالاليء إلى درجة اليقين الجارم ال يسالالالمى عقيدة ،وإذا كان االعتقاد اير مطابق للواقع
والحق الثابت وال يقوم على دليل ،فهو ليس عقيدة صحيحة سليمة(.)52
المطلب الثاني فوائد الذّكر ودرجاته ودوره
اوال :فوائد الذكر
للذكر فوائد عديدة وعظيمة منها:
 -1أَن ي يذكر من ذكره َك َما َقا َل { ﯩ ﯪ }(( )53فَلتن َذكر تني تفي نَ سالالاله ذكرته
فتي نَ تس اليَ ،و تإن َذكرنتي فتي َمذ ذكرته فتي َمذ خير تم ْنهُ) (َ )54ولَو لم يكن فتي فضالالل ال ّذكر
تإ َّال َهذته َوحدهَا لك ى تب ته فضال وشرفا.
ُ
والراحالةَ،
الب السالالالالالكونَ
 -2أَن الال ّذكر يجلُال ُ
الرور َّ
ويورث القل َ
ب لقلالب الال َّذاكر ال َر َح والسالالالال َ
ُّ
والطمالأنينالةَ(َ ،)55ك َمالا قَالا َل تَعَالالَى { ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ }( )56فَ َال تهماله الال ُّد ْن َيالا َو َال
نفالاتهالا بالل { ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ } َال يحرنهم ْال َرع ْاأل َ ْكبَر وتتلقالاهم ْال َم َالئتكالَة َهال َذا يومكم
ذكر ته َون َمنالت بسياته وسالالالالالننالهَ ،وعرفت نعماله
الَّذتي ُك ْنتُم توعدون َذ تلك تألَن قُلُوبهم سالالالالالكنالت بت ت
()57
عن َربهم
فقدرتها وشكرتها .فقلوبهم َ
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عن ْالقُلُوب؛ َوي ْذهب ْال َعجر والكسل َوالدّين والكروب،
يريل ْالهم َو ْالغَم والحرن َ
 -3الذكر ت
سالول ي فَعلمه
علَ ْي ته َوساللم  " :هموم لرمتني وديون يَا َر ُ
قَا َل أَبُو أ ُ َما َمة للرسالول صاللى ي َ
()58
عاء ْال َم ْش ُهور؛ قَالَ :فقلتهن فَأ ْذهب ي عني همي َوقضى عني ديني ".
ال ُّد َ
ولقد ع َد بن القيم رحمه ي في كتابه الوابل الصالالالاليب ما يقرب من ثالث وسالالالالبعين فائدة
للذكر لكن مجال بحثنا هنا يختم بدوره في بناء العقيدة لذلك سنباشر بدراسته.
ثانيا :درجاا االذكار
للالذكر ثالث درجالات هي ذكر الثنالاء وذكر الالدعالاء وذكر الرعالايالة ولتوضالالالالاليو انواعهالا
ِ َو ْال َح ْم ُد ت َّ ت
سالال ْب َحانَ َّ ت
ُِ أَ ْكبَ ُر،
ُِ َو َّ
ه َو َال إتلَهَ إت َّال َّ
سالالنبينها باألمثلة (فَأ َ َّما تذ ْك ُر الثَّن ت
َاء :فَنَحْ ُوُ :
اء فَنَحْ ُو { :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ}(,)59
عال ت
َوأَ َّمالا تذ ْك ُر الال ُّد َ

ُِ شالَا تهدتيَ .ونَحْ ُو َذلتكَ تم َّما
يَّ ،
ُِ ن ت
ُِ َم تعي َو َّ
عايَ تة :فَ تمثْ ُل قَ ْو تل ال َّذا تك ترَّ :
َوأَ َّما تذ ْك ُر ت ّ
الر َ
َاظ ٌر إتلَ َّ
ب َم َع َّ ت
ِ
ور َم َع َّ
ي ُْسالالالالتَ ْع َم ُل تلتَ ْق تويَ تة ْال ُح ُ
عايَةٌ تل َم ْ
ب َو تل تح ْ تظ ْاأل َ َد ت
صالالالاللَ َح تة ْالقَ ْل ت
ِتَ ،وفتي ته تر َ
ضالالالال ت
()60
ش ْي َ
ص تام تمنَ ال َّ
ان َوالنَّ ْ تس).
َوالت َّ َح ُّر تر تمنَ ْالغَ ْلَ تة َو تاال ْعتت َ
ط ت
علَى َّ ت
اء
ع ت
َضالالالالال ت ّم َنالةٌ تللثَّنال ت
َار النَّ َب تويَّةُ تَجْ َم ُع ْاأل َ ْن َوا َ
ِ َوالت َّ َع ُّر ت
َو ْاأل َ ْذك ُ
ض تللال ُّد َ
َاء َ
ع الث َّ َالثَةَ ،فَلتنَّ َهالا ُمت َ
ع ْب تد َّ ت
صلَّى
َوال ُّ
س َ ا تل َوالت َّ ْ
يو بت تهَ ،ك َما فتي ْال َحدتيثت :عن َجابت َر بْنَ َ
ِ ،يَقُولَُ :
ي َ
س تم ْعتُ النَّبت َّ
ص تر ت
)
61
(
َّ
اءْ :ال َح ْم ُد ت َّ ت
أن
ه»
ع ت
ضالال ُل ال ت ّذ ْك ترَ :ال إتلَهَ إت َّال َّ
َّ
ضالال ُل ال ُّد َ
َُِ ،وأَ ْف َ
سالاللَّ َم ،يَقُولَُ :أَ ْف َ
ُِ َ
علَ ْي ته َو َ
ُ
صرفت فيه األن اس ،وأفضل ما تق ّرب
ذتكر ي ودعاءه هو خير ما أمضيت فيه األوقات و ُ
باله العبال ُد إلى ربالّه سالالالالالبحالاناله وتعالالى ،وهو م تالا ٌح لكال ّتل خير ينالالاله العبالد في الالدنيالا واآلخرة
"فمتى أعطى (ي) العب َد هذا الم تاح فقد أراد ْ
أن ي تو له( ,)62وسالالالنتناول اذكار الرسالالالول
صاللى ي عليه وساللم وهي تنقسالم الي اذكار قرننية دعا بها عليه الصالالة والسالالم واخر
اجتهد بها او الهمها بمن ي وفضله.
ثالثا :االذكار وبناء عقيدة التوحيد
لذذكار دور كبير في بناء عقيدة التوحيد سنجملها بمايأتي:
 -1األذكار تبني وترسالع عقيدة التوحيد وتجددها وت كد عليها وتوثقها في القلب بأسالاليب
مختل الالة فمرة بتكرار كلمالالة التوحيالالد (ال إلالاله إال ي) ومرة بتكرار سالالالالالورة ا خالم
وبلقرارات متنوعة يقرها ا نسالالان بلسالالانه ويسالالتحضالالر قلبه مثل (ال إله إال أنت) (فمنك
وحدك ال شالالريك لك) (ما شالالاء ي كان وما لم يشالالأ لم يكن) (خلقتني وأنا عبدك) (إنه ال
يغ ر الذنوب إال أنت).
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 -2والتوحيد هو روح القلب ,والذكر حياته وصالالالالحته وقوته وهو اذا ه ودوا ه وبالذكر
يتقو ويتمكن التوحيالد من ن س المسالالالالاللم ,والتوحيالد كالذلالك هو نور العقالل الالذي يبالدد
الضالالت فيترك العقل بصيرا صافيا مت كرا.
 -3التوحيد يعيد ا نسالان إلى فطرته التي فطره ي عليها فقد فطره على توحيده ومحبته,
فيعيد إليه ص اءه وقراره وانسجامه الذي تسلبه منه الحياة اليومية وتعيده اليه االذكار.
 -4الذكر يقو ا نسالالان ألنه يطرد عنه كل مخاوفه من اير ي الذي خلقه وخلق الكون
كله وحده سبحانه فال يخشى اال ي.
 -5لقد كان النبي صالالالاللى ي عليه وسالالالاللم يذكر ربه ذكرا كثيرا وكانت أذكار الصالالالالباح
والمساء جرءا من أذكاره اليومية الدائمة وكان الذكر الكثير هو سر قوته وجهاده وعطائه
وروح الشالالباب والحيوية التي كانت تتدفق في حياته كلها صالاللى ي عليه وسالاللم وكل من
اقتالد باله في ذكره كالانالت لاله هالذه الحيالاة والقوة فه الء أصالالالالالحالاباله الكرام نعجالب نحن لمالا
تحقق على أيديهم من المعجرات وما ذلك إال لكثرة ذكرهم هلل تعالى.
 -6االذكار تربط الخالق بالمخلو بعالقة الثقة من قبل العبد بربه ,وتصديق الرب لعبده
( أن الذكر سالبب لتصالديق الرب عر وجل عبده ،فلنه أخبر عن ي تعالى بأوصالاف كماله
ونعوت جالله ،فلذا أخبر بها العبد صالالالالدقه ربه ،ومن صالالالالدقه ي تعالى لم يحشالالالالر مع
الكاذبين ،ورجي له أن يحشالر مع الصالادقين) )63( .فعن رسالول ي صاللى ي عليه وساللم
صالالال ال َد َ
أ ّناله قالال" :إذا قالال العبالدُ :ال إلاله إالّ ي وي أكبر ،قالال :يقول ي تبالارك وتعالالىَ :
عبدي ال إله إالّ أنا وأنا أكبر ،وإذا قال :ال إله إال ي وحده ،قال :صالالالالد عبدي ال إله إالّ
أنا وحدي ،وإذا قال :ال إله إال ي ال شالريك له ،قال :صالد عبدي ال إله إالّ أنا ال شالريك
لي ،وإذا قال :ال إله إال ي له الملكُ وله الحمدُ ،قال :صالد عبدي ،ال إله إال أنا لي الملكُ
قوة إالّ باهلل ،قال :صالد عبدي ال إله إال
ولي الحمدُ ،وإذا قال :ال إله إال ي وال حول وال َّ
()64
قوة إالّ بي".
أنا وال حول وال َّ
 -7لقالد اوصالالالالالى القرنن الكريم الم منين بالذكر ي تعالالى في أوقالات المحن والباليالا بالل
والجهاد والتضالالالالحية { ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ }( )65ولذلك لو فطن المهتمون بالتنمية البشالالالرية لربوا الناشالالالئة على المواظبة
على ذكر ي عامة وأوله الصالة وعلى أذكار الصباح والمساء خاصة باعتباره جرءا من
خطط التنميالة العقالائالديالة والروحيالة ,فهالذه األذكالار تطلق قوة الخير في مكالامن ا نسالالالالالان
وتستخرج طاقته وتشرح صدره وتعلى همته وتص ي روحه.
 -8األذكار عامة واذكار الصالباح والمسالاء تربي ا نسالان المساللم وتضالبط حركته بوارع
من التقو والمراقبة هلل تعالى وتمسكه بالعهد الذي بينه وبين خالقه ذلك العهد الذي يجدده
كل يوم (وأنا على عهدك ووعدك ما اسالالتطعت) ،ويشالالهد ي ومالئكته وجميع خلقه على
إيمانه بعقيدة التوحيد (اللهم إني أصالبحت أشالهدك واشالهد حملة عرشالك ومالئكتك وجميع
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خلقك أنك أنت ي) ويسالتعيذ باهلل من شالر ن ساله ومن أن يقترف سالوءا على ن ساله أو يجره
على مساللم (أعوذ بك من شالر ن سالي ومن شالر الشاليطان وشالركه وان أقترف على ن سالي
سالالوءا أو أجره على مسالاللم) وهي توفر األذكار أقو وأوفر نوع من الرقابة وهو الرقابة
الذاتية(.)66
المبحث الثاني االذكار ودورها في بناء العقيدة
قسالالالالمت مواضالالالاليع العقيدة الى ثالثة اقسالالالالام لتسالالالالهيل دراسالالالالتها هي ا لهيات والنبوات
والسالالمعيات وسالالنشالالرع ببيان دور االذكار فيها م صالاللين للعقيدة باحاديث االذكار الواردة
عن رسالول ي صاللى ي عليه وساللم ومبينين دور هذه االذكار في بناء معتقدات المساللمين
وترسالالالالاليع هالذه المعتقالدات في قلوبهم وعقولهم فترديالد المسالالالالاللم لهالا وت كره الالدائم بمعالانيهالا
يجعله في حالة من االنتباه واالسالالالتشالالالعار لمضالالالامين هذه االذكار ويدخل في عقله وقلبه
مق تضاليات ومعاني هذه االذكار كوجود ي ووحدانيته وصال اته ورسالاالت انبيائه وحسالابه
وجنته وايرها من معتقدات اساسية لكل م من با سالم دينا وباهلل ربا واحدا.
