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 ز االجتماع على الذكرجواأدلة 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 وصحبه أمجعني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله

 أما بعد
 : السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتهإىل معاىل وزير األوقاف

بأن أصارحك مبا يف خلجات نفسي وما أمحله يف قليب وأقول لك  يا فضيلة الوزير لتسمح يل
حينما علمنا بتوليك مقاليد وزارة األوقاف أثلج اخلرب صدورنا واطمأنت قلوبنا إذ أنك من أعالم 

الشريف وأحد أبنائه الذين ارتشفوا من معني علومه الزكية وربيت عقوهلم على مناهجه األزهر 
هي أركان منهج األزهر ودعائمه العريقة وأيقنا  عقيدة ومذهبية وعلوم األخالق اليتاملنيفة من 

أنك ستعمل لنصرة احلق املبني وتصحيح مسرية الدعوة لتكون على الصراط املستقيم الذي ال 
، وشأن أهل احلق هو احلق الذي أسس اهلل تعاىل عليه ملة وال االحنياز لتيار أو اجتاهايعرف اجمل

دينه وأقام عليه شريعته أال وهو كتاب اهلل احملفوظ وسنة نبيه املعصوم الذي علمنا وإياكم ومجيع 
من اتباع وأن االجتهاد القائم على الدليل خري  ،أمته إىل يوم القيامة أن لنا ولكم يف احلق سعة

 .األهواء املضلة واآلراء املزلة لألقدام عن الصراط املستقيم
فامسح يل أن أقول لنا ولكم يف احلق سعة وخاصة يف قراركم األخري مبنع تراخيص جمالس 
الذكر يف املساجد وإين ال أرضى لكم الوقوع يف الزلل الذي وقع فيه سلفكم زقزوق وهو من هو 

يُن النَِّصيَحةُ  :أنصحكم من باب قول النيباجتاها وفكرا معروفا لذا  لِلَِّه ) :قال ؟ ِلَمنْ  :قُ ْلَنا .()الدِّ
ِتِهمْ َوِلِكَتاِبِه َولَِرُسولِِه وألئم  .أخرجه مسلم .(ة اْلُمْسِلِمنَي َوَعامَّ

لة وإن كنت ال أساويكم علما فأنا من عامة املسلمني فهذه كلمات لنا ولسيادتكم تذكرة وأد
ال أرضى لك مبشورة املتعصبني ملنهج ضد منهج من آراء  وقبل أن أسوقها فإين ،هي لنا واضحة

املستشارين لفضيلتكم أو بعضهم فتكون مثرة قبول آرائهم فتنة صماء عمياء ال يعلم نتائجها إال 
 :يقولوأذكركم ونفسي بقول إمام أهل السنة أمحد بن حنبل إذ  ،اهلل من الفرقة وتشتيت لألمة

 ."احلديث الضعيف أحب إىل من آراء الرجال"
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وإن قراركم السابق فيه من الظلم للنفس وللغري ما فيه خاصة إذا كان أصحاب هذا االجتاه 
هلم من األدلة ما هلم وشأن االختالف احملمود املتجرد من اتباع اهلوى هو التسليم للمخالف إذا  

ي عليه املخالف وهنا فال حق ملخالفه يف جترحيه أو كان معه دليل حيتمل وجوها منها الوجه الذ
 ."االعتبار بعموم اللفظ ال خبصوص السبب" :تبديعه أو احلجر عليه وحسب القاعدة الفقهية

 ،فما بالك إذا يف إمجاع مجهور الفقهاء على اعتبار هذه األدلة واعتمادها كما سيأتى بيان ذلك
 :فأقول وباهلل التوفيق

 :( وعمومهذكرال)معنى لفظ 
( من األلفاظ العامة الىت أطلق الشارع معناها فتارة ُقِصَد هبا القرآن الكرمي  الذكرإن لفظ )

[ وتارة ُقِصَد هبا صالة 9]احلجر:  (ذِّكَر وإنّا لُه حَلافظونَ نا الإنَّا حنن نزّل)كما يف قوله تعاىل: 
]اجلمعة:  (ة من يوم اجلمعة فاسَعوا إىل ذكِر اهللِ يا أيُّها الذين آمنوا إذا نُوِدَي للصال)اجلمعة: 

