عمارة وقت الضحى ابلذكر
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونصلي ونسلم على املبعوث رمحة للعاملني ،وبعد:
تكثر الغفلة يف وقت الضحى  ،ويكثر فيه االنصراف والتشاغل ،فتتأكد عمارته ابلذكر وما يقرب إىل
هللا.
قال ابن رجب يف شرح األربعني ما نصه" :معلوم أن هللا عز وجل فرض على املسلمني أن يذكروه كل
يوم وليلة مخس مرات ،إبقامة الصلوات اخلمس يف مواقيتها املؤقتة ،وشرع هلم مع هذه الفرائض اخلمس أن
يذكروه ذكرا يكون هلم انفلة ،والنافلة :الزايدة ،فيكون ذلك زايدة على الصلوات اخلمس ،وهي نوعان:
أحدمها :ما هو من جنس الصالة ،فشرع هلم أن يصلوا مع الصلوات اخلمس قبلها ،أو بعدها أو قبلها
وبعدها سننا ،فتكون زايدة على الفريضة ،فإن كان يف الفريضة نقص ،جرب نقصها هبذه النوافل ،وإال
كانت النوافل زايدة على الفرائض.
وأطول ما يتخلل بني مواقيت الصال ة مما ليس فيه صالة مفروضة ما بني صالة العشاء وصالة الفجر،
وما بني صالة الفجر وصالة الظهر ،فشرع كل واحدة من هاتني الصالتني صالة تكون انفلة؛ لئال يطول
وقت الغفلة عن الذكر ،فشرع ما بني صالة العشاء ،وصالة الفجر صالة الوتر وقيام الليل ،وشرع ما بني
صالة الفجر وصالة الظهر صالة الضحى.
وبعض هذه الصلوات آكد من بعض فآكدها الوتر ،ولذلك اختلف العلماء يف وجوبه ،مث قيام الليل،
وكان النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يداوم عليه حضراً وسفراً ،مث صالة الضحى ،وقد اختلف الناس فيها،

ويف استحباب املداومة عليها .ويف الرتغيب فيها أحاديث صحيحة ،وورد الرتغيب أيضا يف الصالة عقيب
زوال الشمس.
وأما الذكر ابللسان ،فمشروع يف مجيع األوقات ،ويتأكد يف بعضها ،فمما يتأكد فيه الذكر عقيب
الصلوات املفروضات ،وأن يذكر هللا عقيب كل صالة منها مائة مرة ما بني تسبيح وحتميد وتكبري وهتليل.
ويستحب أيضا الذكر بعد الصالتني اللتني ال تطوع بعدمها ،ومها :الفجر والعصر ،فيشرع الذكر بعد صالة
الفجر إىل أن تطلع الشمس ،وبعد العصر حىت تغرب الشمس ،وهذان الوقتان  -أعين وقت الفجر ووقت
العصر  -مها أفضل أوقات النهار للذكر؛ وهلذا أمر هللا تعاىل بذكره فيهما يف مواضع من القرآن كقوله:
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وأفضل ما فعل يف هذين الوقتني من الذكر :صالة الفجر وصالة العصر ،ومها أفضل الصلوات .وقد
قيل يف كل منهما :إهنا الصالة الوسطى ومها الربدان اللذان من حافظ عليهما دخل اجلنة ،ويليهما من

أوقات الذكر الليل .وهلذا يذكر بعد هذين الوقتني يف القرآن تسبيح الليل وصالته.
والذكر املطلق يدخل فيه الصالة ،وتالوة القرآن ،وتعلمه ،وتعليمه ،والعلم النافع ،كما يدخل فيه التسبيح
والتكبري والتهليل ،ومن أصحابنا من رجح التالوة على التسبيح وحنوه بعد الفجر والعصر .وسئل األوزاعي
عن ذلك ،فقال" :كان هديهم ذكر هللا ،فإن قرأ فحسن".
وظاهر هذا أن الذكر يف هذا الوقت أفضل من التالوة ،وكذا قال إسحاق يف التسبيح عقيب
املكتوابت مائة مرة :إنه أفضل من التالوة حينئذ.