سنقسم هذا المبحث الى ثالث مطالب وهي:
المطلب االول دور االذكار في تثبيت مباحث العقيدة في قسم االلهيات
المطلب الثاني دور االذكار في تثبيت مباحث العقيدة في قسم النبوات
المطلب الثالث دور االذكار في تثبيت مباحث العقيدة في قسم السمعيات
المطلب االول  :دور االذكار في تثبيا مباحث العقيدة في قسم االلاياا
اوال :االذكار ودورها في بناء التوحيد
-1اثباا االلوهية والربوبية هلل تعالى
ان ترديد المساللم لذذكار النبوية التي سالنها عليه الصالالة والسالالم في اليوم والليلة بل وفي
كل االحوال واالوقات والمناسالبات وتكرارها ,يعمل على ترساليع اعتقاده بمعاني التوحيد,
وسالنضالرب االمثلة على ذلك من خالل االذكار ن سالها ومن كتب الصالحاح و منه ما ورد
َار أَ ْن تَقُولَ :اللَّ ُه َّم أَ ْنتَ
صاللَّى يُ َ
في صالحيو البخاري َ
ساللَّ َمَ " :
علَ ْي ته َو َ
يت َ
سال تيّ ُد تاال ْسال تت ْغ ت
ع تن النَّ تب ّ
اسال التَ َ
ع ْهدتكَ َو َو ْعدتكَ َما ْ
عو ُذ بتكَ
ط ْعتُ  ،أَ ُ
علَى َ
ع ْبدُكَ َ ،وأَنَا َ
َربّتي الَ تإلَهَ تإ َّال أَ ْنتَ َ ،خلَ ْقتَنتي َوأَنَا َ
يَ ،وأَبُو ُء لَالكَ تبال َذ ْنبتي فَالا ْا ت ْر تلي ،فَاللتنَّالهُ الَ يَ ْغ ت ُر
تم ْن َ
صالالالالالنَ ْعالتُ  ،أَبُو ُء لَالكَ بتنت ْع َمتالتكَ َ
شالالالالال ت ّر َمالا َ
علَ َّ
ي،
ال ُّذنُ َ
َو َم ْن قَالَ َها تمنَ النَّ َه ت
وب تإ َّال أَ ْنتَ " قَالََ :
ار ُموقتنا تب َها ،فَ َماتَ تم ْن َي ْو تم ته قَ ْب َل أَ ْن ي ُْم تسالال ال َ
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ُصالالالالالبت َو ،فَ ُه َو تم ْن
فَ ُه َو تم ْن أَ ْهال تل ال َج َّنال تةَ ،و َم ْن َقالا َل َهالا تمنَ اللَّ ْيال تل َوه َُو ُموقت ٌن بت َهالا ،فَ َمالاتَ قَ ْبال َل أَ ْن ي ْ
أَ ْه تل ال َجنَّ تة»()67والحديث واضالالالو المضالالالامين فقد بدا بالتوحيد واالعتراف بحق ي تعالى
الواحالد االحالد بالالربوبيالة وتوحيالد االلوهيالة وهي حق العبالادة هلل تعالالى (وأنالا على عهالدك
ووعالدك مالا اسالالالالالتطعالت) يعنى :العهالد الالذ أخالذه ي على عبالاده في أصالالالالالل خلقهم حين
أخرجهم من أصالالالب نبائهم أمثال الذر (وأشالالهدهم على أن سالالهم :أَلَ ْس التَ بت َربّت ُك ْم قَالُوا بَلَى)
()68والوعد هو ما وعدهم تعالى أنه من مات ال يشالالالرك منهم باهلل شالالاليئا وأ ّد ما افترض
ي علياله أن يالدخالل الجنالة ،فينبغي لكالل م من أن يالدعو ي تعالالى أن يتوفالاه على ذلالك العهالد،
وعلى ا يمان؛ لينال ما وعد تعالى من وفى بذلك اقتداء بالنبي (صاللى ي عليه وساللم) في
دعائه بذلك.
ومثل ذلك سالال ال األنبياء عليهم السالالالم ي تعالى في دعائهم ،فقال إبراهيم عليه السالالالم
{ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ } ( ,)69وقال يوسالف عليه السالالم (توفني ُم ْسال تلما والحقني
الصالالالالالا تل تحينَ ) ( , )70وهم قدوة بني البشالالالالالر فوجب التالأسالالالالالي بهم ,وقد اكدت هذه االذكار
بت َّ
()71
واالدعية اثبات التوحيد ون ي الشالريك عن الباري عر وجل .وتتوالى االدعية في بناء
عقيدة االنسال ان المساللم من خالل الترابط بين الل ظ باللسالان وااليمان القلبي والعملي بالذكر
الذي يجمع بينهم فينطلق اللسالالالان مرددا ما في القلب من اعتقاد ويوثق اللسالالالان ما يحتويه
القلب.
اثباا الوحدانية والخلود
سالاللَّ َمَ ،كانَ َيقُولَُ :أَ ُ
عو ُذ تب تع َّرتتكَ  ،الَّذتي الَ تإلَهَ
عب و
صالاللَّى يُ َ
ف َع تن اب تْن َ
علَ ْي ته َو َ
ي َ
َّاس :أَ َّن النَّ تب َّ
س يَ ُموتُونَ »( ,)72وهنا اللجوء اليه تعالى واالسالالتعاذة
الج ُّن َوا ت ْن ُ
تإ َّال أَ ْنتَ الَّذتي الَ يَ ُموتُ َ ،و ت
به مقترنة بالوحدانية واثباتها هلل.
اثباا المجد والثناء وتوحيد هلل
شالةَ قَالَ ْ
عائت َ
ع ْن َ
عن ام الم منين عائشالالة رضالالي ي عنها قالت َ
ي َ
صاللَّى يُ
ت :ا ْفتَقَدْتُ النَّبت َّ
()73
س ْب َحانَكَ َو تب َح ْمدتكَ َال تإلَهَ تإ َّال أَ ْنتَ » .
اج ٌد َيقُولُُ َ :
س ت
َ
سلَّ َم َذاتَ ليلة فلذا ه َُو َرا تك ٌع أَ ْو َ
علَ ْي ته َو َ
اثباا الخلق والمل هلل
سالالو َل َّ ت
ِ ُم ْرنتي بت َك تل َما و
ت
ي َّ
ع ْنهُ ،قَالَ :يَا َر ُ
ع ْن أَبتي ه َُري َْرةَ ،أَ َّن أَبَا بَ ْك ور ت ّ
ُِ َ
الصالال ّدتيقَ َر ت
َ
ضالال َ
ب
سال َم َوا ت
اط َر ال َّ
ساليْتُ  ،قَالَ " :قُ ْل :اللَّ ُه َّم فَ ت
أَقُولُ ُه َّن تإ َذا أَ ْ
عا تل َم ْالغَ ْي ت
ت َو ْاأل َ ْر ت
ضَ ،
صال َبحْ تُ َ ،و تإ َذا أَ ْم َ
َوال َّ
ش ت ّر
ش ت ّر نَ ْ تساليَ ،و الَ
عو ُذ بتكَ تم ْن الَ
شال َها َدةتَ ،ربَّ ُك ّتل الَ
ش ْيءو َو َم تلي َكهُ ،أَ ْشال َه ُد أَ ْن َال تإلَهَ تإ َّال أَ ْنتَ  ،أَ ُ
()74
الشالال ْي َ
َّ
ضالال َجعَكَ " ,
سالاليْتَ َ ،وإت َذا أَ َخ ْذتَ َم ْ
ان َو تشالال ْر تك ته َقَالَ» قُ ْل َها إت َذا أَ ْ
صالالبَحْ تَ َ ،وإت َذا أَ ْم َ
ط ت
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ونالحظ هنا الشالهادة التامة بالوحدانية وتكرارها لترساليع معناها وبت كر المساللم لها يترسالع
التوحيد القلبي والعملي مع توحيد اللسان.
شاادة الوهيته المطلقة واالشااد علياا
س الو َل َّ ت
ُص البت ُو أَ ْو ي ُْم تس الي :اللَّ ُه َّم
س اللَّ َم ،قَالََ " :م ْن قَا َل تحينَ ي ْ
روي أَ َّن َر ُ
ص اللَّى يُ َ
علَ ْي ته َو َ
ِ َ
ُِ َال إتلَهَ إت َّال
ع ْر تشالكَ َو َم َالئت َكتَكَ َ ،و َج تمي َع خ َْلقتكَ أَنَّكَ أَ ْنتَ َّ
إت تنّي أَ ْ
صالبَحْ تُ أ ُ ْشال تهدُكَ َوأ ُ ْشال ته ُد َح َملَةَ َ
ار ،فَ َم ْن َقالالَ َهالا َم َّرتَي تْن أَ ْعتَقَ َّ
سالالالالالولُالكَ أَ ْعتَقَ َّ
ع ْبالدُكَ َو َر ُ
أَ ْنالتَ َوأَ َّن ُم َح َّمالدا َ
ُِ ُربُ َعالهُ تمنَ ال َّنال ت
ُِ
ار"(.)75
ُِ ثَ َالثَةَ أَ ْربَا تع ته ،فَلت ْن قَالَ َها أَ ْربَعا أَ ْعتَقَهُ َّ
صالالالال َهَُ ،و َم ْن قَالَ َها ثَ َالثا أَ ْعتَقَ َّ
نت ْ
ُِ تمنَ النَّ ت
واالشالالالالهاد على الوحدانية اسالالالالتحق هنا اعتباره عمال تاما جرأوه ال يقل عن االن ا في
سبيل ي وعتق الرقاب بل يساويها عندي تعالى.
توكيد معاني التوحيد
عافتنتي فتي َب َدنتي،
عو ُك َّل َ
عن ابن العباس أَنَّهُ قَا َل تأل َ تبي تهَ :يا أَ َب ت
ت تإنّتي أَ ْسال َمعُكَ تَ ْد ُ
ا َداةو َاللَّ ُه َّم َ
صالالالالال تريَ ،ال تإ َلالهَ تإ َّال أَ ْنالتَ  ،ت ُ تعيال ُدهالَا ثَ َالثالا ،تحينَ
سالالالالال ْم تعي ،اللَّ ُه َّم َ
اللَّ ُه َّم َ
عالافتنتي فتي َ
عالافتنتي فتي بَ َ
سالو َل َّ ت
عو بت ته َّن
ساللَّ َم يَ ْد ُ
سال تم ْعتُ َر ُ
تُ ْ
صاللَّى يُ َ
علَ ْي ته َو َ
صالبت ُوَ ،وثَ َالثا تحينَ ت ُ ْم تسالي» ،فَقَالَ :إت تنّي َ
ِ َ
سنَّتت ته" )76( ,والتكرار لتوكيد معني التوحيد واضو في هذا الذكر.
فَأَنَا أ ُ تحبُّ أَ ْن أَ ْست ََّن تب ُ
استحقاقه تعالى الحمد والثناء
س تفي َمجْ تل وس فَ َكث ُ َر تفي ته لَغَ ُ
سالو ُل َّ ت
طهُ ،فَقَا َل قَ ْب َل أَ ْن
صاللَّى َّ
قَا َل َر ُ
ُِ َ
علَ ْي ته َو َ
ِ َ
ساللَّ َمَ " :م ْن َجلَ َ
وب
س ال ْب َحانَكَ اللَّ ُه َّم َو تب َح ْمدتكَ  ،أَ ْش ال َه ُد أَ ْن َال تإلَهَ تإ َّال أَ ْنتَ أَ ْس التَ ْغ ت ُركَ َوأَت ُ ُ
وم تم ْن َمجْ تل تس ال ته َذلتكَ ُ :
يَقُ َ
()77
إتلَيالْكَ  ،إت َّال ُ
ا ت َر لَالهُ َمالا َكالانَ فتي َمجْ تل تسالالال ال ته َذلالتكَ " واقترن ذكر ي هنالا بطلالب الغ ران مناله
تعالالى فنالاسالالالالالب المقالام ان ال يرد الموحالد الالذاكر خالائبالا بالل تجلى الغ ران االلهي بالأبهى
صوره.
اثباا الوحدانية ونفي الند والشري
عو َوه َُو َيقُولَُ :اللَّ ُه َّم تإنّتي أَ ْسالأَلُكَ تبأَنّتي أَ ْشال َه ُد
ساللَّ َم َر ُجال َي ْد ُ
صاللَّى َّ
ُِ َ
علَ ْي ته َو َ
فقد َ
ي َ
سال تم َع النَّ تب ُّ
صال َمدُ ،الَّذتي لَ ْم يَ تل ْد َولَ ْم يُولَ ْد َولَ ْم يَ ُك ْن لَهُ ُك ُوا أَ َحدٌ»(،)78
أَنَّكَ أَ ْنتَ َّ
ُِ َال إتلَهَ إت َّال أَ ْنتَ األ َ َح ُد ال َّ
اسالال تم ته األ َ ْع َ
ابَ ،وإت َذا
ِ بت ْ
ي بت ته أَ َج َ
َوالَّذتي نَ ْ تسالالي بتيَ تد ته لَقَ ْد َ
قَالَ :فَقَالََ :
سالالأ َ َل َّ َ
ظ تم الَّذتي إت َذا ُد تع َ
سئت َل تب ته أَ ْع َ
طى»( , )79وهنا يتجلى اقتران الس ال بشهادة الوحدانية المطلقة هلل تعالى فوافق
ُ
ان تلك الوحدانية هي باب االستجابة وم تاحها.
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اقتران توحيد الربوبية بتوحيد االلوهية
ي َّ ت
الص ال َالةَ
س اللَّ َم َكانَ إت َذا ْ
س الو َل َّ
ع ْنهُ ،أَ َّن َر ُ
اس التَ ْتَ َو َّ
ص اللَّى يُ َ
ِ َ
ي و َر ت
ع ْن َ
َ
علَ ْي ته َو َ
ِت َ
ع تل ّ
ض ال َ
ي تللَّذتي فَ َ
ض َحنتي اَ ،و َما أَنَا تمنَ ْال ُم ْش تركتينَ ،
س َم َوا ت
ط َر ال َّ
ت َو ْاأل َ ْر َ
َكب ََّر ،ث ُ َّم قَالََ :
َو َّج ْهتُ َوجْ ته َ
اي َو َم َماتتي ت َّ ت
ه َربّ ت ْالعَالَ تمينَ َال َ
شال تريكَ لَهُ َوبت َذلتكَ أ ُ تم ْرتُ َوأَنَا تمنَ
صال َالتتي َونُ ُ
تإ َّن َ
سال تكي َو َمحْ يَ َ
ع ْبدُكَ َ
ظلَ ْمتُ نَ ْ تسالالي َوا ْعت ََر ْفتُ بت َذ ْنبتي فَا ْا ت ْر
ْال ُم ْسالال تل تمينَ  ،اللَّ ُه َّم أَ ْنتَ ْال َم تلكُ َال إتلَهَ إت َّال أَ ْنتَ أَنَا َ
وب تإ َّال أَ ْنالتَ »( ,)80فالأقروا لاله في أصالالالالالل خلقهم بالالربوبيالة،
تلي ُذنُو تبي َج تميعالا َال يَ ْغ ت ُر الال ُّذنُ َ
وأذعنوا له ب العبودية وانه مستحقها الحقيقي ,ونبذو الشرك واهله وتبرأوا منه ومن اهله.