 [.7]األنبياء: ( فاسألوا أهل الذكر إْن كنتم ال تعلمونَ )ويف موطن آخر ُعِِنَ هبا العلم:  ،[9
التسبيُح والتهليل والتكبري والصالة على النيب وما إىل  :(الذكر) ويف معظم النصوص أُريَد بكلمة

فإذا َقضيُتُم الصالَة فاذكروا اهللَ ) .. إخل كما يف قوله تعاىل:.ء اهلل تعاىلهنالك من الصَيغ كأمسا
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيُتْم ِفئًة ) وقوله تعاىل: ،[102]النساء: ( قيامًا وقعودًا وعلى جنوِبُكم

( تَ َبتَّْل إليِه تبتيالً واذُكِر اسَم ربَِّك و ) وقوله تعاىل: ،[54]األنفال:  (فاثبتوا واذكروا اهلَل كثرياً 
السه فقط خاصة وأن كل هذه خيطئ من حيصر معناه يف العلم وجم [ فعلى هذه املعاين8]املزمل: 

قد ذكرها العلي األعلى سبحانه يف كتابه الذي ال يتبع األهواء وال يأتيه الباطل من بني  املعاين
 .يديه وال من خلفه

 :والسنةجمالس الذكر واألدلة عليها من الكتاب 
[ فعرب بصيغة 191]آل عمران:  (الذين يذكرون اهلل قياماً وقعوداً وعلى ُجنوهبم) وقال تعاىل:

أن هذا املعىن يدخل فيه اجتماع املؤمنني على الذكر  -وأنت أعلم  -اجلمع ال اإلفراد فدل هذا 
ا اذكروا اهلل ذكراً كثرياً يا أيها الذين آمنو ) وقال تعاىل: ،يف مجاعة كما أنه يدخل فيه الذكر الفردي

فإذا قضيُتُم الصالة ) [ وقال سبحانه أيضاً:52 - 51]األحزاب:  (وَسبُِّحوه بكرًة وأصيالً 
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ً وعلى ُجنوِبُكم  وهذا دال على الذكر اجلماعي أيضاً  ،[103]النساء:  (فاذكروا اهلل قيامًا وقعودا
ة املبطلون يف املساجد اليوم وقد كان هذا من هديه وسنته طيلة حياته وقد عطل هذه السن

بإصرارهم على اإلسرار بالذكر دبر الصالة املكتوبة وقد قامت على اجلهر بالذكر بعد الصالة 
ما أخرجه الشيخان عن َعْمُرو بن ِديَناٍر أَنَّ املكتوبة األدلة الواضحة والرباهني الساطعة ومن ذلك 

ْوِت بِالذِّْكِر حني يَ ْنَصِرُف الناس أَبَا َمْعَبٍد موىل ابن َعبَّاٍس أخربه َأنَّ اب ن َعبَّاٍس أخربه َأنَّ َرْفَع الصَّ
قال ابن َعبَّاٍس كنت أَْعَلُم إذا اْنَصَرُفوا ِبَذِلَك إذا  :من اْلَمْكُتوبَِة كان على َعْهِد النيب َوأَنَُّه قال

ْعُتهُ   .مسَِ
وفيه دليل  :(324/  2)( حالفت) يقول شيخ شيوخنا شيخ اإلسالم ابن حجر رمحه اهلل يف

عن صحة ما كان يفعله بعض  ةفيه اإلبان :قال الطربي .على جواز اجلهر بالذكر عقب الصالة
وتعقبه ابن بطال بأنه مل يقف على ذلك عن أحد من السلف  .األمراء من التكبري عقب الصالة

تكبري يف العساكر عقب الصبح أهنم كانوا يستحبون ال( الواضحة) إال ما حكاه ابن حبيب يف
 وهو قدمي من شأن الناس ا.ه  :قال .ثالثاً  عالياً  والعشاء تكبرياً 

محل الشافعي هذا احلديث على أهنم  :وليس هلم حجة إال قول ينسب للشافعي قال النووي
جهروا به وقتا يسريا ألجل تعليم صفة الذكر ال أهنم داوموا على اجلهر به واملختار أن اإلمام 

