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 شروعالعدد الم لىوالز�ادة ع باح والمساءصتكرار أذ�ار ال

 
 العدد المطلوب؟  لىوالز�ادة ع ،: هل �صح تكرار أذ�ار الصباح والمساء أكثر من مرةالسؤال

وال  ،ن فإنه ال تجوز الز�ادة علیه وال النقص منهما ورد تحدیده من قبل الشارع �عدد معیَّ  :الجواب
ألن  ؛یترتب علیه األثر والثواب المرتب علیه إال إذا جيء �ه على وجهه �عدده و�یفیته ولفظه

حینما سمع من  -رضي هللا عنه– �ما جاء في حدیث البراء ،األذ�ار عند أهل العلم توقیفیة
یك آمنت �كتا�ك الذي أنزلت، و�نب«الذ�ر في المنام الذي فیه:  -علیه الصالة والسالم-النبي 

ال، ونبیك الذي «قال:  "ورسولك الذي أرسلت"فلما أعاد علیه الحدیث قال:  »الذي أرسلت
و�نما  ،نقص منهازاد علیها وال یُ فدل على أن األذ�ار توقیفیة ال یُ  ،]٢٤٧[البخاري:  »أرسلت

 ال إله إال هللا وحده ال شر�ك له له الملك وله( :قول :وجاء في حدیث ،تؤدى �حروفها و�عددها
ولم �أت أحد �أفضل مما جاء �ه، إال أحد عمل «مائة مرة  ،)الحمد وهو على �ل شيء قدیر

فدل على أن الز�ادة قد تكون مقبولة في مثل هذا الذ�ر على  ،]٣٢٩٣[البخاري:  »أكثر من ذلك
ئة وزاد علیها ما اوعلى �ل حال لو جاء �الم ،زاد مئات أخرى  :ومنهم من �قول ،وجه الخصوص

و�ذلك إذا شك في األعداد من األذ�ار األخرى ثم زاد على ذلك  ،ئةاه أنه بلغ �ه المیتحقق �
ئة من التهلیل عشًرا اولو زاد على الم ،حتى یتحقق أنه أتى �العدد المطلوب حینئٍذ �غتفر مثل هذا

و�ان  ،ئة التي علیها الوعد المذ�ور �أنها حرز من الشیطان وأنه �ذا و�ذاامن �اب أنه أتى �الم
قال: ال إله إال هللا وحده ال « من وزاد علیها عشًرا مثًال من �اب أن ،كمن أعتق عشر رقاب

شر�ك له، له الملك وله الحمد وهو على �ل شيء قدیر، عشر مرار �ان �من أعتق أر�عة 
أما العدد  ،ال مانع من ذلكفبهذه النیة و�هذا القصد  ]٢٦٩٣[مسلم:  »أنفس من ولد إسماعیل

لوب المحدد في �اب األذ�ار فإنه �جب التزامه فال یزاد علیه وال ینقص منه. واألجور المط
، جيء �العدد المطلوب المنصوص علیهالمرتبة على هذه األذ�ار بهذه األعداد ال تتحقق إال إذا 

 أن یز�د حتى یتحقق أنه بلغ العدد. غ العدد أو لم یبلغ فإنه ال مانعإذا شك هل بللكن 
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