المطلب الثاني االذكار النبوية وبناء عقيدة اثباا االسماء الحسنى والصفاا العظمى
تضالالالمنت األذكار النبوية التأكيد التام على االسالالالماء الحسالالالنى والدعاء بها ,من ذلك أَ َّن
س اللَّ َم قَالََ :إت َّن ت َّ ت
س الو َل َّ ت
احداَ ،م ْن
ه تت ْس العَة َوتت ْس العتينَ ْ
اس الما تمائَة إت َّال َو ت
َر ُ
ص اللَّى يُ َ
علَ ْي ته َو َ
ِ َ
)
81
(
عقَ َل َم َعانتي َهاَ ،ون َمنَ
ع َرفَ َهاَ ،و َ
ع َّدهَاَ ،وقتيلََ :م ْعنَاهَُ :
صالالالاهَا َد َخ َل ال َجنَّةَ» ( ,قتيلَ :أَ َرا َد َ
أَحْ َ
بت َهااو َم ْن َح ت َ
ع تل َم َها،
صالاهَا دخل الجنة " ي تُري ُد َم ْن َ
ظ َها َد َخ َل ْال َجنَّةَ ) ()82وقيل ايضالا ( َم ْن أَحْ َ
ت
صال َا ت
َو َذك ََر أَ َّن تم ْن َه تذ ته ْاأل َ الْس َم ت
اء ثَ َمانتيَة َو تع ْشال ترينَ ا الْس ما تلل َّذاتتَ ،وثَ َمانتيَة َو تع ْشال ترينَ ا الْس ما تل ت
اسالالالالالمالا تل ْل ت ْعال تل ) ( )83او ان معنالاهالا كمالا قالال العلمالاء َم ْن أَ َ
ام
الال َّذا ت
ت َوثَ َالثَالة َوأَ ْر َبعتينَ ْ
طالا َ ْال تق َيال َ
الر ْر ت َ ،وإت َذا قَالَ:
سالال ال ت
الر َّرا ُ َ ،وثتقَ بت ت ّ
َضالال الاهَاَ ،كأَنَّهُ إت َذا قَالََّ :
اميَ ،و ْالعَ َم َل بت ُم ْقت َ
ق َه تذ ته األ َ َ
بت َح ّ ت
()84
اء  ,ولقد تضالالمنت
َّ
س الا تئ ُر األ َ ْس ال َم ت
الض ال ُّ
ع تل َم أَ َّن الن ع والضالالر تم ْنهَُ ،و َ
ار النَّا تف ُعَ ،
علَى َه َذا َ
االسالماء التسالع وتسالعون اجل واجمل اسالمائه وصال اته تعالى واشالتهرت بين المساللمين فلم
نوردها لشالالهرتها ,وسالالنقوم ببيان بعض االحاديث الدالة على دعائه صالاللى ي عليه وسالاللم
باألسالماء الحسالنى والصال ات العظمى ودعوته للدعاء والذكر بها والتأسالي به في ذلك ,من
تلك االحاديث المتضمنة للذكر والدعاء
اثباا اسمه المنان بديع السماواا واالرض وذو الجالل واالكرام
س اللَّ َم َر ُجال يَقُولُ :اللَّ ُه َّم إت تنّي أَ ْس الأَلُكَ بتأ َ َّن لَكَ ْال َح ْم َدَ ،ال إتلَهَ إتالَّ
ص اللَّى يُ َ
علَ ْي ته َو َ
ي َ
سالالمع النَّبت ُّ
ضُ ،ذو ْال َج َال تل َوا ْ ت ْك َر تام ،فَقَالَ:
أَ ْنتَ َ ،وحْ دَكَ َال َ
السالال َم َوا ت
شالال تريكَ لَكَ ْ ،ال َمنَّانَُ ،بدتي ُع َّ
ت َو ْاأل َ ْر ت
س الئت َل بت ته أَ ْع َ
اس ال تم ته ْاأل َ ْع َ
اب»( )85فالمنان
ِ بت ْ
ظ تم ،الَّذتي إت َذا ُ
ي بت ته أَ َج َ
َلَقَ ْد َ
س الأ َ َل َّ َ
طىَ ،وإت َذا ُد تع َ
وذو الجالل واالكرام وبديع السالالماوات كلها اسالالماء وصالال ات هلل تعالى والدعاء بها يشالالد
المسلم لذيمان والتدبر بها وهذا بالتالي ينعكس على توثيق عقيدته فيها.

مجلة مداد اآلداب | 289

اذكار الرسول صلى ي عليه وسلم ودورها في بناء العقيدة

اثباا صفتي الحي القيوم
سالو ُل َّ ت
ِ الَّ تذي
قَا َل َر ُ
صاللَّى يُ َ
علَ ْي ته َو َ
ِ َ
ساللَّ َمَ " :م ْن قَا َل تحينَ يَأ ْ توي إتلَى فت َرا تشال ته :أَ الْس تَ ْغ ت ُر َّ َ
ُِ َلالهُ ُذنُو َبالهَُ ،و تإ ْن كالَانال ْ
وب تإلَ ْيال ته ثَ َال َ
َت تم ْثال َل رَ َبال تد
ث َم َّراتوَ ،
ا ََر َّ
ي ْالقَيُّو ُم َوأَت ُ ُ
َال تإ َلالهَ تإ َّال ه َُو ْال َح ُّ
عال َد تد َو َر ت َّ
جَ ،و تإ ْن كالَانال ْ
ْالبَحْ ترَ ،و تإ ْن كالَانال ْ
الشالالالالال َج تر"( )86والحي القيوم
َت تمثْال َل َ
َت تمثْال َل َر ْمال تل َ
عالا تل و
من اعظم ص ال اته عر وجل وفيه المذكورة في اية الكرسالالي ,والحياة من ص ال ات المعاني
التي يثبتها اهل السنة وهي القدرة واالرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكالم.)87( ,
اثباا اسمه االعظم الرحمن الرحيم
ِ ْاأل َ ْع َ
اسالالال ُم َّ ت
ظ ُم فتي هَاتَي تْن ْاآل َيتَي تْن {
سالالال َّل َم َقالَْ " :
صالالال َّلى يُ َ
ع َل ْي ته َو َ
ي َ
فقد ورد أَ َّن ال َّن تب َّ
ورةت ن تل تع ْم َرانَ  { :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ }(َ ،)88وفَاتت َح تة ُ
سال َ
ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ }( ,)90(" )89وورد في هذا الحديث ايضا الرحمن الرحيم وهي من اشهر
االسالماء الحسالنى واروعها واكثرها تكرار وفيها يسالتشالعر الم من ويعرف به جمال ربه
وكمال صال اته ,وسالناتي على ت اصاليلها كما وردت باالحاديث النبوية ثبات ذكره صاللى
ي عليه الصالالالالالة والسالالالالالم لها ومناجاته تعالى بها في ذكره ودعائه الدائمين مما يعرر
اعتقاد المسلم بها.
اثباا صفتي العظيم الحليم
بَ :
عب و
سالاللَّ َم َكانَ يَقُو ُل تع ْن َد ْالك َْر ت
صالاللَّى يُ َ
ع تن اب تْن َ
َ
علَ ْي ته َو َ
ي يت َ
َال إتلَهَ إت َّال يُ
َّاس ،أَ َّن نَبت َّ
اوا ت
ت َو َربُّ
ْال َع تظي ُم ْال َح تلي ُمَ ،ال تإ َلالهَ تإ َّال يُ َربُّ ْال َع ْر تش ْال َع تظ تيمَ ،ال تإ َلالهَ تإ َّال يُ َربُّ َّ
السالالالالال َمال َ
ض َو َربُّ ْال َع ْر تش ْالك تَر تيم» ()91وهنالا االسالال الالالمالاء الحسالالالالالنى العظيم الحليم توكالد اعتقالاد
ْاأل َ ْر ت
المسلم بعظمة ي المطلقة وانه تعالى الحليم وانه الخالق لهذا الكون ومافيه.
اثباا صفة القدرة والعلم وهما من صفاا المعاني
َارةَ فتي
ي َّ
صالاللَّى يُ َ
ُِ َ
ع ْن َجابت ور َر ت
َ
علَ ْي ته َو َ
ي َ
سالاللَّ َم يُعَ تلّ ُمنَا تاال ْسالالتتخ َ
ع ْنهُ ،قَالََ :كانَ النَّبت ُّ
ضالال َ
ُ
ْ
َّ
ّ
نن " :تإ َذا َه َّم تبالاأل َ ْم تر فَليَ ْرك َْع َر ْك َعتَي تْن ث ُ َّم يَقُولُ :الل ُه َّم تإنّتي
ور ُك تل َهالا ،كال ُّ
َالسالالالالال َ
األ ُم ت
ورةت تمنَ القُ ْر ت
ض اللتكَ العَ تظ تيم ،فَلتنَّكَ تَ ْقد ُتر َوالَ أَ ْق تد ُر،
يركَ بت تع ْل تمكَ َ ،وأَ ْس التَ ْقد ُتركَ بتقُد َْرتتكَ َ ،وأَ ْس الأَلُكَ تم ْن فَ ْ
أَ ْس الت تَخ ُ
ب ،اللَّ ُه َّم تإ ْن ُك ْنالتَ تَ ْعلَ ُم أَ َّن الَه َذا األ َ ْم َر َخي ٌْر تلي تفي دتي تني
ع َّال ُم الغُيُو ت
َوتَ ْعلَ ُم َوالَ أَ ْعلَ ُمَ ،وأَ ْنالتَ َ
نج تل ته  -فَا ْقد ُْرهُ تليَ ،و تإ ْن ُك ْنتَ تَ ْعلَ ُم أَ َّن
َو َم َع ت
اج تل أَ ْم تري َو ت
ع ت
عاقتبَ تة أَ ْم تري  -أَ ْو قَالَ :فتي َ
اشالالي َو َ
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نج تل ته -
َه َذا األ َ ْم َر َ
شالالال ِر تلي فتي دتينتي َو َم َع ت
اج تل أَ ْم تري َو ت
ع ت
عاقتبَ تة أَ ْم تري  -أَ ْو قَالَ :فتي َ
اشالالالي َو َ
ع ْنهَُ ،وا ْقد ُْر تلي ال َخي َْر َحي ُ
ُسالالال ت ّمي
ْث َكانَ  ،ث ُ َّم َر ت ّ
ع تنّي َو ْ
فَ ْ
اصالالال تر ْفنتي َ
اصالالال تر ْفهُ َ
ضالالالنتي بت تهَ ،وي َ
َحا َجتَهُ"( )92وفي الحديث اثبات لص ة العلم والقدرة اللتان هما من ص ات المعاني العظمى
هلل تعالى والتي يثبتها اهل السالنة جميعهم وتمير معتقدهم في الصال ات ,فقد(كلف ي تعالى
عباده بان يعرفوه باألرلية واالبدية والت رد با لهية وانه حي عالم قادر مريد سميع بصير
متكلم) (.)93
اثباا صفتي السميع العليم
ساللَّ َمَ " :م ْن قَا َل تفي أَ َّو تل َي ْو تم ته ،أَ ْو تفي أَ َّو تل لَ ْيلَ تت ته :تب الْس تم يت
قَا َل َر ُ
صاللَّى يُ َ
علَ ْي ته َو َ
سالو ُل يت َ
السالال تمي ُع ْال َع تلي ُم ،ثَ َ
الث
اسالال تم ته َ
ضالال ُّر َم َع ْ
اءَ ،وه َُو َّ
ض َوال فتي َّ
السالال َم ت
الَّذتي َال يَ ُ
شالال ْي ٌء فتي ْاأل َ ْر ت
شالال ال ْي ٌء فتي َذلتكَ ْاليَ ْو تم ،أَ ْو فتي تت ْلكَ اللَّ ْيلَ تة "( ,)94وفي هذا الحديث اثبات
ضالال ال َّرهُ َ
َم َّراتو ،لَ ْم يَ ُ
صال ة السالمع والعلم نصالا هلل تعالى ,وهما من صال ات المعاني السالبعة الثابتة باالدلة القرننية
والعقلية( )95كذلك اثبت بان ال ضالر اال ما شالاء ي ان يقع بالعبد وفي اثبات المشاليئة اثبات
()96
لإلرادة االلهية كما هو معلوم.
اثباا صفة السميع البصير
علَ ْونَا َكب َّْرنَا،
سال وَر ،فَ ُكنَّا إت َذا َ
صاللَّى يُ َ
َ
ساللَّ َم فتي َ
علَ ْي ته َو َ
ع ْن أَبتي ُمو َ
يت َ
سالى ،قَالَُ :كنَّا َم َع النَّبت ّ
صالالاليرا
فَقَالَْ :
سالالال تميعا َب ت
َار َبعُوا َ
صالالال َّم َوالَ اَا تئبا ،تَ ْدعُونَ َ
علَى أَ ْن ُ تسالالال ُك ْم ،فَلتنَّ ُك ْم الَ تَ ْدعُونَ أَ َ
ع ْب َد َّ ت
ِ
ي َوأَنَا أَقُو ُل فتي نَ ْ تسالالي :الَ َح ْو َل َوالَ قُ َّوةَ تإ َّال تب َّ
اهت ،فَقَا َل تليَ :يَا َ
قَ تريبا» ،ث ُ َّم أَتَى َ
علَ َّ
ور ال َجنَّال تة )97("،فتعليم الرسالالالالالول
بْنَ قَي وْس ،قُال ْل الَ َح ْو َل َوالَ قُ َّوةَ إت َّال تبال َّ
اهتَ ،فاللتنَّ َهالا َك ْن ٌر تم ْن ُكنُ ت
صاللى ي عليه وساللم ألصالحابه الدعاء بصاليغة الهدوء وعدم رفع الصالوت دل على سالمعه
تعالى وبصره بحال من يدعونه بل وقربه منهم.