 .واملأموم خيفيان الذكر إال إن احتيج إىل التعليم
واحلاجة إىل التعليم قائمة إىل يوم الدين خاصة يف حق األمي والصيب والتعليم  :قلت

بالسماع أسرع وأجنح وهذا ما ال ينكره أحد فما تعلمنا كيفية الذكر بعد الصالة إال يف املساجد 
زمان عال فيه صوت املعطلني للسنن الذين صريوا السنة  فلنا اهلل يف ،حني كان جيهر به املسلمون

بدعة والبدعة سنة وألبسوا على الناس أمور دينهم فاملشتكى إىل اهلل وحده وهو حسنا ونعم 
 .الوكيل

وأرجو  -بل إين أخاف على سيادتكم من محل هذا اإلمث الذي توعد به اهلل تعاىل من توعد 
ومن أظلُم ِمَّْن َمَنَع مساجَد اهلل أن يُْذَكَر فيها ) وله تعاىليف ق -أال تغضب فما أنا إال مذكر 

فما أقيمت املساجد إال لعبادة اهلل تعاىل وحده وتوحيده وذكره وإقامة  ،[115]البقرة: ( امسُه
( يف بيوٍت أَِذَن اهلل أن تُرفَع ويُذكر فيها امسُهُ ) شريعته وهذا ما نص عليه يف كتابه يف قوله تعاىل:
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( رِجال ال تُلهيهم جتارة وال بيٌع عن ذكِر اهللِ ) :[ ومدح عباده الذاكرين فقال تعاىل33نور: ]ال
وأمر  ،[ فهم احلاضرون يف حضرته املتمتعون بذكره حني غفل كثري من العباد عنه37]النور: 

تُلِهُكم يا أيها الذين آمنوا ال ) :بذلك صفوة عباده وأوليائه وحذر من خمالفة أمره فقال تعاىل
 [ وقال يبشرهم ويعدهم باجلزاء األوىف9]املنافقون: ( أمواُلكم وال أوالدُكم عن ذكر اهلل

[ قال ابن 34]األحزاب:  (والذاكرين اهلل كثريًا والذاكراِت أعّد اهلُل هلُم مغِفَرًة وأجرًا عظيماً )
ً وعشيًا وكلما اس :عباس تيقظ من نومه، وكلما غدا املراد: يذكرون اهلل يف أدبار الصلوات، وغدوا

( 109 - 1/103األذكار النووية [ )]الفتوحات الربانية على  .أو راح من منزله، ذكر اهلل تعاىل
يكون من الذاكرين اهلل كثريًا والذاكرات حىت يذكر اهلل تعاىل قائمًا وقاعداً  وقال جماهد: ال

كر صقال القلوب، ومفتاح باب فالذ  ]الفتوحات الربانية على األذكار النووية[ .ومضجعاً 
النفحات، وسبيل توجه التجليات على القلوب، وبه حيصل التخلق، ال بغريه. لذلك فاملريد ال 
يصيبه غم أو هم أو حزن إال بسبب غفلته عن ذكر اهلل، ولو اشتغل بذكر اهلل لدام فرحه وقرت 

 ن والكدر.عينه، إذ الذكر مفتاح السرور والفرح، كما أن الغفلة مفتاح احلز 
ال حتصى وإني ألعجب ممن يغض الطرف عنها  يوأما األدلة على مشروعية االجتماع على الذكر فه

 :ومنها متعمداً عامداً
ما جلس قوم جملسا يذكرون اهلل فيه ) :قال رسول اهلل :عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال - 1

 أخرجه مسلم .(عنده إال حفتهم املالئكة وغشيتهم الرمحة وذكرهم اهلل فيمن
 .دل احلديث على فضيلة جمالس الذكر والذاكرين وفضيلة االجتماع على الذكر

إن هلل مالئكة يطوفون يف الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا ) :أخرج البخاري - 2
 .(لدنيافيحفوهنم بأجنحتهم إىل السماء ا :قوما يذكرون اهلل تعاىل تنادوا هلموا إىل حاجتكم قال

واملراد بالذكر هو  ،وهذا من فضائل جمالس الذكر حتضرها املالئكة بعد التماسهم هلا .احلديث
أنه تعاىل يسأل مالئكته ما يصنع  :التسبيح والتحميد وتالوة القرآن وحنو ذلك ويف حديث البزار