اثباا اسميه الغفور الرحيم
سالو تل َّ ت
ع تلّ ْمنتي
ي َّ
ع ْنهُ :أَنَّهُ قَا َل تل َر ُ
ع ْن أَ تبي َب ْك ور ال ت ّ
ساللَّ َمَ :
صاللَّى يُ َ
ُِ َ
ق َر ت
َ
علَ ْي ته َو َ
ِ َ
صال ّدتي ت
ضال َ
ْ
َّ
َ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
صالالالالالالَتتيَ ،قالالَ " :قال ْل :الل ُه َّم إتنّتي ظل ْمالتُ نَ تسالالالالالي ظلمالا َكثتيراَ ،والَ يَ ْغ ت ُر
عالاء أ ْد ُ
ُد َ
عو تبال ته فتي َ
()98
الر تحي ُم" وفياله
وب إت َّال أَ ْنالتَ  ،فَالا ْا ت ْر تلي َم ْغ ت َرة تم ْن تع ْنالدتكَ َ ،و ْ
ور َّ
ار َح ْمنتي إتنَّالكَ أَ ْنالتَ الغَ ُ ُ
الال ُّذنُ َ
اثبات لص ات الرحمة والمغ رة.
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اثباا اسميه المل القدو
و ا ْسال َم َربّتكَ ْاأل َ ْعلَى َوقُ ْل يَا
فقد ورد " أَ َّن َر ُ
صاللَّى يُ َ
ساللَّ َم َكانَ يُوتت ُر بت َ
علَ ْي ته َو َ
سالو َل يت َ
سالبّت ت
()99
ُّوس " ،يَقُولُ َها ثَ َالثا "
ساللَّ َم قَالَُ :
سال ْب َحانَ ْال َم تل تك ْالقُد ت
أَيُّ َها ْالكَافت ُرونَ َوقُ ْل ه َُو يُ أَ َحدٌ ،فَلت َذا َ
فيسالالالتشالالالعر العبد بتكرارها ان الملك هلل والقداسالالالة له ,ال يدانيه فيها احد وال يتجرأ على
منافسته مخلو .
اثباا اسمائه السالم وذو الجالل واالكرام
صال َالتت ته ا ْسالتَ ْغ ََر ثَ َالثا
ولقد ورد انه َكانَ َر ُ
صاللَّى يُ َ
علَ ْي ته َو َ
ف تم ْن َ
ساللَّ َم ،تإ َذا ا ْن َ
سالو ُل يت َ
صال َر َ
ار ْكتَ َذا ْال َج َال تل َوا ْ ت ْك َر تام» قَا َل ْال َو تليدُ :فَقُ ْلتُ
السال ال َال ُم َو تم ْنكَ َّ
َوقَالََ :الل ُه َّم أَ ْنتَ َّ
السال ال َال ُم ،تَبَ َ
ي "»( )100فتكرار المساللم
ف ْاال ْسال تت ْغ ُ
يتَ " :ك ْي َ
تل ْذ َ ْورَ ا تع ّ
ي ،أَ ْسالتَ ْغ ت ُر َ
َار قَالَ :تَقُولُ :أَ ْسالتَ ْغ ت ُر َ
لهذا الدعاء بعد الصالاللوات يجعله يوقن بان ي هو السالالالم ومنه السالالالم وال سالالالم اال لمن
سالالمه ي فيالها من سالكينة تمال قلبه بانه في حماية وحرر ي فهو وحده من يحقق له كل
ما يرجو من امن وسالم وسكينة واطمئنان.
وهكذا نالحظ ان الذكر والدعاء يقترنان باألسالماء الحسالنى ويثبتانها مع كل صال ات الكمال
والجالل االلهي ويبنيان عقيدة المساللم من خالل تدبره القلبي والعقلي والروحي لها فينبثق
عن ذلك م منا صالالاد االيمان بوحدانية ربه وكمال اسالالمائه وصالال اته وينعكس ذلك على
ساللوكيات المساللم فيمضالي معمرا االرض وسالاعيا في تحقيق ااية وجوده في ارضالاء ي
تعالى.
المطلب الثاني دور االذكار في تثبيا مباحث العقيدة في قسم النبواا
وفي هذا المطلب سالنبين دور األذكار تثبيت معتقدات المساللم في األنبياء عامة وفي نبوته
صاللى ي عليه وساللم خاصالة ,فنر االحاديث النبوية الشالري ة المشالتملة على اذكاره عليه
افضالل الصالالة والتسالليم تدعو الى حث المساللم لالعترار باألنبياء جميعا واتخاذ ماورد من
نيات كريمات تدل على اذكارهم وتتضالمن ادعيتهم سالنة نبوية من خالل تطبيقه صاللى ي
علياله وسالالالالاللم لهالاو اقتالدائاله بهم فيهالا ,قالال تعالالى { ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ }
(.)101
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-1في اثباا النبوة العامة لجميع انبياء هللا تعالى
واالسالالالاس في ذلك قوله تعالى { ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ } ( )102والتأسالي بهم وبدعائهم سالنته صاللى ي عليه وساللم فعن النبي
(صلى ي عليه وسلم) انه كان يقول( :اسم ي الذ إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب
دعوة يونس بن متى( ،)103ألم تسمع قوله { :ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ
ﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ }
( ،)104فهو شالرط ي لمن دعا به) (،)105فهذا حث منه صاللى ي عليه وساللم لالقتداء بدعاء
يونس عليه السالالالالم لقضالالالاء الحوائج يبتدئه بالتوحيد المطلق هلل تعالى الجارم بصالالالحته ثم
بتسبيحه وذكره ثم االعتراف بذنبه طمعا ورجاء ان يتجاور عنه.
-2وجوب الدعاء لام والصالة والسالم عليام
اج تهَ ،و ُذ ت ّريَّ تت ته َك َما
علَى أَ ْر َو ت
علَى ُم َح َّمدوَ ،و َ
صال تّل َ
في قوله صاللى ي عليه وساللم َقُولُوا الل ُه َّم َ
علَى ن تل
علَى أَ ْر َو ت
ار ْكتَ َ
علَى ُم َح َّم ود َو َ
ار ْك َ
صالال اللَّيْتَ َ
َ
اج تهَ ،و ُذ ت ّريَّتت ته َك َما بَ َ
تيمَ ،وبَ ت
علَى ن تل تإب َْراه َ
()106
َّ
 .فالاألنبيالاء اخوة ودينهم واحالد وال ي ر بينهم اال جالاهالل او
تيم ،إتنالكَ َح تميال ٌد َم تجيالدٌ»
إتب َْراه َ
مضالاللل او كافر .وهكذا نر ان الصالالالة على النبي محمد صالاللى ي عليه وسالاللم اقترنت
بالصالالة على النبي ابراهيم عليه السالالم ,فأصالبو جراء ال يتجرأ من اذكار المساللم في كل
صالالة ان يصاللي على ابراهيم عليه السالالم واله وهو ابو األنبياء فتصالل الصالالة والسالالم
لبقية األنبياء من ذريته كلسالماعيل واسالحا ويعقوب ويوسالف عليهم افضالل الصالالة واتم
التسالليم ,واصالبو االعترار به الء األنبياء وااليمان بهم من ميرات عقيدة االسالالم التي لم
ت ر بين األنبيالاء واعتبرتهم اصالالالالالحالاب مهمالة واحالدة يتكالامالل جوهرهالا بالاأليمالان بهم وبكالل
ماجا ا به من رسالة واحدة هي رسالة التوحيد.
-3نفي الشر عن معتقداتام واثباا اخالصام هلل تعالى
سلَّ َمَ " :م ْن قَالَ :أَ ْش َه ُد أَ ْن َال تإلَهَ تإ َّال يُ َوحْ َدهُ َال ش تَريكَ لَهُ،
قَا َل َر ُ
صلَّى يُ َ
علَ ْي ته َو َ
سو ُل يت َ
ع ْب ُد يتَ ،وابْنُ أَ َمتت تهَ ،و َك تل َمتُهُ أَ ْلقَاهَا تإلَى َم ْريَ َم َو ُرو ٌح
ع ْب ُدهُ َو َر ُ
سى َ
َوأَ َّن ُم َح َّمدا َ
سالولُهَُ ،وأَ َّن تعي َ
شالالالالالا َء
ب ْال َجنَّال تة الث َّ َمالانت َيال تة َ
ي ت أَب َْوا ت
ار َح ِق ،أَ ْد َخلَالهُ يُ تم ْن أَ ّ
تم ْنالهَُ ،وأَ َّن ْال َجنَّالةَ َح ِقَ ،وأَ َّن النَّال َ
"()107فمن دواعي الال دخول للجنالة هالذا الالذكر العظيم الالذي ينره ي تعالالى عن الصالالالالالاحبالة
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والولد ,بل وبه يثبت المساللم ايمانه بماجاء في كتاب ي عن الوحدانية هلل وعبودية األنبياء
وايرهم من المخلوقات له تعالى.
-4هم افضل الخلق واعبدهم هلل تعالى
قوله صاللى ي عليه وسالام مادحا صالوت احد الصالحابة بتالوته القران َ
يت َ
صاللَّى يُ
ع تن النَّبت ّ
()108
 ,اليس في
ير ن تل َد ُاو َد»
َ
ساللَّ َم قَا َل لَهَُ :يَا أَبَا ُمو َ
علَ ْي ته َو َ
سالى لَقَ ْد أُوتتيتَ تم ْر َمارا تم ْن َمرَ تام ت
ذلك تقوية وترسالالاليع لعقيدة االيمان باألنبياء وانهم كانوا عبادا من الطرار االول ,وان لهم
من حسن الصوت وترتيل كالم ي ما يضرب به المثل لذصوات الخاشعة الندية والتالوة
لكتاب ي بحد ذاتها ذكر هلل تعالى كما هو معلوم.
-5األنبياء ومنام نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم عبيد هلل اكرمام بالرسالة
عا َء:
ع ْن عائشالة رضالي ي عنها قالت ،أَ َّن َر ُ
علَّ َم َها َه َذا ال ُّد َ
ساللَّ َمَ ،
صاللَّى يُ َ
َ
علَ ْي ته َو َ
سالو َل يت َ
عو ُذ تبكَ تمنَ
ع تل ْمتُ تم ْنهُ َو َما لَ ْم أَ ْعلَ ْمَ ،وأَ ُ
اج تل ته َو ت
ع ت
نج تل تهَ ،ما َ
" الل ُه َّم تإنّتي أَ ْسالأَلُكَ تمنَ ْال َخي تْر ُك تلّ ته َ
َّ
سالالأَلَكَ
ع ت
اج تل ته َونَ تج تل ته َما َ
الشالال ت ّر ُك تلّ تهَ ،
ع تل ْمتُ تم ْنهَُ ،و َما لَ ْم أَ ْعلَ ْم ،الل ُه َّم تإنّتي أَ ْسالالأَلُكَ تم ْن َخي تْر َما َ
ع ْبدُكَ َونَبتيُّكَ ،
عو ُذ بتكَ تم ْن َ
سالاللَّ َمَ ،وأَ ُ
عا َذ تم ْنهُ َ
شالال ت ّر َما َ
صالاللَّى يُ َ
َ
علَ ْي ته َو َ
ع ْبدُكَ َونَبتيُّكَ ُم َح َّم ٌد َ
ب
ع َمال ولَ ،وأَ ُ
ار َو َمالا قَ َّر َ
ب تإلَ ْي َهالا تم ْن قَ ْو ول أَ ْو َ
الل ُه َّم تإنّتي أَ ْسالالالالأَلُالكَ ْال َج َّنالةَ َو َمالا قَ َّر َ
عو ُذ تبالكَ تمنَ ال َّنال ت
ضالي ته تلي َخيْرا "( ,)109وهنا يسالتطيع
ضالاءو تَ ْق ت
ع َم ولَ ،وأَ ْسالأَلُكَ أَ ْن تَجْ عَ َل ُك َّل قَ َ
إتلَ ْي َها تم ْن قَ ْو ول أَ ْو َ
المساللم ادراك معني ان الرسالول الكريم الذي هو خير ولد ادم ما هو اال عبد ي ونبيه فال
يشركه مع ي في الن ع والضر بل يجل قدره على انه عبدي ورسولك الكريم.
 -6نبينا عليه الصذذالة والسذذالم وجميع اخوانه األنبياء بشذذر والكل سذذواسذذية والمي ان
التقوى
اب أَ َحدا قَ ُّ
ط َه ِم َو َال َحرَ ٌن ،فَقَالَ :الل ُه َّم تإنّتي
قَا َل َر ُ
صال َ
صاللَّى يُ َ
علَ ْي ته َو َ
ساللَّ َمَ " :ما أَ َ
سالو ُل يت َ
ضالا ُكَ  ،أَ الْس أَلُكَ
صاليَتتي بتيَدتكَ َ ،م و
ي قَ َ
ي ُح ْك ُمكَ َ ،
ع ْبدتكَ  ،ابْنُ أَ َمتتكَ  ،نا ت
ع ْبدُكَ  ،ابْنُ َ
َ
ع ْد ٌل فت َّ
اض فت َّ
علَّ ْمتَهُ أَ َحدا تم ْن خ َْلقتكَ  ،أَ ْو أَ ْنرَ ْلتَهُ فتي تكتَا تبكَ  ،أَ تو
تب ُك تّل ْ
سالال الكَ  ،أَ ْو َ
سالال ال َّميْتَ تب ته نَ ْ َ
اسالال ال وم ه َُو لَكَ َ
صالالالد تْريَ ،و تج َال َء
ْ
اسالالالتَأْثَ ْرتَ بت ته فتي تع ْل تم ْالغَ ْي ت
ور َ
ب تع ْندَكَ  ،أَ ْن تَجْ عَ َل ْالقُ ْرننَ َربتي َع قَ ْلبتيَ ،ونُ َ
ب يُ َه َّمالهُ َو ُح ْر َنالهَُ ،وأَ الْب َدلَالهُ َم الَك ا َنالهُ فَ َرحالا " ،قَالالَ :فَ تقياللََ :يالا
اب َه ت ّمي ،إت َّال أَ ْذ الَه َ
ُح ْرنتيَ ،و َذ الَه َ
س ال تم َع َها أَ ْن يَتَ َعلَّ َم َها " ( ,)110فالعبودية هلل
َر ُ
س الو َل يت ،أَ َال نَتَ َعلَّ ُم َها فَقَالَ " :بَلَى ،يَ ْنبَ تغي تل َم ْن َ
تعالى تشالمله صاللى ي عليه وساللم وامه وابواه بل ان حكم ي فيه ماض وقضالائه عدل ال
يدعي ع ليه الصالالالة والسالالالم الوهية وال بنوة الهة وتريد هذه االذكار المسالاللم حبا في ربه
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الكريم الذي ليس بينه وبين عباده نسالب او محابات فالكل سالواسالية كأسالنان المشالك وميران
ت اضلهم التقو قال تعالى (ان اكرمكم عند ي اتقاكم) (.)111

-7اثباا الشفاعة والوسيلة والفضيلة لرسولنا الكريم صلى هللا عليه وسلم
سالو َل َّ ت
ساللَّ َم انه قَالََ " :م ْن قَا َل تحينَ يَ الْس َم ُع النّت َدا َء :اللَّ ُه َّم َربَّ َه تذ ته
فعن َر ُ
صاللَّى يُ َ
علَ ْي ته َو َ
ِ َ
َضاليلَةََ ،وا ْبعَثْهُ َمقَاما َمحْ ُمودا الَّذتي
الصالالَةت القَائت َم تة ن ت
ال َّدع َْوةت التَّا َّم تةَ ،و َّ
الو تساليلَةَ َوال ت
ت ُم َح َّمدا َ
ع ْدتَهَُ ،حلَّ ْ
ع تتي َي ْو َم ال تق َيا َم تة "( ,)112والوسالاليلة منرلة في الجنة ال تنبغي اال الحد
ت لَهُ َ
ش ال َا َ
َو َ
من عباد ي وال ضالالاليلة المرتبة الرائدة على سالالالائر الخالئق( )113وهنا اثبات للشال ال اعة له
عليه الصالالالالالة والسالالالالالم ب ضالالالالل ي ونعمه يوم القيامة من خالل االذكار النبوية وترديد
المسلم لها عند االذان خمس مرات في اليوم يجعل قلبه متعلقا بنبيه الكريم داعيا له بالمقام
المحمود راابا في ش اعته له يوم القيامة.
-8مكانته الرفيعة صلى هللا عليه وسلم عند هللا
علَ ْي ته
ي َو ت
عن َر ُ
صالاللَّى ي َ
صالاللَّى َ
صالاللَّى يُ َ
علَ ْي ته َو َ
اح َدة َ
سالاللَّ َم انه قَالََ َ :م ْن َ
سالالو َل يت َ
علَ َّ
()115
()114
 ,وهي من عقائد المسالالاللم ان
والمعنى طلب لي من ي دوام التشالالالريف
ع ْشالالالرا»
َ
ي من بكرم ي وفضالله ,وان فضالله صاللى ي عليه وساللم برحمة ي ومضالاع ته لذجور
تتم بالدعاء لنبيه ومعرفة قدره عند ي وفضله على المسلمين.
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المطلب الثالث دور االذكار في تثبيا مباحث العقيدة في السمعياا
والسالمعيات هي ماورد السالمع بها في الكتاب والسالنة الصالحيحة وهي ثابتة بهما ,ولقد جاء
ترسالاليع عقيدة المسالاللم بها من خالل ادعيته صالاللى ي عليه وسالاللم وذكره لهذه السالالمعيات,
ٌ
ايمان ضالالالمني بها .وهي تشالالالمل االيمان
واصالالاللها هو القران الكريم وااليمان به اجماال,
بالمالئكة بالجنة والنار والحسالالالالاب والحشالالالالر والميران والصالالالالراط وايرها مما وردفي
النصالالالالوم القطعية ,ان ورود هذه االمور الغيبية في االذكار النبوية ي كد اهمية االيمان
بها وانها يجب ان تكون من ثوابت عقيدة المسلم قال تعالى مادحا الم منين بالغيب {ﭓ
ﭔﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ } ( ,)116وسالالالنشالالالرع ببيان
ذكره صالالاللى ي عليه وسالالاللم لها وم كد بذلك اهميتها ودورها في بناء العقيدة الصالالالحيحة
للمسلم.
االيمان بالكتاب المن ل من هللا
ضالو َء
ساللَّ َم ،قَالَ " :إت َذا أَ َخ ْذتَ َم الْ
ض َجعَكَ  ،فَت ََوضالَّأ ْ ُو ُ
من ذلك أَ َّن َر ُ
صاللَّى يُ َ
علَ ْي ته َو َ
سالو َل يت َ
ض َ
علَى تشقّتكَ ْاأل َ ْي َم تن ،ث ُ َّم قُ ْل :الل ُه َّم تإنّتي أَ ْسلَ ْمتُ َوجْ تهي تإلَيْكَ َ ،وفَ َّوضْتُ
ص َالةت ،ث ُ َّم ا ْ
كَ تلل َّ
ط تج ْع َ
أَ ْم تري إتلَ الْي كَ َ ،وأَ ْل َجالأْتُ َ
ظ ْه تري إتلَ الْي كَ َر ْا َبالة َو َر ْه َبالة إتلَ الْي كَ َ ،ال َم ْل َجالأ َ َو َال َم ْن َجالا تم ْنالكَ إت َّال إتلَ الْي كَ ،
نخ تر ك ََال تمكَ  ،فَلت ْن ُمتَّ تم ْن
سالالال ْلتَ َ ،واجْ َع ْل ُه َّن تم ْن ت
ن َم ْنتُ تب تكتَا تبكَ الَّذتي أَ ْنرَ ْلتَ َ ،و تبنَ تب تيّكَ الَّذتي أَ ْر َ
علَى ْال ت ْ
سالالالالالولالتكَ الَّال تذي
ط َرةت َقالالَ :فَ َر َّد ْدت ُ ُه َّن تأل َ ْسالالالالالتالَ ْذ تك َره َُّن فَقُ ْلالتُ  :ن َم ْنالتُ بت َر ُ
لَ ْيلَتالتكَ ُ ،مالتَّ َوأَ ْنالتَ َ
سال ْلتَ "( .)117فهذ الحديث الشالريف يرسالع عقيدة
سال ْلتَ  ،قَالَ " :قُ ْل :ن َم ْنتُ بتنَبتيّتكَ الَّذتي أَ ْر َ
أَ ْر َ
االيمان بالقران الكريم وتكرار المساللم يذكره بمرجعية عقيدته االسالاس وهو القران الكريم
فال يتخبط في جهاالت الضياع والضالل.
االيمان بالمالئكة
سالو َل َّ ت
أَ َّن َر ُ
صال َّالهُ
صال تلّي َ
صاللَّى يُ َ
علَ ْي ته َو َ
ام فتي ُم َ
ساللَّ َم قَالَ " :ال َمالَئت َكةُ ت ُ َ
ِ َ
علَى أَ َح تد ُك ْم َما َد َ
صالالالالاللَّى فتيال تهَ ،مالا لَ ْم يُ الْحد ْ
ار َح ْمالهُ "( ,)118ف ي هالذا الالذكر
تث ،تَقُولُ :اللَّ ُه َّم ا ْا ت ْر لَالهُ ،اللَّ ُه َّم ْ
الَّالذتي َ
بيان ان الم الئكة موجودة وتدعو للمسالالاللم مادام في مصالالالاله لم يذهب وضالالالوئه ولم يغادر
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مصالاله فاسالتشالعار المساللم عند ذكره لهذا الحديث وتطبيقه العملي له بمكوثه في المسالجد,
باعث على االيمان بالمالئكة وتقويته في الن س.
االيمان بيوم بالقيامة
ت
اثبات القيامة ورد عن رسالول ي صاللى ي عليه وساللم النه قال َ :الَ يَ ْسال َم ُع َم َد
صال ْو ت
َ
شال ال ته َد لَهُ يَ ْو َم ال تقيَا َم تة»( ,)119واالذان واجابة الم ذن
شال ال ْي ٌء ،إت َّال َ
س َوالَ َ
ال ُم َ ّذ تتن ،تج ِن َوالَ إت ْن ٌ
من اذكار المسالالالالاللم اليوميالة التي تتكرر خمس مرات في اليوم وهي تبني فياله االيمالان بيوم
القيامة وتذكره بانه المحالة ا و
ت وعليه االستعداد له بكل ما اوتي من طاقة.
اثباا وجود الجنة والنار
ص اللَّى
ي َ
وهو عن االيمان بالجنة والنار والسالالاعة فقد جاء في الحديث الشالالريف َكانَ النَّ تب ُّ
ض ،لَكَ ال َح ْم ُد
س َم َوا ت
عو تمنَ اللَّ ْي تلَ :اللَّ ُه َّم لَكَ ال َح ْمدُ ،أَ ْنتَ َربُّ ال الَّ
ساللَّ َم يَ ْد ُ
ت َواأل َ ْر ت
يُ َ
علَ ْي ته َو َ
السالال ال َم َوا ت
السالال ال َم َوا ت
ض ،قَ ْولُكَ
ور َّ
أَ ْنتَ قَيّت ُم َّ
ت َواأل َ ْر ت
ض َو َم ْن فتي ته َّن ،لَكَ ال َح ْم ُد أَ ْنتَ نُ ُ
ت َواأل َ ْر ت
عالةُ َح ِق ،اللَّ ُه َّم َلالكَ
ار َح ِقَ ،و َّ
ال َح ُّقَ ،و َو الْع دُكَ ال َح ُّقَ ،و تل َقالا ُكَ َح ِقَ ،وال َج َّنالةُ َح ِقَ ،وال َّنال ُ
السالالال الا َ
َاصالال ْمتُ َ ،و تإلَيْكَ َحاك َْمتُ  ،فَا ْا ت ْر
أَ ْسالاللَ ْمتُ َ ،وبتكَ ن َم ْنتُ َ ،و َ
علَيْكَ ت ََو َّك ْلتُ َ ،و تإلَيْكَ أَنَبْتُ َ ،وبتكَ خ َ
اي ُْركَ » ( .)120فنر
تلي َمالا قَال َّد ْمالتُ َو َمالا أَ َّخ ْرتُ َ ،وأَ ْسالالالالال َر ْرتُ َوأَ ْعلَ ْنالتُ  ،أَ ْنالتَ إتلَ تهي الَ إتلَالهَ تلي َ
االيمان التام بالغيبيات في معاني الحديث ومضالالالامينه واضالالالحة تدعو الى االيمان بكل ما
جاء من اخبار عنه تعالى وعن نبيه الكريم صلى ي عليه وسلم(.)121
اثباا عذاب القبر وفتنة الدجال
َ
َّ
َّ
سالالو ُل َّ ت
ب
عو َويَقُولَُ :الل ُه َّم تإنّتي أ ُ
سالالل َم يَ ْد ُ
فقد َكانَ َر ُ
ع َذا ت
عو ُذ تبكَ تم ْن َ
صالاللَّى يُ َ
علَ ْي ته َو َ
ِ َ
يو ال َّدجَّا تل»()122فهذا
ع َذا ت
القَب تْرَ ،و تم ْن َ
ب النَّ ت
ارَ ،و تم ْن فتتْنَ تة ال َمحْ يَا َوال َم َماتتَ ،و تم ْن فتتْنَ تة ال َم تسالال ال ت
الذكر يربط العبد بخالقه ويجعل عقيد االيمان بالقبر راسخة في قلبه.
اثباا النشور
اشالال ته ،قَالََ :بت ْ
اسالالمتكَ
سالاللَّ َم تإ َذا أَ َو تإلَى فت َر ت
صالاللَّى يُ َ
علَ ْي ته َو َ
ي َ
من خالل االذكار َكانَ النَّبت ُّ
()123
ه الَّذتي أَحْ يَانَا بَ ْع َد َما أَ َماتَنَا َوإتلَ ْي ته النُّ ُ
ام قَا َلَ :ال َح ْم ُد ت َّ ت
وهو
ور»
شال ال ُ
أَ ُموتُ َوأَحْ يَا» َوإت َذا قَ َ
االحياء والبعث يوم القيامة(.)124
اثباا المي ان
ان،
قَا َل َر ُ
َان َ
صاللَّى يُ َ
علَى ال تلّ َ
علَ ْي ته َو َ
سالو ُل يت َ
َان فتي ْال تميرَ ت
ان ،ثَ تقيلَت ت
سال ت
َان َخ تي َت ت
ساللَّ َمَ " :ك تل َمت ت
سالال ال ْب َحانَ يت ْال َع تظ تيم "( )125وفي الحديث تعلم
سالال ال ْب َحانَ يت َو تب َح ْم تدهتُ ،
الرحْ َم تنُ :
َان تإلَى َّ
َح تبيبَت ت
للمسالاللم ب ضالالائل االذكار وامهاتها ( والحديث من االدلة على ثبوت الميران كما دل عليه
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القران) ( , )126وبذلك يت ق ايمان المساللم ويتوثق بان الميران الذي ورد في قوله تعالى {
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼ ﭽ ﭾﭿ } ()127حق وان عمله لن يضيع مهما كان كبيرا اوصغيرا ويتجلى عنده
العدل االلهي والعظمة التامة لربه تعالى.