ى نبيك ويسألونك يعظمون آالءك ويتلون كتابك ويصلون عل) :العباد وهو أعلم هبم فيقولون
 .والقوم يف جمالسهم ال يتعدون هذا الصنيع فلما االعرتاض عليهم ؟! .(آلخرهتم ودنياهم
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املراد بذكر اللسان األلفاظ الدالة على التسبيح والتحميد والتمجيد و الذكر  :وقال الفخر الرازي
والنهي حىت يطلع على بالقلب التفكر يف أدلة الذات والصفات ويف أدلة التكاليف من األمر 

والذكر باجلوارح هو أن تصري مستغرقة بالطاعات ومن مث مسي  ،أحكامه ويف أسرار خملوقات اهلل
وذكر بعض العارفني أن الذكر على سبعة أحناء ( فاسعوا إىل ذكر اهلل) :اهلل الصالة ذكرا يف قوله

الثناء وذكر اليدين بالعطاء وذكر فذكر العينني بالبكاء وذكر األذنني باإلصغاء وذكر اللسان ب
 .البدن بالوفاء وذكر القلب باخلوف والرجاء وذكر الروح بالتسليم والرضاء

ليبعثن اهلل أقواما يوم القيامة يف ) :قال رسول اهلل :عن أيب الدرداء رضي اهلل عنه قال - 3
فجثا أعرايب على  :قال .(داءوجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء وال شه

هم املتحابون يف اهلل من قبائل شىت وبالد ) :قال .يا رسول اهلل حلهم لنا نعرفهم :ركبتيه فقال
أليس هذا من أدلة مشروعية  .رواه الطرباين بإسناد حسن .(شىت جيتمعون على ذكر اهلل يذكرونه

 االجتماع على الذكر ؟!
لدليل الصريح الذي ال مراء فيه وال جدال على مشروعية حلق الذكر وجاء يف سنة سيدنا ا

ومعناها يف اللغة معروف غري منكر  -أي حلقة  -واحللقة هي اجتماع الناس على هيئة دائرة 
 :وهو هذا احلديث

 :فقالَخرََج ُمَعاِويَُة على َحْلَقٍة يف اْلَمْسِجِد  :أخرج مسلم عن أيب َسِعيٍد اخْلُْدرِيِّ قال – 5
واهلل ما َأْجَلَسَنا  :آللَِّه ما َأْجَلَسُكْم إال َذاَك ؟ قالوا :قال .َجَلْسَنا َنْذُكُر اللَّهَ  :ما َأْجَلَسُكْم ؟ قالوا

أََما إين مل َأْسَتْحِلْفُكْم تُ ْهَمًة َلُكْم وما كان َأَحٌد مبَْنزَِليِت من رسول اللَِّه أََقلَّ عنه  :قال .إال َذاكَ 
َجَلْسَنا  :قالوا .(ما َأْجَلَسُكْم ؟) :ِديثًا ِمِنِّ َوِإنَّ َرُسوَل اللَِّه َخرََج على َحْلَقٍة من َأْصَحاِبِه فقالحَ 

َنا ْساَلِم َوَمنَّ ِبِه َعَلي ْ  .(آللَِّه ما َأْجَلَسُكْم إال َذاَك ؟) :قال .َنْذُكُر اللََّه َوحَنَْمُدُه على ما َهَدانَا ِلْْلِ
أََما إين مل َأْسَتْحِلْفُكْم تُ ْهَمًة َلُكْم َوَلِكنَُّه أَتَاين ِجرْبِيُل ) :قال .واهلل ما َأْجَلَسَنا إال َذاكَ  :واقال

 .(َفَأْخبَ َرين َأنَّ اللََّه عز وجل يُ َباِهي ِبُكْم اْلَماَلِئَكةَ 
 .(رمت برياض اجلنة فارتعواإذا مر ) :قال رسول اهلل :أخرج الرتمذي عن أيب هريرة قال – 4

 :وما الرتع يا رسول اهلل ؟ قال :قال .(املساجد) :قال .يا رسول اهلل وما رياض اجلنة ؟ :قلت
 .هذا حديث غريب :قال أبو عيسى .(سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب)
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ألن أقعد مع قوم يذكرون اهلل ) :ل رسول اهللقا :أخرج أبو داود عن أنس بن مالك قال – 3
من صالة الغداة إىل طلوع الشمس أحب إيل من أن أعتق أربعة من ولد إمساعيل وألن أقعد مع 

 .(قوم يذكرون اهلل من صالة العصر إىل أن تغرب الشمس أحب إيل من أن أعتق رقبة
إن هلل مالئكة يطوفون يف الطرق ) :قال رسول اهلل :أخرج البخاري عن أيب هريرة قال – 7

فيحفوهنم  .هلموا إىل حاجتكم :يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قومًا يذكرون اهلل تنادوا
 :تقول :قال .فيسأهلم رهبم وهو أعلم هبم ما يقول عبادي :قال .بأجنحتهم إىل السماء الدنيا

ال واهلل ما  :فيقولون :قال .هل رأوين :فيقول :قال .يسبحونك ويكربونك وحيمدونك وميجدونك
لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك  :فيقولون :قال .كيف لو رأوين  :فيقول :قال .رأوك

 .وهل رأوها :يقول :قال .يسألونك اجلنة :قال .فما يسألوين :قال .متجيدًا وأكثر لك تسبيحاً 
لو أهنم  :يقولون :قال .فكيف لو أهنم رأوها :يقول :قال .رأوهاال واهلل يا رب ما  :يقولون :قال

يقول شيخ شيوخنا العالمة ابن  .(رأوها كانوا أشد عليها حرصًا وأشد هلا طلبًا وأعظم فيها رغبة
ويؤخذ من جمموع هذه الطرق املراد  :هلذا احلديث شارحاً  (11/212) :(الفتح) حجر يف

واهنا اليت تشتمل على ذكر اهلل بأنواع الذكر الواردة من تسبيح وتكبري وغريمها مبجالس الذكر 
وعلى تالوة كتاب اهلل سبحانه وتعاىل وعلى الدعاء خبريي الدنيا واآلخرة ويف دخول قراءة 
احلديث النبوي ومدارسة العلم الشرعي ومذاكرته واالجتماع على صالة النافلة يف هذه اجملالس 

اختصاص ذلك مبجالس التسبيح والتكبري وحنومها والتالوة فحسب وإن كانت قراءة نظر واألشبه 
 .احلديث ومدارسة العلم واملناظرة فيه من مجلة ما يدخل حتت مسمى ذكر اهلل تعاىل

يَ ُقوُل اللَُّه َجلَّ ) :َعْن َأيب َسِعيٍد َعْن َرُسوِل اللَِّه قَالَ ( صحيحه) وأخرج ابن حبان يف – 8
أَْهُل  :قَالَ  .َمْن أَْهُل اْلَكَرِم يَا َرُسوَل اللَِّه ؟ :َفِقيلَ  .َوَعال َسيَ ْعَلُم أَْهُل اجلَْْمِع اْليَ ْوَم َمْن أَْهُل اْلَكَرمِ 

 .(جَمَاِلِس الذِّْكِر يف اْلَمَساِجدِ 
مر وأخرج مسلم والرتمذي عن أيب هريرة قال: كان رسول اهلل يسري يف طريق مكة ف – 9

َفرِّدون يا رسول  :قيل .(سريوا هذا مُجْدان سبق املَفرِّدون) على جبل يقال له مُجْدان فقال:
ُ

وما امل
 .(املسَتهرَتون بذكر اهلل، يضع الذكر عنهم أثقاهلم فيأتون اهلل يوم القيامة خفافاً ) :اهلل ؟ قال
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بل قد جعل خلو األرض  ،حلديثوالصوفية احلق هم من عناهم النيب بقوله ووصفه يف هذا ا
منهم عالمة على قرب الساعة وزوال اخلري منها وهذا وصفهم ووصف حاهلم وأفعاهلم يف حديثه 

اَعُة حىت اَل يُ َقاَل يف األرض اهلل اهلل) :عن أََنٍس َأنَّ َرُسوَل اللَِّه قال ومن غريهم  .(اَل تَ ُقوُم السَّ
مل يف الوقت الذي ذهب فيه املتنطعون إىل منعه حىت زعم منهم يذكر اهلل باالسم املفرد يف العا