اثباا حوض الكوثر
سالال اللَّ َم َذاتَ يَ ْو وم بَيْنَ أَ ْ
ظ ُه ترنَا إت ْذ أَ ْا َى
ع ْن أَن وَس ،قَالَ :بَ ْينَما َر ُ
صالال اللَّى يُ َ
َ
علَ ْي ته َو َ
سالال الو ُل يت َ
ْ
ُ
ْ
َ
سال الو َل يت قَالََ :أ ْن ترلَ ْ
ي ننت ا
سال الما ،فَقُلنَاَ :ما أ ْ
سال الهُ ُمتَبَ ت ّ
ضال ال َح َككَ يَا َر ُ
ت َ
تإ ْا َا َءة ث ُ َّم َرفَ َع َرأ َ
علَ َّ
الر تح تيم { ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ُ
الرحْ َم تن َّ
ورةٌ» فَقَ َرأَ :تب الْس تم يت َّ
سال َ
سالالالالالولُالهُ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ }( ,)128ث ُ َّم َقالالََ :أَتَالد ُْرونَ َمالا ْالك َْوثَ ُر » فَقُ ْلنالَا يُ َو َر ُ
علَ ْيال ته أ ُ َّمتتي
ير ،ه َُو َح ْو ٌ
علَ ْيال ته َخي ٌْر َكثت ٌ
ض ت تَر ُد َ
ع َّر َو َجلََّ ،
ع َدنتيال ته َر تبّي َ
أَ ْعلَ ُم ،قَالَ " :فَلتنَّهُ نَ ْه ٌر َو َ
وم ،فَي ُْختَلَ ُج ْالعَ الْب ُد تم ْن ُه ْمَ ،فالأَقُولَُ :ربّ ت ،إت َّنالهُ تم ْن أ ُ َّمتتي فَيَقُولَُ :مالا
يَ ْو َم ْال تق َيالا َمال تة ،ننتيَت ُالهُ َ
عال َد ُد النُّ ُج ت
تَد تْري َما أَحْ َدثَ ْ
ت بَ ْعدَكَ "( )129لذلك فقد امر ي تعالى نبيه ومن بعده امته بالصالالة والنحر
ليشالكروا ي شالكرا عمليا على نعمة العطاء االلهي الكريم للرسالول صاللى ي عليه وساللم
وامته كونها سالالتنال الخير بشالالرب الماء من ذلك الحوض يوم القيامة ( ,)130بل انه صالاللى
ي عليه وسالالاللم يعرفهم تب تسالالالم وة ليسالالالت في االمم السالالالابقة هي انهم ارا محجلين من اثر
الوضالوء الذي هو من مقدمات الصالالة بل فرض لها ولسالجود التالوة والشالكر وكلها اذكار
هلل تعالى.
اثباا الصراط
صال َالتَهُ
يت َ
عائت َ
صاللَّى يُ َ
فقد سالئلت َ
علَ ْي ته َو َ
ساللَّ َم يَ ْتَتت ُو َ
ي يت َ
شالةَ أ ُ َّم ْال ُم ْ تمنتينَ  ،بتأ َ ّ
شال ْيءو كَانَ نَبت ُّ
ام تمنَ اللَّ الْي تل قَالالَال ْ
صالالالالال َالتالَ هَُ :الل ُه َّم َربَّ َجب َْرائتياللَ،
ام تمنَ اللَّ الْي تل ا ْفتَتَ َو َ
ت :الَك انَ إت َذا قَال َ
إت َذا قَال َ
ب َو َّ
الشالال َها َدةت ،أَ ْنتَ تَحْ ُك ُم بَيْنَ
اوا ت
اط َر َّ
َو تميكَائتيلََ ،و تإ ْسالال َرافتيلَ ،فَ ت
عا تل َم ْالغَ ْي ت
ت َو ْاأل َ ْر ت
ضَ ،
السالال َم َ
تعبَادتكَ فتي َما كَانُوا فتي ته يَ ْختَ تل ُونَ  ،ا ْه تدنتي تل َما ْ
ق بتلت ْذنتكَ  ،إتنَّكَ تَ ْهدتي َم ْن تَشَا ُء
اخت ُ تل َ
ف فتي ته تمنَ ْال َح ّ ت
صال َراطو ُم الْس تَ تق ويم» ( )131فالمساللم الذي يردد في ظلمة الليل هذا الدعاء يسالتشالعر مد
تإلَى ت
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الرهبة في مجاورة الصالالراط يوم القيامة فال يدخر وسالالعا من اجل النجاة من السالالقوط في
هاوية الجحيم فر ايمانه يتجدد وروحه تص ى بطلب النجاة من ربه الكريم.
اثباا الحساب
سالو ُل َّ ت
ساللَّ َم َي ْو َم
عا َر ُ
صاللَّى يُ َ
ورد قوله صاللى ي عليه وساللم في اذكاره انه َد َ
علَ ْي ته َو َ
ِ َ
ب ،اللَّ ُه َّم ا ْه تر تم
سالالالالال تري َع ت
سالالالالا ت
علَى ال ُم ْشالالالالال تركتينَ  ،فَ َقالالََ :اللَّ ُه َّم ُم ْن تر َل ال تكتالَا ت
األَحْ رَ ا ت
ب َ
الح َ
بَ ،
اب ،اللَّ ُه َّم ا ْه تر ْم ُه ْم َورَ ْل تر ْل ُه ْم»( ,)132فالدعالاء المسالالالالاللم بهالذا الالدعالاء على الك الار فياله من
األَحْ رَ َ
تأكيد االيمان بالحساب يوم القيامة وترسيع لذيمان بذلك الحدث العظيم.

الخاتمة
 -1األذكار ترسالالع العقيدة وخصالالوصالالا عقيدة التوحيد وتجددها وت كد عليها وتوثقها في
القلب والعقل وتجعل من اللسالان شالاهدا عليها ,وهذا من صالميم االقتداء به صاللى ي عليه
وسلم
 -2االذكار النبوية تشالتمل على كل المعاني العقائدية التي يجب على المساللم ان ي من بها
ايمانا جارما من االلهيات والنبوات والسمعيات.
 -3تكرار االذكار النبوية يعرر ايمان الذاكر بها ويجعله مت كرا في معانيها ومضالالالامينها
مما يرسخها ويقويها في وجدانه وعقله.
 -4حياة القلب تسالتم د من االيمان باهلل تعالى وبتوحيده ورسالالة نبيه صاللى ي عليه وساللم
ومن خالل المواظبة على االذكار وترديد يقتات القلب ويحيا.
 -5ال ر واسالالع بين من اسالالتمد قوته من ذكر ي ومن ترك روحه همال بال مصالالدر قوة
يمده بوسالائل النجاة في كل احواله ,والصالحابة خير مثال على ذلك وما قصالة شالرب خالد
بن الوليد للسم عنا ونجاته بالذكر ببعيد.
 -6األذكار تربط على القلوب برباط ا يمان وتسالكب فيها السالكينة والرضالا وتشالد عليها
بقوة التوكل على ي والثقة فيه سبحانه وتذكرها باآلخرة.
 -7االذكار راد ضالالروري للصالالبر على الشالالدائد وهى شالالقيقة القرنن في رفقة الم من في
المحن واالبتالءات وال يتصالور أن ينجو العبد من ال تن معافى في دينه من اير أن تكون
األذكار صاحبته ورفيقة دربه في الحياة.
 -8ولقد صالالنعت األذكار في المحن واألهوال في الماضالالي وفي حاضالالرنا من العجائب
ماال يصالدقه إال الم من ,فما صالارت النار بردا وسالالما على إبراهيم عليه السالالم النار إال
بذكر ي وما صالارت بطن الحوت وعاء ونجاة ليونس عليه السالالم إال بذكر ي وما ان لق
البحر يابسا لينجو لموسى عليه السالم إال بذكر ي.
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 -9العالقالة التي تربط بين المسالالالالاللم ورباله تكون من خالل ذكر العبالد وحباله لاله ومن احالب
شالالالالاليئالا اكثر من ذكره ,فيبالادلاله الرب الكريم بجريالل العطالايالا والالذكر في المال االعلى وهو
ااية التشريف للعبد ان يذكره ربه ومحبوبه.
 -10ال نكاد نجد وصالالية في القران كوصالاليته تعالى لعباده بالصالالبر والشالالكر فا يمان
نص ه صبر ونص ه االخر شكر.
 -11يعالالج الالذكر ويعالافي أمراض القلوب والعقول وهموم الحيالاة اليوميالة وي تو لاله بالاب
الرجاء واألمل في المريد من النعم (فأتم على نعمتك وعافيتك وسالالالترك) ليس ادا أو بعد
اد وإنما في عمره كله في الدنيا بل بعد انتهاء العمر وفي اآلخرة.
األثر البالغ
 -12المحافظة على االذكار في أوقاتها المخصالوصالة وصال تها المأثورة له
َ
والن ع العظيم في تقويالة عقيالدة التوحيالد وعهالد ا يمالان وميثالاقاله العظيم وتجالديالده وترسالالالالاليخاله
وتمتينه في حياة المسلم كيف ال وهي من سنن ووصيا القران والسنة للعباد.
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المصادر والمراجع
القران الكريم
 .1ا حسالالالالالان في تقريالب صالالالالالحيو ابن حبالان ,محمالد بن حبالان بن أحمالد بن حبالان بن معالاذ بن َم ْعبال َد،
التميمي ،أبو حاتم ،الدارمي ،البُسالتي (ت 354هالالالالالال) ترتيب :األمير عالء الدين علي بن بلبان ال ارسالي
(المتوفى 739 :هالال) حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه :شعيب األرن وط ,م سسة الرسالة ،بيروت,ط(,1
 1408هال  1988 -م) .

ّ
الررا الحسالالاليني ،أبو ال يض ،المل ّقب
 .2تاج العروس من جواهر القاموس ,مح ّمد بن مح ّمد بن عبد
بمرتضىَّ ،
الربيدي (المتوفى1205 :هال),دار الهداية ,تحقيق :شعيب األرن وط -محمد رهير الشاويش,
المكتب ا سالمي  -دمشق ،بيروت,ط1403 (,2هال 1983 -م).
 .3التصالالاريف لت سالالير القرنن مما اشالالتبهت أسالالمائه وتصالالرفت معانيه ,يحيى بن سالالالم بن أبي ثعلبة،
التيمي بالوالء ،من تيم ربيعة ،البصري ثم ا فريقي
القيرواني (المتوفى200 :هال) هند شلبي الشركة التونسية للتوريع(  1979م).
.4

التعري ات ,علي بن محمد بن علي الرين الشالريف الجرجاني (ت816ه),دار الكتب العلمية بيروت

–لبنان,ط1403(, 1ه1983-م).

 .5ت سالير نيات األحكام ,محمد علي السالايس األسالتاذ باألرهر الشالريف ,المحقق :ناجي سالويدان ,المكتبة
العصرية للطباعة والنشر( 2002ه).
 .6التيسالالالير بشالالالرح الجامع الصالالالغير ,رين الدين محمد عبدالر وف بن تاج العرفين الحدادي المناوي
(ت1031ه),مكتبة االمام الشافعي –الرياض ,ط1408( ,3ه1988-م) .
 .7الجامع المسالالند الصالالحيو المختصالالر من أمور رسالالول ي صالاللى ي عليه وسالاللم وسالالننه وأيامه
صالحيو البخاري ,محمد بن إسالماعيل أبو عبدي البخاري الجع ي(ت256ه) ,دار طو النجاة (مصالورة
عن السلطانية بلضافة ترقيم محمد ف اد عبد الباقي) ط1422 (،1هال) .
 .8الجامع المسالالند الصالالحيو المختصالالر من أمور رسالالول ي صالاللى ي عليه وسالاللم وسالالننه وأيامه
صالالالالحيو البخاري ,محمد بن إسالالالالماعيل أبو عبدي البخاري الجع ي ,المحقق :محمد رهير بن ناصالالالالر
الناصر ,دار طو النجاة,ط1422 1ه.
 .9رسالائل في التوحيد ,للعر بن عبد السالالم الساللمي ,دار ال كر المعاصالر بيروت –دار ال كر دمشالق,
ط1415( ,1ه1995-م).
 .10سالالالبل السالالالالم ,محمد بن إسالالالماعيل بن صالالالالح بن محمد الحسالالالني ،الكحالني ثم الصالالالنعاني ،أبو
إبراهيم ،عر الدين ،المعروف كأسالفه باألمير (المتوفى1182 :هال) ,دار الحديث,د.ط.
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 .11سالالالالنن ابن ماجه ,ابن ماجة أبو عبد ي محمد بن يريد القرويني ،وماجة اسالالالالم أبيه يريد (المتوفى:
273هال) ,دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البابي الحلبي
 .12سالالنن أبي داود أبو داود سالالليمان بن األشالالعث بن إسالالحا بن بشالالير بن شالالداد بن عمرو األردي
سال تج ْسالتاني (المتوفى275 :هالالالالالال) ,المحقق :محمد محيي الدين عبد الحميد المكتبة العصالرية ،صاليدا –
ال ت ّ
بيروت.
سال ْورة بن موسالى بن الضالحاك ،الترمذي ،أبو عيسالى (المتوفى:
 .13سالنن الترمذي ,محمد بن عيسالى بن َ
279هالالالالالال) ,أحمد محمد شالاكر واخرون : ,شالركة مكتبة ومطبعة مصالط ى البابي الحلبي -مصالر,ط(2
 1395هال  1975 -م).
 .14السالالالنن والمبتدعات المتعلقة باألذكار والصالالاللوات ,محمد بن أحمد عبد السالالالالم خضالالالر الشالالالقيري
الحوامدي (المتوفى :بعد 1352هال) ,المصحو :محمد خليل هراس الناشر :دار ال كر.
 .15شالالرح السالالنة ،محيي السالالنة أبو محمد الحسالالين بن مسالالعود بن محمد بن ال راء البغوي الشالالافعي
(المتوفى516 :هال)
 .16شالالالرح صالالالحيو البخاري البن بطال ابن بطال أبو الحسالالالن علي بن خلف بن عبد الملك (المتوفى:
449هالالالالالالال) ,تحقيق :أبو تميم ياسالالر بن إبراهيم ,مكتبة الرشالالد  -السالالعودية ،الرياض ,ط1423( ,2ه-
2003م),
 .17شالالعب ا يمان ,أحمد بن الحسالالين بن علي بن موسالالى ال ُخ ْس ال َر ْو تجردي الخراسالالاني ،أبو بكر البيهقي
(المتوفى458 :هالالال) حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه :الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد ,مكتبة
الرشالد للنشالر والتوريع بالرياض بالتعاون مع الدار السالل ية ببومباي بالهندوط 1423 (,1هالالالال ال 2003 -
م).
 .18الصالالحاح تاج اللغة وصالالحاح العربية أبو نصالالر إسالالماعيل بن حماد الجوهري ال ارابي (المتوفى:
393هال) ط 1425( ،1هال).
 .19عمدة القاري شالالرح صالالحيو البخاري  ,ابو محمد محمود بن احمد بدر الدين العيني(ت855ه),دار
احياء التراث العربي-بيروت.
 .20عون المريد لشالالالرح جوهرة التوحيد في عقيدة اهل السالالالنة والجماعة عبدالكريم تتان واخرون ,دار
البشائر ,ط1419 (,2ه1999-م).
 .21فتو الباري شالالرح صالالحيو البخاري ألحمد بن حجر العسالالقالني الشالالافعي (ت852ه) ,دار المعرفة
بيروت 1379(,ه )كتبه وبوب احاديثه محمد ف اد عبد الباقي .
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 .22فتو البالاري شالالالالالرح صالالالالالحيو البخالاري ,رين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسالالالالالن،
سالالمي ،البغدادي ،ثم الدمشالقي ،الحنبلي (المتوفى795 :هالالالالالال),تحقيق محمود شالعبان واخرون ,مكتبة
ال َ
الغرباء األثرية  -المدينة النبوية .مكتب تحقيق دار الحرمين  -القاهرة ,ط1417 ( ,1هال  1996 -م).

 .23فقه األدعية واألذكار ,عبد الررا بن عبد المحسن البدر ,الكويت,ط1423(,2هال2003/م).
 .24ال وائد ,محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجورية (المتوفى751 :هال)
 .25لسالان العرب ,محمد بن مكرم بن على ،أبو ال ضالل ،جمال الدين ابن منظور األنصالاري الروي عى
ا فريقي (المتوفى711 :هال),دار صادر – بيروت ط 1414 ( ,3هال) .
 .26المجتبى من السالالالالنن السالالالالنن الصالالالالغر للنسالالالالائي ,أبو عبد الرحمن أحمد بن شالالالالعيب بن علي
الخراسالاني ،النسالائي (المتوفى303 :هالالالالالال) ,تحقيق :عبد ال تاح أبو ادة ,مكتب المطبوعات ا سالالمية –
حلب,ط)1986 – 1406 (,2
 .27مدارج السالالالكين بين منارل إياك نعبد وإياك نسالالتعين ,محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سالالعد شالالمس
الدين ابن قيم الجورية (المتوفى751 :هال) ,المحقق :محمد المعتصم باهلل البغدادي ,دار الكتاب العربي –
بيروت,ط 1416 (,3هال 1996 -م).

 .28مدخل لدراسالالالالة العقيدة ا سالالالالالمية ,د عثمان جمعة ضالالالالميرية ,مكتبة السالالالالوادي للتوريع ,ط(,2
1417هال1996-م).
 .29مسالالالالالنالد ا مالام أحمالد بن حنبالل ,أبو عبالد ي أحمالد بن محمالد بن حنبالل بن هالل بن أسالالالالالد الشالالالالاليبالاني
(المتوفى241 :هالالالالالال) ,المحقق :شالعيب األرن وط  -عادل مرشالد ،ونخرون  ,م سالسالة الرسالالة ,ط(،1
 1421هال  2001 -م).
 .30المسالالند الصالالحيو المختصالالر بنقل العدل عن العدل إلى رسالالول ي صالاللى ي عليه وسالاللم مسالاللم بن
الحجاج أبو الحسالن القشاليري النيسالابوري (المتوفى261 :هالالالالالال) ,المحقق :محمد ف اد عبد الباقي ,الناشالر:
دار إحياء التراث العربي – بيروت351\1 ,رقم الحديث 485باب ما يقال في الركوع والسجود.
 .31الوابل الصاليب من الكلم الطيب ,محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سالعد شالمس الدين ابن قيم الجورية
(المتوفى751 :هال) ,دار الحديث – القاهرة ,رقم الطبعة :الثالثة 1999 ،م.
.32ينظر التالذكرة بالأحوال الموتى وأمور اآلخرة ,أبو عبالد ي محمالد بن أحمالد بن أبي بكر بن فرح
األنصالاري الخررجي شالمس الدين القرطبي (المتوفى671 :هالالالالالال) ,مكتبة دار المنهاج للنشالر والتوريع،

الرياض.
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الاوامش
( )1الصالالالحاح تاج اللغة وصالالالحاح العربية أبو نصالالالر إسالالالماعيل بن حماد الجوهري ال ارابي (المتوفى:
393هال) دار العلم للماليين – بيروت ,ط 1407( ,4هال  1987 -م) 664\2 ,
ّ
الررا الحسالالالالاليني ،أبو ال يض ،المل ّقالب
( )2تالاج العروس من جواهر القالاموس ,مح ّمالد بن مح ّمالد بن عبالد
بمرتضىَّ ،
الربيدي (المتوفى1205 :هال)  ,دار الهداية381\11 ,
( )3ينظر التالالذكرة بالالأحوال الموتى وأمور اآلخرة ,أبو عبالالد ي محمالالد بن أحمالالد بن أبي بكر بن فرح
األنصاري الخررجي شمس الدين القرطبي (ت671 :هالالالالال)  ,مكتبة دار المنهاج للنشر والتوريع،
الرياض ،ط 1425( ،1هال) 1006 ,
( )4سورة البقرة ,اآلية152
( )5التصالالاريف لت سالالير القرنن مما اشالالتبهت أسالالمائه وتصالالرفت معانيه , ,يحيى بن سالالالم بن أبي ثعلبة،
التيمي بالوالء ،من تيم ربيعة ،البصالالري ثم ا فريقي القيرواني (المتوفى200 :هالالالالالالال) هند شالاللبي
الشركة التونسية للتوريع 1979 (":م) 158 \1 ,
( )6سورة النساء ,اآلية103
( )7سورة البقرة ,اآلية200
( )8سورة األحراب ,اآلية41
( )9سورة األحراب ,اآلية35
( )10سورة نل عمران ,االية135
( )11سورة يوسف ,اآلية42
( )12سورة مريم ,اآلية41
( )13ينظر :التصالاريف لت سالير القرنن مما اشالتبهت أسالمائه وتصالرفت معانيه , ,يحيى بن سالالم بن أبي
ثعلبة ،التيمي 159\1
( )14سورة البقرة ,اآلية63
( )15سورة نل عمران ,اآلية 103
( )16سورة األنعام ,اآلية44
( )17سورة االعراف ,االية165
( )18سورة يس ,اآلية19
( )19سورة  ,اآلية45
( )20سورة الغاشية ,اآلية21
( )21سورة الغاشية ,اآلية22
( )22سورة الرخرف ,اآلية 44
( )23سورة الم منون ,اآلية71
( )24سورة االنبياء ,اآلية24
( )25سورة الصافات ,اآلية168
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( )26سورة الكهف ,اآلية83
( )27سورة القمر ,اآلية25
( )28سورة الصافات ,اآلية3
( )29سورة المرسالت ,اآلية5
( )30سورة الحجر ,اآلية6
( )31سورة االنبياء ,اآلية50
( )32سورة االنبياء ,اآلية42
( )33سورة الرخرف ,اآلية5
( )34سورة االنبياء ,اآلية2
( )35سورة النحل ,اآلية43
( )36سورة االنبياء ,اآلية7
( )37سورة االنبياء ,اآلية105
( )38سورة االعراف ,اآلية63
( )39سورة االعراف ,اآلية69
( )40سورة م ,اآلية1
( )41سورة م ,اآلية87
( )42سورة يس ,اآلية69
( )43سورة البقرة ,اآلية239
( )44سورة النور ,اآلية37
( )45سورة المنافقين ,اآلية9
( )46سورة الجمعة ,اآلية9
( )47سورة م ,اآلية32
( )48ت سالير نيات األحكام ,محمد علي السالايس األستاذ باألرهر الشريف ,المحقق :ناجي سويدان ,المكتبة
العصرية للطباعة والنشر( 2002ه) 423 ,
( )49ال وائد ,محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجورية (المتوفى751 :هالال) ,دار
الكتب العلمية  -بيروت ط 1393( ,2هال  1973 -م) 128 ,
( )50لسالان العرب ,محمد بن مكرم بن على ،أبو ال ضالل ،جمال الدين ابن منظور األنصالاري الروي عى
ا فريقي (المتوفى711 :هال)  ,دار صادر – بيروت ط 1414 ( ,3هال) 297\3 ,
( )51التعري الات ,علي بن محمالد بن علي الرين الشالالالالالريف الجرجالاني (ت816ه)  ,دار الكتالب العلميالة
بيروت –لبنان ,ط1403( ,1ه1983-م) 152 ,
( )52مدخل لدراسالالالالة العقيدة ا سالالالالالمية ,د عثمان جمعة ضالالالالميرية ,مكتبة السالالالالوادي للتوريع ,ط,2
(1417هال1996-م) 121 ,
( )53سورة البقرة ,اآلية 152
( )54الجامع المسالالند الصالالحيو المختصالالر من أمور رسالالول ي صالاللى ي عليه وسالاللم وسالالننه وأيامه
صالالالالحيو البخاري ,محمد بن إسالالالالماعيل أبو عبدي البخاري الجع ي(ت256ه)  ,دار طو النجاة
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(مصورة عن السلطانية بلضافة ترقيم محمد ف اد عبد الباقي) ط1422 (،1هالالالالال)  ,باب ويحذركم
ي ن سه رقم الحديث .121\9, 7405
( )55فقه األدعية واألذكار ,عبد الررا بن عبد المحسن البدر ,الكويت ,ط1423( ,2هال2003/م)17 ,
( )56سورة الرعد ,االية28
( )57ينظر السالنن و المتعلقة باألذكار والصاللوات ,محمد بن أحمد عبد السالالم خضالر الشالقيري الحوامدي
(المتوفى :بعد 1352هال)  ,المصحو :محمد خليل هراس الناشر :دار ال كر320 ,
( )58المصدر ن سه321 ,
( )59سورة االعراف ,اآلية 23
( )60مدارج السالالالكين بين منارل إياك نعبد وإياك نسالالتعين ,محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سالالعد شالالمس
الدين ابن قيم الجورية (المتوفى751 :هالالالالالال)  ,المحقق :محمد المعتصالم باهلل البغدادي ,دار الكتاب
العربي – بيروت ,ط 1416 ( ,3هال 1996 -م) 406\2 ,
( )61حسالالالالالان في تقريالب صالالالالالحيو ابن حبالان ,محمالد بن حبالان بن أحمالد بن حبالان بن معالاذ بن َم ْعبال َد،
التميمي ،أبو حاتم ،الدارمي ،البُسالالالالتي (ت 354هالالالالالالالالال) ترتيب :األمير عالء الدين علي بن بلبان
ال ارسالالي (المتوفى 739 :هالالالالالالال) حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه :شالالعيب األرن وط ,م سالالسالالة
الرسالة ،بيروت ,ط 1408 ( ,1هال  1988 -م) \3 ,حديث حسن ,باب ذكرالحمدهلل افضل الدعاء
رقم الحديث126\3 ,846126
( )62فقه األدعية واألذكار ,عبد الررا بن عبد المحسن البدر5\1 ,

( )63الوابل الصاليب من الكلم الطيب ,محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سالعد شالمس الدين ابن قيم الجورية
(المتوفى751 :هال)  ,دار الحديث – القاهرة ,ط 1999 ،3م.78\1 ,
( )1سالالالنن ابن ماجه ,ابن ماجة أبو عبد ي محمد بن يريد القرويني ،وماجة اسالالالم أبيه يريد (المتوفى:
273هالالالال)  ,دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البابي الحلبي ,باب فضل ال اله اال ي  ,رقم
الحديث 1246\2 ,3794
( )65سورة االن ال ,اآلية 45
( )66ينظر الوابل الصيب من الكلم الطيب ,محمد بنابي بكر بن القيم الجورية (ت751ه)  ,دار الحديث,
القاهرة ,ط1999( ,3م) 93\1 ,
( )67الجامع المسالالند الصالالحيو المختصالالر من أمور رسالالول ي صالاللى ي عليه وسالاللم وسالالننه وأيامه
صالحيو البخاري ,محمد بن إسالماعيل أبو عبدي البخاري الجع ي ,المحقق :محمد رهير بن ناصالر
الناصر ,دار طو النجاة ,ط1422 1ه ,باب افضل االستغ ار رقم الحديث.67\ 8 ,6306
( )68سورة االعراف اآلية 172
( )69سورة ابراهيم اآلية 35
( )70سورة يوسف اآلية 101
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( )71ينظر شالالالالالرح صالالالالالحيو البخالاري البن بطالال ابن بطالال أبو الحسالالالالالن علي بن خلف بن عبالد الملالك
(المتوفى449 :هالالال)  ,تحقيق :أبو تميم ياسر بن إبراهيم ,مكتبة الرشد  -السعودية ،الرياض ,ط,2
(1423ه2003-م) 75\10 ,
( )72الجامع المسالالند الصالالحيو المختصالالر من أمور رسالالول ي صالاللى ي عليه وسالاللم وسالالننه وأيامه
صالالالحيو البخاري ,محمد بن إسالالالماعيل أبو عبدي البخاري الجع ي ,باب وهو العرير الحكيم ,رقم
الحديث117\9 ,7383
( )73المسالالند الصالالحيو المختصالالر بنقل العدل عن العدل إلى رسالالول ي صالاللى ي عليه وسالاللم مسالاللم بن
الحجاج أبو الحسالن القشاليري النيسالابوري (المتوفى261 :هالالالالالال)  ,المحقق :محمد ف اد عبد الباقي,
النالاشالالالالالر :دار إحيالاء التراث العربي – بيروت ,بالاب مالا يقالال في الركوع والسالالالالالجود ,رقم الحالديالث
351\1, 485
( )74سالالنن أبي داود أبو داود سالالليمان بن األشالالعث بن إسالالحا بن بشالالير بن شالالداد بن عمرو األردي
س تتجسْتاني (المتوفى275 :هالالال)  ,المحقق :محمد محيي الدين عبد الحميد المكتبة العصرية ،صيدا
ال ّ
– بيروت ,باب ما يقال اذا اصبو  ,رقم الحديث 316\4 ,5067
( )75سالالنن أبي داود أبو داود سالالليمان بن االشالالعث السالالجسالالتاني  ,باب ما يقال اذا اصالالبو ,رقم الحديث
317\4 , 5069
( )76سالالنن أبي داود أبو داود سالالليمان بن االشالالعث السالالجسالالتاني ,باب ما يقال اذا اصالالبو324\4 ,رقم
الحديث324\4 ,5090
سال ْورة بن موسالى بن الضالحاك ،الترمذي ،أبو عيسالى (المتوفى:
( )77سالنن الترمذي ,محمد بن عيسالى بن َ
279هالالالال)  ,أحمد محمد شاكر واخرون : ,شركة مكتبة ومطبعة مصط ى البابي الحلبي – مصر,
ط 1395 (2هال  1975 -م)  ,باب ما يقول اذا قام من مجلسه ,رقم الحديث 494\5 ,3433
( )78سورة االخالم االية 5-1
( )79سنن الترمذي ,محمد بن عيسى الترمذي  ,باب جامع الدعوات عن النبي صلى ي عليه وسلم ,رقم
الحديث 515\5, 3475
( )80المجتبى من السالالالنن السالالالنن الصالالالغر للنسالالالائي ,أبو عبد الرحمن أحمد بن شالالالعيب بن علي
الخراسالالالالاني ،النسالالالالائي (المتوفى303 :هالالالالالالالالال)  ,تحقيق :عبد ال تاح أبو ادة ,مكتب المطبوعات
ا سالالالالالالميالة – حلالب ,ط , )1986 – 1406 ( ,2بالاب نوع اخرمن الالذكر والالدعالاء ,رقم الحالديالث
129\2 ,897
( )81الجامع المسالالند الصالالحيو المختصالالر من أمور رسالالول ي صالاللى ي عليه وسالاللم وسالالننه وأيامه
صالالحيو البخاري ,محمد بن إسالالماعيل أبو عبدي البخاري الجع ي ,باب ما يجور من االشالالتراط,
رقم الحديث 198\3 ,2736
( )82شالالرح السالالنة ،محيي السالالنة أبو محمد الحسالالين بن مسالالعود بن محمد بن ال راء البغوي الشالالافعي
(المتوفى516 :هالالالالال) تحقيق :شعيب األرن وط-محمد رهير الشاويش ,المكتب ا سالمي ,بيروت-
دمشق ،ط1403( ,2هال 1983 -م) 31\5 ,
ُ
( )83شالالعب ا يمان ,أحمد بن الحسالالين بن علي بن موسالالى الخ ْس ال َر ْو تجردي الخراسالالاني ،أبو بكر البيهقي
(المتوفى458 :هالالالال) حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه :الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد,
مكتبة الرشد للنشر والتوريع بالرياض بالتعاون مع الدار السل ية ببومباي بالهندوط 1423 ( ,1هال
 2003 -م) 207\1 ,
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( )84ينظر شرح السنة محمد بن ال راء البغوي الشافعي31\5 ,
( )85سالالنن ابن ماجه ,ابن ماجة أبو عبد ي محمد بن يريد القرويني ,باب اسالالم ي االعظم ,رقم الحديث
1268\2 , 3858
( )86مسالالالالالنالد ا مام أحمالد بن حنبالل ,أبو عبالد ي أحمالد بن محمالد بن حنبالل بن هالل بن أسالالالالالد الشالالالالاليبالاني
(المتوفى241 :هالال)  ,المحقق :شعيب األرن وط  -عادل مرشد ،ونخرون ,م سسة الرسالة ,ط(،1
 1421هال  2001 -م)  ,رقم الحديث 130\17, 11074
( )87ينظر عون المريد لشالرح جوهرة التوحيد في عقيدة اهل السالنة والجماعة عبدالكريم تتان واخرون,
دار البشائر ,ط1419 ( ,2ه1999-م) 405\1 ,
( )88سورة البقرة ,اآلية 163
( )89سورة ال عمران ,االية2
( )90سالنن أبي داود أبو داود سالليمان بن بن االشالعث السالجسالتاني80\2 ,رقم الحديث1496باب الدعاء,
وسنن الترمذي ,رقم الحديث517\5 ,3478
( )91المسالالند الصالالحيو المختصالالر بنقل العدل عن العدل إلى رسالالول ي صالاللى ي عليه وسالاللم ,مسالاللم بن
الحجاج القشيري ,باب دعاء الكرب ,رقم الحديث 2092\4 ,2730
( )92الجامع المسالالند الصالالحيو المختصالالر من أمور رسالالول ي صالاللى ي عليه وسالاللم وسالالننه وأيامه
صالالالحيو البخاري ,محمد بن إسالالالماعيل أبو عبدي البخاري الجع ي ,باب دعاء االسالالالتخارة ,رقم
الحديث 81\8, 6382
( )93رسالائل في التوحيد ,للعر بن عبد السالالم الساللمي ,دار ال كر المعاصالر بيروت –دار ال كر دمشالق,
ط1415( ,1ه1995-م) 34\1 ,
( )94مسند ا مام أحمد بن حنبل ,أبو عبد ي أحمد بن حنبل ,رقم الحديث 515\1, 474
( )95ينظر عون المريد لشالرح جوهرة التوحيد في عقيدة اهل السالنة والجماعة عبدالكريم تتان واخرون,
دار البشائر ,ط1419 ( ,2ه1999-م) 324\1 ,
( )96ينظر عون المريد لشالرح جوهرة التوحيد في عقيدة اهل السالنة والجماعة عبدالكريم تتان واخرون,
دار البشائر ,ط1419 ( ,2ه1999-م) 334-330\1 ,
( )97الجامع المسالالند الصالالحيو المختصالالر من أمور رسالالول ي صالاللى ي عليه وسالاللم وسالالننه وأيامه
صالالالالالحيو البخالاري ,محمالد بن إسالالالالالمالاعيالل أبو عبالدي البخالاري الجع ي ,بالاب قولاله تعالالى (وكالان ي
سميعا بصيرا) ,رقم الحديث 117\9, 7386
( )98الجامع المسالالند الصالالحيو المختصالالر من أمور رسالالول ي صالاللى ي عليه وسالاللم وسالالننه وأيامه
صالالالحيو البخاري ,محمد بن إسالالالماعيل أبو عبدي البخاري الجع ي ,باب الدعاء قبل السالالالالم ,رقم
الحديث 161\1, 834
( )99مسند ا مام أحمد بن حنبل ,أبو عبد ي أحمد بن حنبل ,رقم الحديث 75\24, 15356
( )100المسالند الصالحيو المختصالر بنقل العدل عن العدل إلى رسالول ي صاللى ي عليه وساللم ,مساللم بن
الحجاج القشيري ,باب استحباب الذكر بعد الصالة ,رقم الحديث 414\1 ,135
( )101سورة االنعام ,اآلية 90
( )102سورة اافر ,اآلية 78
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( )103الجامع المسالالند الصالالحيو المختصالالر من أمور رسالالول ي صالاللى ي عليه وسالاللم وسالالننه وأيامه
صحيو البخاري ,محمد بن إسماعيل أبو عبدي البخاري الجع ي ,باب قوله تعالى وان يونس لمن
المرسلين تعليق مصط ى البغا159\4,
( )104سورة االنبياء ,اآلية 88 ,87
( )105شرح صحيو البخاري البن بطال143\10 ,
( )106المسالند الصالحيو المختصالر بنقل العدل عن العدل إلى رسالول ي صاللى ي عليه وساللم ,مساللم بن
الحجاج القشيري  ,باب الصالة على النبي ,رقم الحديث 306\1 ,407
( )107المسالند الصالحيو المختصالر بنقل العدل عن العدل إلى رسالول ي صاللى ي عليه وساللم ,مساللم بن
الحجاج القشيري  ,باب من لقي ي با يمان ,رقم الحديث 57\1 ,46
( )108الجامع المسالالند الصالالحيو المختصالالر من أمور رسالالول ي صالاللى ي عليه وسالاللم وسالالننه وأيامه
صالالحيو البخاري ,محمد بن إسالالماعيل أبو عبدي البخاري الجع ي ,باب حس الن الصالالوت بالقران,
رقم الحديث 195\6 ,5048
( )109مسند ا مام أحمد بن حنبل ,أبو عبد ي أحمد بن حنبل ,رقم الحديث 474\41 ,25019
( )110مسند ا مام أحمد بن حنبل ,أبو عبد ي أحمد بن حنبل ,رقم الحديث 246\6 ,3712
( )111سورة الحجرات ,اآلية 13
( )112الجامع المسالالند الصالالحيو المختصالالر من أمور رسالالول ي صالاللى ي عليه وسالاللم وسالالننه وأيامه
صالالالالحيو البخاري ,محمد بن إسالالالالماعيل أبو عبدي البخاري الجع ي ,باب الدعاء عند النداء ,رقم
الحديث 126\1 ,614
( )113ينظر عمدة القاري شرح صحيو البخاري ,ابو محمد محمود بن احمد بدر الدين العيني(ت855ه)
 ,دار احياء التراث العربي-بيروت122\5 ,
( )114المسالند الصالحيو المختصالر بنقل العدل عن العدل إلى رسالول ي صاللى ي عليه وساللم ,مساللم بن
الحجاج القشيري  ,باب الصالة على النبي ,رقم الحديث 306\408,1
( )115التيسالالير بشالالرح الجامع الصالالغير ,رين الدين محمد عبدالر وف بن تاج العرفين الحدادي المناوي
(ت1031ه)  ,مكتبة االمام الشافعي –الرياض ,ط1408( ,3ه1988-م) 417\2
( )116سورة البقرة ,اآليات 5-2
( )117المسالند الصالحيو المختصالر بنقل العدل عن العدل إلى رسالول ي صاللى ي عليه وساللم ,مساللم بن
الحجاج القشيري  ,باب ما يقول عند النوم ,رقم الحديث 2081\4 ,2710
( )118الجامع المسالالند الصالالحيو المختصالالر من أمور رسالالول ي صالاللى ي عليه وسالاللم وسالالننه وأيامه
صالالحيو البخاري ,محمد بن إسالالماعيل أبو عبدي البخاري الجع ي ,باب الحدث في المسالالجد ,رقم
الحديث 96\1 ,445
( )119الجامع المسالالند الصالالحيو المختصالالر من أمور رسالالول ي صالاللى ي عليه وسالاللم وسالالننه وأيامه
صالحيو البخاري ,محمد بن إسالماعيل أبو عبدي البخاري الجع ي ,باب رفع الصالوت بالنداء ,رقم
الحديث125\1 ,609
( )120الجامع المسالالند الصالالحيو المختصالالر من أمور رسالالول ي صالاللى ي عليه وسالاللم وسالالننه وأيامه
صالالالحيو البخاري ,محمد بن إسالالالماعيل أبو عبدي البخاري الجع ي  ,باب قوله تعالى (وهو الذي
خلق السماوات),رقم الحديث 117\9 ,7385
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( )121ينظر عمدة القاري شرح صحيو البخاري ,ابو محمد محمود بن احمد بدر الدين العيني(ت855ه)
 ,دار احياء التراث العربي-بيروت91\25 ,
( )122الجامع المسالالند الصالالحيو المختصالالر من أمور رسالالول ي صالاللى ي عليه وسالاللم وسالالننه وأيامه
صالالحيو البخاري ,محمد بن إسالالماعيل أبو عبدي البخاري الجع ي  ,باب التعوذ من عذاب القبر,
رقم الحديث 99\2 ,1377
( )123الجامع المسالالند الصالالحيو المختصالالر من أمور رسالالول ي صالاللى ي عليه وسالاللم وسالالننه وأيامه
صالالالالالحيو البخالاري ,محمالد بن إسالالالالالمالاعيالل أبو عبالدي البخالاري الجع ي ,بالاب مالا يقول اذا نالام ,رقم
الحديث 69\8 ,6312
( )124ينظر فتو الباري شالالرح صالالحيو البخاري ألحمد بن حجر العسالالقالني الشالالافعي(ت852ه)  ,دار
المعرفة بيروت1379( ,ه) كتبه وبوب احاديثه محمد ف اد عبد الباقي114\11 ,
( )125المسالند الصالحيو المختصالر بنقل العدل عن العدل إلى رسالول ي صاللى ي عليه وساللم ,مساللم بن
الحجاج القشيري باب فضل التهليل والتسبيو والدعاء ,رقم الحديث2072\4 ,2694
( )126سالالبل السالالالم ,محمد بن إسالالماعيل بن صالالالح بن محمد الحسالالني ،الكحالني ثم الصالالنعاني ،أبو
إبراهيم ،عر الدين ،المعروف كأسالالالالالالفه باألمير (المتوفى1182 :هالالالالالالالالالال)  ,دار الحالديث ,د .ط.
718\2
( )127سورة األنبياء ,اآلية47
( )128سورة الكوثر ,اآلية 2-1
( )129المسالند الصالحيو المختصالر بنقل العدل عن العدل إلى رسالول ي صاللى ي عليه وساللم ,مساللم بن
الحجاج القشيري  ,باب حجة من قال البسملة اية ,رقم الحديث 300\1 ,400
( )130ينظر فتو الباري شالرح صالحيو البخاري ,رين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسالن،
سالالمي ،البغدادي ،ثم الدمشالقي ،الحنبلي (المتوفى795 :هالالالالالال)  ,تحقيق محمود شالعبان واخرون,
ال َ
مكتبة الغرباء األثرية  -المدينة النبوية .مكتب تحقيق دار الحرمين  -القاهرة ,ط 1417 ( ,1هالال -
 1996م) 175\1
( )131المسالند الصالحيو المختصالر بنقل العدل عن العدل إلى رسالول ي صاللى ي عليه وساللم ,مساللم بن
الحجاج القشيري ,باب الدعاء في صالة الليل  ,رقم الحديث 534 \1 ,770
( )132الجامع المسالالند الصالالحيو المختصالالر من أمور رسالالول ي صالاللى ي عليه وسالاللم وسالالننه وأيامه
صالالالحيو البخاري ,محمد بن إسالالالماعيل أبو عبدي البخاري الجع ي ,باب الدعاء على المشالالالركين
بالهريمة ,رقم الحديث 44\4 ,2933
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