أن الذكر باالسم املفرد ال يقوم عليه دليل شرعي من سنة النيب حىت  وتدليساً  وهبتاناً  من زعم زوراً 
إنه مل يرد يف حديث صحيح وال حسن وال حىت موضوع الذكر باالسم  :وهبتاناً  قال بلسانه زوراً 

واتبع هواه  المة هذا احلديث السابق بل إن صح القول فقد تناسى عمداً ونسى سيادة الع .املفرد
هذا احلديث السابق الذكر وغريه من السنة التقريرية من سيدنا حني كان مير على بالل وهو 

بل قد تغافلوا عمدا عن كالم اهلل تعاىل  ،وسيدنا يسمعه وال ينهاه .أحد أحد :يعذب وكان ذكره
واذكر اسم ربِّك ) :مر به اهلل تعاىل خاصة عباده وأكرمهم إذ يقول سبحانهيف هذا األمر الذي أ

[ فأمره بالذكر المسه تعاىل وِما يؤكد هذا املعىن أنه مل يقرن األمر 8]املزمل: ( وتبتَّل إليه تبتيالً 
 :[ أو1 :األعلى] (سبح اسم ربك األعلى) :بالتسبيح كما أمره به يف غري هذه كقوله تعاىل

سبحان ريب  ،سبحان ريب األعلى :واألمر هنا ظاهر بأن يقول( فسبح باسم ربك العظيم)
 .فلله در من علم وفهم مراد اهلل ومل يتبع هوى نفسه ،العظيم

ما من قوٍم اجتمعوا ) وأخرج اإلمام أمحد عن أنس بن مالك عن رسول اهلل قال: – 10
إال وجهه؛ إال ناداهم مناٍد من السماء أن قوموا مغفوراً  يذكرون اهلل عز وجل ال يريدون بذلك

 .وهذا صريح يف مشروعية االجتماع على ذكر اهلل سبحانه .(لكم فقد بُدلت سيئاتكم حسنات
ارفعوا أيديكم ) وأخرج احلاكم وغريه عن شداد بن أوس قال: إنَّا َلعنَد النيب إذ قال: – 11

اللهم إنَّك بعثتِن هبذه الكلمة وأمرتِن هبا ووعدتِن عليها ) :ففعلنا، فقال .(فقولوا: ال إله إال اهلل
وهذا من فعله واجتماعه  .(أبشروا فإن اهلل قد غفر لكم) مث قال: .(اجلنة، إنك ال ختلف امليعاد

يدنا على الذكر يف مجاعة واجلهر به وهذا ما يعده العلماء دليال على تلقني الذكر كما لقنهم س
 .وهذا واضح يف احلديث وال مراء فيه

وإذا أردنا أن نستقصي األدلة من سنة سيدنا لطال بنا املقال وهناك أحاديث بلغت حدَّ 
 الكثرة، مجع منها العالمة الكبري جالل الدين السيوطي مخسة وعشرين حديثًا يف رسالة مساها
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كفى، وسالم على عباده الذين اصطفى، فقال: احلمد هلل و ( نتيجة الفكر يف اجلهر بالذكر)
سألَت أكرمك اهلل عما اعتاده السادة الصوفية من عقد ِحَلق الذكر، واجلهر به يف املساجد، 

 .ورفع الصوت بالتهليل وهل ذلك مكروه، أو ال ؟
اجلواب: إنه ال كراهة يف شيء من ذلك، وقد وردت أحاديث تقتضي استحباب اجلهر 

ي استحباب اإلسرار به، واجلمع بينهما أن ذلك خيتلف باختالف بالذكر، وأحاديث تقتض
 األحوال واألشخاص، وها أنا أُبني ذلك فصالً فصاًل.

مث ذكر األحاديث الدالة على ذلك بكاملها مث قال: إذا تأملَت ما أوردنا من األحاديث، 
استحبابه؛ إما صرحياً  عرفت من جمموعها أنه ال كراهة البتة يف اجلهر بالذكر، بل فيه ما يدل على

فهو نظري معارضة ( خرُي الذكر اخلفي) ، وأما معارضته حبديثكما أشرنا إليه  -أو التزامًا 
وقد مجع النووي بينهما: بأن  ،(املسر بالقرآن كاملسر بالصدقة) أحاديث اجلهر بالقرآن حبديث:

يام، واجلهر أفضل يف غري ذلك؛ ألن اإلخفاء أفضل حيث خاف الرياء، أو تأذَّى به مصلون أو ن
، وجيمع مهه إىل الفكر، ئإىل السامعني، وألنه يوقُظ القار العمل فيه أكثر، وألن فائدته تتعدى 

ويصرف مسعه إليه، ويطرد النوم، ويزيد يف النشاط. وقال بعضهم: يستحب اجلهر ببعض القراءة 
ِسرَّ قد ميلُّ فيأنس باجل

ُ
هر، واجلاهر قد يكلُّ فيسرتيح باإلسرار. وكذلك واإلسرار ببعضها، ألن امل

 نقول يف الذكر على هذا التفصيل، وبه حيصل اجلمع بني األحاديث. فإْن قلَت: قال اهلل تعاىل:
[. قلت: اجلواب 204]األعراف: ( واذُكْر ربََّك يف نفسك تضرُّعاً وخيفًة ودون اجلهِر من القولِ )

 على هذه اآلية من ثالثة أوجه:
[. وقد 110]اإلسراء: ( وال جتهر بصالِتَك وال ختاِفْت هبا) إهنا مكية كآية اإلسراء: ول:األ

نزلت حني كان النيب صلى اهلل عليه وسلم جيهر بالقرآن، فيسمعه املشركون فيسبون القرآن وَمْن 
وال تُسبُّوا ) :أنزله، فأُِمر برتك اجلهر سداً للذريعة، كما هُني عن سب األصنام لذلك يف قوله تعاىل

[. وقد زال هذا املعىن، 108]األنعام: ( الذين يدعوَن ِمْن دون اهلل فيُسبُّوا اهلَل َعْدوًا بغرِي علمٍ 
 وأشار إىل ذلك ابن كثري يف تفسريه.
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منهم عبد الرمحن بن زيد بن أسلم شيخ مالك، وابن جرير  -إن مجاعة من املفسرين  الثاني:
محلوا اآلية على الذاكر حال قراءة القرآن، وأنه أمٌر له بالذكر على هذه الصفة تعظيمًا للقرآن  -

( أنصُتواوإذا قُرِئ القرآُن فاستمعوا له و ) أن ترفع عنه األصوات، ويقويه اتصاهلا بقوله تعاىل:
[. قلت وكأنه ملا أمر باإلنصات خشي من ذلك اإلخالد إىل البطالة، فنبه 205]األعراف: 

على أنه وإن كان مأموراً بالسكوت باللسان إال أن تكليف الذكر بالقلب باٍق حىت ال يغفل عن 
 [.204]األعراف: ( وال َتُكْن ِمَن الغافلني) ذكر اهلل، ولذا ختم اآلية بقوله:

ما ذكره الصوفية أن األمر يف اآلية خاص بالنيب صلى اهلل عليه وسلم الكامل  :الثالث
فمأمور باجلهر، ألنه أشد تأثرياً  -ِمن هو حمل الوساوس واخلواطر الرديئة  -املكمل، وأما غريه 

يف دفعها. قلُت: ويؤيده من احلديث ما أخرجه البزار عن معاذ بن جبل رضي اهلل عنه قال: قال 
من صلَّى منكم بالليل فليجهر بقراءته فإن املالئكة تصلي )  صلى اهلل عليه وسلم:رسول اهلل

بصالته، وتسمع لقراءته، وإنَّ مؤمِن اجلن الذين يكونون يف اهلواء، وجريانه معه يف مسكنه 
اق  يصلون بصالته، ويستمعون قراءته، وإنه يطرد جبهره بقراءته عن داره وعن الدور اليت حوله ُفسَّ

ادُعوا ربَّكم تضرعًا وُخفيًة إنَّه ال حيبُّ ) فإن قلَت: فقد قال تعاىل: .(اجلن ومردة الشياطني
[. وقد فسر االعتداء باجلهر يف الدعاء. قلُت: اجلواب عنه من 44]األعراف: ( املعتدينَ 

 وجهني:
هلا يف الشرع،  أن الراجح يف تفسريه أنه جتاوُز املأمور به، أو اخرتاُع دعوة ال أصل أحدمها:

وصححه عن أيب نعامة رضي اهلل عنه: أن ( مستدركه) ويؤيده ما أخرجه ابن ماجه، واحلاكم يف
عبد اهلل بن مغفل مسع ابنه يقول: اللهم إين أسألك القصر األبيض عن ميني اجلنة. فقال: إين 

هذا  .(تدون بالدعاءسيكون يف هذه األمة قوم يع) مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول:
 تفسري صحايب، وهو أعلم باملراد.

على تقدير التسليم فاآلية يف الدعاء ال يف الذكر، والدعاء خبصوصه؛ األفضل فيه  الثاني:
[. ومن مَثَّ 3]مرمي: ( إْذ نادى ربَُّه نداًء خفياً ) اإلسرار، ألنه أقرب إىل اإلجابة، ولذا قال تعاىل:
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عاذة يف الصالة اتفاقًا ألهنا دعاء. فإن قلَت: فقد نُقل عن ابن مسعود ستاستحب اإلسرار باإل
رضي اهلل عنه أنه رأى قومًا يهللون برفع الصوت يف املسجد فقال: ما أراكم إال مبتدعني حىت 
أخرجهم من املسجد. قلت: هذا األثر عن ابن مسعود حيتاج إىل بيان سنده، ومن أخرجه من 

وعلى تقدير ثبوته فهو ُمعاَرض باألحاديث الكثرية الثابتة املتقدمة،  األئمة احلفاظ يف كتبهم،
وهي مقدمة عليه عند التعارض، مث رأيت ما يقتضي إنكار ذلك عن ابن مسعود، قال اإلمام 

حدثنا حسني بن حممد حدثنا املسعودي عن عامر بن شقيق  :(الزهد) أمحد بن حنبل يف كتاب
ذين يزعمون أن عبد اهلل كان يَ ْنهى عن الذكر، ما جالسُت عبَد اهلل عن أيب وائل قال: هؤالء ال

 جملساً إال ذََكَر اهلل فيه.
عن ثابت البناين قال: إن أهَل ذكر اهلل ليجلسون إىل ذكر اهلل وإن ( الزهد) وأخرج أمحد يف

 انتهى من .شيء عليهم من اآلثام أمثال اجلبال، وإهنم ليقومون من ذكر اهلل تعاىل ما عليهم منها
يف الفقه وعلوم التفسري واحلديث واألصول والنحو واإلعراب وسائر الفنون ( احلاوي للفتاوي)

 .للعالمة الكبري جالل الدين السيوطي
( سباحة الفكر يف اجلهر بالذكر) :رسالة يف هذا األمر ومساها يوقد مجع أيضا العالمة اللكنو 

 . وأورد كل الشبه املعارضة واجلواب عنها باألدلةتفنن فيها وأجاد رمحه اهلل
( عند قوله 5/150) ( روح املعاين) ومن األدلة أيضا قول العالمة األلوسي يف تفسريه -
[: وعليه فُيحمل ما 191]آل عمران: ( الذيَن يذُكروَن اهلَل ِقيامًا وقُعودًا وعلى ُجنوهِبم) تعاىل:

ما وعروة بن الزبري ومجاعة رضي اهلل عنهم من أهنم خرجوا يوم ُحكي عن ابن عمر رضي اهلل عنه
يذكرون اهلل ) العيد إىل املصلى، فجعلوا يذكرون اهلل تعاىل، فقال بعضهم: أَما قال اهلل تعاىل:

؟ فقاموا يذكرون اهلل تعاىل على أقدامهم، على أّن مرادهم بذلك التربك بنوع موافقة (قيامًا وقعوداً 
 .رد من أفراد مدلوهلالآلية يف ضمن ف

وفيه كفاية ملن أراد اهلل له اهلداية واهلل اهلادي إىل  ،هذه أدلتنا على سبيل الذكر ال احلصر -
 .كثرياً   وصل اللهم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً  ،الصراط املستقيم

 .والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته


