
 هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                                      (211رقم احلديث ) -باب الذكر عقي  الصالة  
 

  999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ونل  يستحب فا  Uهذن ن  ي  نلشري  نلذ  ي ل  لى س ة  اا س ا نل يب  -رمحه هللا  -ذكر نف    
فقرنء  Uفر  اا صالته أن حياف   لي ا، وهذه نفعقوات ونلكلمات نل يوات نل   ل  لي ا رسال هللا 

في ا أءرن  ظي ن و انبن كوان ي ري به نإلنسان اا  -صلانت هللا وسالاه  ليه  -نف اءريا و ل  لي ا أاته 
بهيرن  هذن ن  ي  بع  صفة  -رمحه هللا  -ى نف    سوقه ويفات به اا بع ه إال أن يعمم اثم  مله. ن ت

: أنه كان  U؛ ألن هذن نلذكر إمنا يشرع بع  نلفرن  اا نل ال ، وق  بي ا أن ه   رسال هللا  Uصال  نل يب 
إذن فر  اا نل ال  نستغفر مث بني بالس ة نلقالية هذن نلذكر نلذ  ن ب إليه وبني فضله نلعظي  و انبه نلكرس. 

 -هذن ن  ي  ور   ا      اا نل حابة  [ U] أن ققرا  املهاجرين أت ا رس هللا هللا : -رمحه هللا  - قاله
رضي هللا  -ا   : أبا هرير  و و  هللا با  واا  و و  هللا با  مر و با نلعاص و اه   -رضانن هللا  لي   

ونلفقرنء:  [ Uاملهاجرين أت ا رس هللا هللا  ] أن ققرا ون تلفه نأللفاظ إال أن نفعاي اتقاربةن  -     ألعني 

السمان  م ىل أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام عن أيب صا    ب   عن مُسم  - 211] 
ققال ا: يا  U) أن ققرا  املسلمي املهاجرين أت ا رس هللا هللا  - رضب هللا عنه - عن أيب هريرة
؟ قال ا: يصل ن  ، قاهللا: وما ذاعوالنعيم املقيم قد ذه  أه  الدث ر بالدرجات العلع رس هللا هللا،

 ققاهللا رس هللا هللا  ،كما نصلب ويص م ن كما نص م ويتصدق ن و  نتصدق ويعتق ن و  نعتق

Uو  يك ن أحد أقض   ،وتسبق ن من بعدكم ،: أقال أعلمكم شيئبا تدرك ن به من سبقكم
قاهللا: تسبح ن وتكربون وحتمدون  .؟ قال ا: بلع يا رس هللا هللانكم ل  من صنع مثلما صنعتمم

ع لخ اننا قاهللا أب  صا : قرجع ققرا  املهاجرين ققال ا: مس .( ثالثبا وثالثي مرةب  دبر ك  صالة  
: ) ذلك قض  هللا يؤتيه من يشا  (. قاهللا Uققاهللا رس هللا هللا  ،أه  ارم اهللا مبا قعلنا قفعل ا مثله

تسبح هللا ثالثبا وثالثي وحتمد )  :لمنا قاهللا !تت بعض أهلب هبذا احلديث ققاهللا: ومهقحدث :مسب  
هللا أكرب  ققلت له ذلك ققاهللا:لىل أيب صا  قرجعت  ( هللا ثالثبا وثالثي وتكرب هللا ثالثبا وثالثي

 [.  يبلغ من مجيعهن ثالثبا وثالثي وسبحان هللا واحلمد هلل حىت
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لفقر أش  ل  فقا  ونلفقا: ها نلذ  ال جي  قات يااه وال جي  كفايته وال كفاية اا يعاله اا ول ه وأهله. ون
ا  ا ونلفقا أحاج اا نفسكني؛ ألن نفسكني ميلم بعِ نفقته أو أ لب نفقته وأاا  اا نفسك ة وأ ظ  بالءد 

گ   چ ميلم نل فقة، ولذلم وص  هللا بافسك ة اا ها فا  نلفقر فقال سوحانه وتعاىل:  نلفقا فهنه ال

فاصف   بافسك ة ا  كاهن  االكني للسفي ة و   ه  اا   چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ            
أح  . واا ه ا قال نلعلماء: نلفقا أحاج اا نفسكني و -وهي نلسفي ة  -ي  م  لي   نلرز  بهذن هللا تعاىل 

 بالزكا  اا نفسكني، فلا نءتم  فقان واسكنين وتعني صرف نفال إىل أح مها ق م نلفقا  لى نفسكني.

نف اءرون: ل  ا اءر ، وإذن أئلقه نهلنر  فافرن  سا:  ] أن ققرا  املهاجرين [: -رمحه هللا  -وقاله  
: ) ال ت ق   Uنالنتقال اا بل  نلكفر إىل بل  نإلسالم، وهي باقيةن إىل أن ت ل  نلشم  اا اغرسا كما قال 

نهلنر  حن ت ق   نلتابة، وال ت ق   نلتابة حن ت ل  نلشم  اا اغرسا   وأاا نهلنر  إذن أئلقه يف كتاب 
شرندا: وهي هنر  أصحاب نل يب  - ز وءم  -فههنا أفضم نهلنر وأ ظم ا     هللا  U وس ة رسال هللا هللا
U  اا اكة إىل نف ي ة. وإذن قيم: "نف اءرون" فافرن  س : أصحاب نل يبU  نلذيا أوذون يف هللا ونض   ون

، وكان -سوحانه وتعاىل  -نابةد ألار هللا يف  يا هللا، فانتقلان اا اكة إىل نف ي ة؛ إل الء كلمة هللا ونست
أش  فقردن اا نألن ار ونلسوب يف ذلم: أهن  تركان  ياره  وتركان  -رضي هللا      وأرضاه   -نف اءرون 

اا أ ى  ل  هللا ااالد وفا أرن  نهلنر  وق  أهم  -رضي هللا   ه  -أهل   وأوال ه ، ولذلم كان ص يبن 
أتيت ا صعلاكدا ال اال لم فلما أصابم نلغى أر ت أن تتحال   ا مبا أصوه اا  اكة يف وء ه وقالان له:

- ز وءم  -أاانل ا!! قال: أرأيت  إن تركه لك  اال أت كاي أهاءر يف سويم هللا؟ قالان: نع ، ف ي االه هلل 
 لملةد ونح  د إن   ان يام أح   ل جي ون إال -رضي هللا   ه  -. وفا قتم -رضي هللا   ه وأرضاه  -، وهاءر 

، ولذلم -رضي هللا   ه وأرضاه  -سا ق اه ب ن وء ه وإن   ان سا وء ه ب ت ق ااه وذلم اا ش   فقره 
رضي هللا   ه  -قا ادا اا هنرته قال: ) رب  نلوي  يا ص يب رب  نلوي  يا ص يب   فرب   Uفا رآه نل يب 

كان فقرنء نف اءريا كان نلفقر في   أكثر بسوب اا ذكرنا .  -وأرضاه وءعم أ ال نلفر وا اسك ه واثانه 
، يقال نلعلماء: إن هذن نجمليء كان بسوب نلت اف  يف نخلا، وها نلذ  يسميه  Uفناءون إىل رسال هللا 

 ز وءم  -نلعلماء:  س  نلغو ة: أن يغو  نفسل  أ اه نفسل   لى اا ها فيه اا نخلا فيتمى أن يولغه هللا 
، اا ءاءون يسرلانه نل نيا واا ءاءون  Uأ  اه اا نخلا ونلن. فناء فقرنء نف اءريا إىل رسال هللا اا  -
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يشتكان اا نلفقر نلذ  ه  فيه واا ءاءون ي افسان إ انهن  يف اتاع نل نيا، ولكا نن رفه أب اره  اا 
 .-وهي ن  ر   -وأبقى  نلغى ونل عمة ونلثرنء نلذ  كان فيه إ انهن  إىل اا ها أ ظ  وأزكى وأءم

اا قالان: ذهوان بال نيا وال نشتكان اا ه  فيه اا نل عي   ] يا رس هللا هللا ذه  أه  الدث ر بارج ر [فقالان:  
فاشتكان اا ه  فيه اا قلة نألءر ا  أن ] ذه  أه  الدث ر بارج ر [ واا ه  فيه اا نلضي ، وإمنا قالان: 

"نل  ار" ار اذن اا نل  ر، قال بعِ نلعلماء: إن نل  ر  ه  أه  الدث ر [] ذ اه  أكثر أءردن وأ ظ  بردن 
] ذه  أه  الدث ر ، فقاهل : -سانءن كان اا نفال أو كان اا  ا نفال  -ها نلغى ونلكثر  اا كم شيء  

نلثانب و"نألءار" ل  أءر ، ونألءر ها  ] ذه  أه  الدث ر بارج ر [أ : أهم نلغى ونألاانل نلكثا .  [
فنعم لكم  -ءم و ال  -ونلعا ، وهللا تعاىل ال يضي   مم نلعاالني وال يو م سعي اا سعى لاء ه 

] يا رس هللا هللا! ذه  أه  الدث ر بارج ر، يصل ن كما نصلب سعي  انبدا وأءردن وحسابدا، فما ه ا قالان: 
 لي وي ااان كما ن ام ويت  قان ويف رونية : ) وجياه ون   قالان: ) ي لان كما نويص م ن كما نص م [ 

وأاا يف نلرونية  ] ويتصدق ن و  نتصدق ويعتق ن و  نعتق [بفضال أاانهل    ف  ا كان نلسو ، ويف رونيت ا: 
رضي هللا  -نأل رى: ) ويت  قان بفضال أاانهل    ونلفضال: ل  فضم  وها نلشيء نلزنئ . قالان: قاهل  

أ : أن ا حنا وإياه  سانءن يف نل ا ة ولك      ن كما نص م [] يصل ن كما نصلب ويص م: -     
يفضلان  لي ا ب عمة نلغى نل  شكروها بال  قات ونلعت  واا يكان اا نخلا ونلن  ا ئري  نفال. يف هذه 
ن ملة  ليمن  لى اا ذهب إليه بعِ نلعلماء: اا أن نلغى ا  نلشكر أفضم اا نلفقر ا  نل ن وهي اسرلةن 

فيةن، هم نألفضم أن يكان نإلنسان   يدا شاكردن، أم نألفضم أن يكان فقادن صابردن؟ قال بعِ نلعلماء:  ال
سوحانه  -نألفضم: أن يكان فقادن صابردن؛ ألنه إذن ضا   ليه حاله ونشت   ليه أاره  ظ  أءره     هللا 

 -ار هللا له ضي  نلي  فعاف اسكي دا ن ت -وها  ا  ل  هللا وأفضم  وا  هللا  - U، وألن نل يب -وتعاىل 
يف حنرته لا نااه أم  U،  ليه مير نلش ر ونلش رنن واا ياق  يف بيته نارن، وكان -صلانت هللا وسالاه 

فا نست اع أن يسن  حن تقوِ رءل ا لكي يسن  اكاهنا. قالان: فا تار هللا  -رضي هللا    ا  -نف ا ني 
ولغة اا هذه نل نيا، ولذلم قالان: إنه إذن  اف فقادن وضاقه  ليه أحانله فهن ل ويه  يشة نلزه  ون تار له نل

، قالان: فيفضم نلفقر  لى نلغى اا هذن -سوحانه وتعاىل  -هذن بالءن وهذن نلوالء له أءره وله  انبه     هللا 
 اسكي دا   وقال بعِ ، وق  سرل ربه فقال: ) نلل   أحيي اسكي دا وأاتي Uنلاءه؛ ألن هللا ن تاره ل ويه 
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، -صلانت هللا وسالاه  لي   ألعني  -نلعلماء: إن نألفضم: نلغى ا  نلشكر، وق  سرله نيبي اا أنوياء هللا 

فر  اه هللا   چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ    ۆ  ۈ  چ : - ليه نلسالم  -فقال سليمان 

ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ  ىئ       ىئ  ىئ     ی   چ وأ  اه وأوس  له اا فضله وقال: 

 قالان: فهذن كان نإلنسان   يدا فضم  لى نلفقا اا وءاه :  چی  

أوهلا: أن نلغى يفر ه لذكر هللا وي رفه  ا ن اءة إىل نل اا وذل نفسرلة. مث إن نلغى يتفر  به قلوه ل ا ة هللا 
ويقوم  ليه بكليته، خبالف اا إذن كان فقادن أو ا ياندا أو  - ز وءم  -في لي ويعو  هللا  - ز وءم  -

ر حن لرمبا شاف  ليه يف  وا ته وئا ته. وقالان أيضدا: اعسردن أصابه نهل  وأصابه نلذل، ولذلم يشت   ليه نألا
: ) نع  نفال نل ا      نلرءم نل ا    مث قالان: هذن أبابكر  ا Uإنه يت    بفضم نفال، وق  قال 

 -رضي هللا   ه  -ن تار هللا له نلغى فكان  -صلانت هللا وسالاه  ليه، ورضي هللا   ه  -نألاة بع  نوي ا 
 -صلانت هللا وسالاه  ليه  - لى نويه  - ز وءم  -اكردن سخر االه يف ئا ة هللا حن أنزل هللا   يدا ش

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  چ حي ما ت    مباله يف نهلنر ، قال تعاىل: 

فر ن هللا  ا فضله و لا  رءته    چٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ  ٹ   ڤ    ڤ  ڤ    ڤ      ڦ  ڦ  ڦ      ڦ   
ي ما سخه ي ه يف ئا ة هللا وارضا  هللا. مث قالان: إنه إذن ت     لى نل اا أ ري اا ي ري به نلعاب  فضم ح

: ) نلسا ي  لى نألرالة، كال ائ  نلذ  ال يف ر ونلقائ  نلذ  ال يف    قالان: فلا  ال Uنلعوا  ، فقال 
سا، فهنه يعني نل اا  لى  ا  كثا  وي ري أيتام نفسلمني وأرنام نفسلمني وسل  االه يف هلكته با   فرح

فضم نل  قات وتفريل نلكربات وأ ن أهنا حنابن اا نل ار فقال  Uبذلم فضم نل ائ  نلقائ ، وألن نل يب 
 ا نلعو  إذن حشر قال: ) مث ي ظر تلقاء  -رضي هللا   ه وأرضاه  -كما يف نل حيحني اا ح ي          -

تقان نل ار ولا بش  ار   . قالان: ف ل هذن  لى فضم نل  قة وأهنا حتنب نلعو  وء ه فال يرى إال نل ار، فا
فضم نل  قات، وأ ن أن يف ن  ة  U ا سخ  هللا و ضب هللا، وحتال بي ه وبني   ال نل ار. مث إن نل يب 

هذه بابدا ي  ى ا ه أهم نل  قات، فما كان اا أهم نل  قة   ي اا باب نل  قة. قالان: فما وماع 
نل  اص يتوني أن نفال إذن كان     نلعو  نل ا  وأنفقه يف ئا ة هللا وسخره يف ارضا  هللا، فهن ذلم أفضم 

اا  8نستعاذ باهلل  Uله اا أن يعيش فقادن أو يعيش اسكي دا. أاا اا حي  نل  اص: فال شم أن نل يب 
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اا نلفقر واا نلكفر ونستعاذ باهلل  8نلفقر وقال: ) نلل   إي أ اذ بم اا نهل  ونلغ  ونلفقر   فاستعاذ باهلل 
اا  لوة نل يا واا ق ر نلرءال، ولذلم قالان يف ن كمة: إن نإلنسان إذن أصابه نل يا أصابه ه  نلليم  8

يستعيذ ا ه ا  أنه  Uلهنسان وكان نل يب وذل نل  ار. فما حي  نل  اص: ال شم أن نلفقر فيه نبتالءن 
أكمم  وا  هللا صندن وأكمل    واتدا، فلا كان نألفضم: أن يعيش فقادن لسرل هللا ذلم، فكانه يستعيذ باهلل اا 
نلفقر ال شم أنه ي ل  لى أنه ال يولغ ارتوة نلغى ا  نلشكر. مث إن نل  اص نل   له  لى تفضيم نلشكر 

 لى نلعو  وكانه خبا نف ازل يام نلقيااة إذن سل  االه  لى هلكته يف  8حوه وإنعام هللا و لى  لا  رءة صا
] يا رس هللا هللا! ذه  وقالان:  Uن  ، ا  أن ح يث ا يقا  هذن نفعى فهن نلفقرنء نشتكان إىل رسال هللا 

حاهل " ولك ه أقره   ذلم  لي   وإال لقال: "حالك  أفضم اا Uول ي كر نل يب  أه  الدث ر بارج ر [
 لى ذلم، نألار نلذ  ي ل  لى أن نلغى ا  نلشكر ق  يكان أفضم اا نلفقر ا  نل ن، ونلذ  ت مئا 

وال يقوم هللا  -إليه نل ف : ال شم أنه إذن أ  ي نفال وكان   اء هللا له اا اال  حالل  واا كسب  ئيب  
ه  ا أاانل  اراة  وأاانل نلشو ات، فالتم  نفال اا ، وكان    ه اا نل الح ونلارع اا حينو-إال ئيودا 

وء ه وأ ذه اا حله واله نلذ  أذن هللا له أن ير ذه ا ه، مث أنفقه يف ئا ة هللا وسخره يف ارضا  هللا، 
مما  8فكفك  به  ااع نليتااى وءن به قلاب نألرنام ونلثكاىل، فررءا أن يكان  ادن وأفضم     هللا 

ن: فهن نل ف  ت مئا إىل تفضيم نلغى ا  نلشكر، إال أنه يعكر  لى هذن: أن فقرنء نفسلمني سانه. و لى هذ
واساكي    ي  لان ن  ة قوم نأل  ياء؛ ألن نأل  ياء حيوسان  لى ن ساب ونلس نل  ا نخل ر ونل انب، 

: - ليه نلسالم  -يمان واا ه ا: ال شم أهنا ازيةن للفقر اا هذن نلاءه فهن صاحوه يف  افية . ذكرون  ا سل
، فقال له: اا ترى اا أنا فيه واا أنه -وكان رءالد اعروفدا با كمة ونلعقم  -"أنه ار  لى رءم  كان فقادن 

فيه؟ فقال: يا نيب هللا! إن هللا سخر لم وأ  اي وآتاي ونبتالي، إنم تركم كما آكم وتشرب كما أشرب 
". فالغى بالهه يف نلس نل وبالهه - ليه نل ال  ونلسالم  -ل، فوكى وت ام كما أنام، إال أنم ُتسرل وال ُأسر

يف نالاتحان، حن ولا أنه أ ذ نفال اا اال  حالل  فهن هللا يسرله حن يوني حم االه ولذلم ال ب  اا 
رضي هللا  - يف ن  ي  ن سا: أن  و  نلرمحا با  اف   - ليه نل ال  ونلسالم  -ن ساب، وق  ءاء   ه 

ي  م ن  ة حوادن. وأشار بعِ نلعلماء إىل ذلم يف كانه نبتلي بالغى فالغى فيه نبتالءن، ولذلم يكثر  -ه   
 مال نإلنسان ويكثر استخ ااه فيسرل      بني ي   هللا وحياسب  ا أ ماهل  ا  نل اا، وتسرل  ما  
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ه وزكيته وءعلته بي م وبني هللا، كلفته بالعمم سانءن أ  ر أو أصاب، فهن أ  ر فهنم شريم له؛ ألنم ن  ت
وإن أصاب فا م  هلل، ولذلم يكان نلغى بالءدن و  اءد  لى نلعو  اا هذن نلاءه. أاا لا أن هللا سخر للعو  

 ىد فناءه مبانا  أو ءاءه بهرا  ب ون كلفة  وب ون   اء ، فا تار ن  ر  وأنف  ذلم نفال يف ئا ة هللا 
أن نلغو ة تكان يف  Uونبتغاء ء ته، فهنه خبا نف ازل يام نلقيااة، ولذلم بني نل يب  وارضاته وأهلكه يف اوته

 اا أ  اه هللا ااالد فسل ه  لى هلكته با  . 

 فال شم أن نلغى ا  نلشكر ونلقيام  قا  نل عمة ونلافاء سا، ال شم أن صاحوه خبا نف ازل يام نلقيااة. 

] أ  أدلكم علع ما تدرك ن به من سبقكم وتسبق ن من بعدكم؟ قال ا: : - ليه نل ال  ونلسالم  -قال 
يف هذن  ليمن  لى أنه يستحب للعلماء وئالب نلعل  إذن سرهل  نففضال  ا نأل مال بلع يا رس هللا هللا! [ 

ا ف Uنل ا ة نل  تولغه  رءة نألفضم أن يُ ل  لى ذلم، وهذن اا نل  يحة لعااة نفسلمني، فهن رسال هللا 
بر  وأاي  -أهن  مب زلة   ون ا زلة نأل  ياء حرص  -رضي هللا      وأرضاه   -نشتكى إليه أصحابه نلفقرنء 
 لى  اللت    لى اا يولغان به  رءة نحملس ني نلذيا ي فقان أاانهل  يف ئا ة هللا  -صلانت هللا وسالاه  ليه 

 وارضاته. 8

 -هذه نأللفاظ نلثال ة  صالة  ثالثبا وثالثي مرة [: ] تسبح ن وتكربون وحتمدون دبر ك  Uقال  
 ] دبر ك  صالة  [: - ليه نل ال  ونلسالم  -أذكار نل لانت، لذلم قال  -نلتسوي ، نلتحمي ، نلتكوا 

: أن كال  اا نلتسوي  ونلتحمي  ونلتكوا  Uوق  ن تلفه نل  اص نلانر    ا رسال هللا  في ا، ف  اي ن اصن
ويكان  تام نفئة قال "ال إله إال هللا"، وه اي أحا ي  توني أن  -كما يف ح يث ا   - ني يكان  ال دا و ال

نلتسوي  ونلتكوا ونلتحمي  يكان  ال دا و ال ني مث يكان  تام نفئة "هللا أكن" فيكان نلتكوا أربعدا و ال ني، 
لت ليم  شردن، وه اي ن اصن وه اي ن اصن وأحا ي  ت ل  لى أن كم ونح    ا  ا تقال  شر ارنت  ا  ن

تكان كم ونح    ا  ا إح ى  شر  ار د، وه اي ن اصن تكان كم  -كما يف رونية نلوزنر  ا نبا  مر   -
ونح    ا  ا مخسدا و شريا، كم هذن يعتن اا  الف نلت اع ولي  اا  الف نلتضا ، فهن شئه سوحه 

: "ال إله إال هللا وح ه ال شريم له، له نفلم وله ن م  وها هللا ومح ته وكنته  ال دا و ال ني مث قله اام نفئة
اا قال: "سوحان هللا ون م  هلل وهللا )  أن U لى كم شيء  ق ير" فق   وه يف ن  ي   ا رسال هللا 
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ه : "ال إله إال هللا وح ه ال شريم له، له نفلم ول- تام نفئة  -أكن"  ال دا و ال ني كم ونح    ا  ا مث قال 
"  فرت له ذنابه وإن كانه اثم زب  نلوحر   ونلرونية صحيحةن، وهذن ي ل  ن م  وها  لى كم شيء  ق يرن

بسووه اا نلثانب وحسا نف ب. وكذلم إذن شاء أن يقال:  8 لى فضم هذن نلذكر و ظي  اا أ   هللا 
 "هللا أكن" ف ذه صار ن، وحي ئذ  ال "سوحان هللا"  ال دا و ال ني و"ن م  هلل" اثم ذلم، مث يقال أربعدا و ال ني

يكان في ا نلت ليم، ويف هذه ن الة يستحب أن جيعم نلت ليم  قب نل ال  اواشر د فيقال  قب صالته: "ال 
إله إال هللا وح ه ال شريم له، له نفلم وله ن م  وها  لى كم شيء  ق ير" يقاهلا إن شاء ار د وإن شاء  شر 

، مث يقال نلتسوي  ونلتحمي  ونلتكوا بال فة نل  ذكرنا. وإن شاء ءعم كم -ة نأل رى كما يف نلروني  -ارنت  
نلتسوي  مخسدا و شريا ونلتحمي  اثم  -ونح   ا  ا مخسدا و شريا مخسدا و شريا حن يولغ نفئة باألربعة 

لذكر، واا ه ا: يكان ، هذه كل ا صفاتن تعتن أنان دا ل-ذلم ونلتكوا اثم ذلم وال إله إال هللا اثم ذلم 
ن تالفن  Uنخلالف يف هذن  الف ت اع  ولي  خبالف تضا   ، فلي  بني نلرونيات ونألحا ي   ا رسال هللا 

 يف اثم هذن. 

ار اذن اا قالم: "سوحان هللا" يقال: سو  إذن قال:  ] تسبح ن [: - ليه نل ال  ونلسالم  -قاله 
 ا كم اا ال يلي  به اا نل قائ  ونلعياب. هللا  - ز وءم  -"سوحان هللا"، واعى "سوحان هللا": أنزه هللا 

، فلي  له شريمن ول يتخذ صاحوةد وال -ءم ءالله وتق سه أمساهه  -له نلكمال نف ل   -ءم ءالله  -
ن، ول يكا  نف زه  ا كم شيء  ال يلي  به، فهذن قله: "سوحان  -سوحانه وتعاىل  -له كفان أح ن، وها ول د

گ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  چ  ا كم اا ال يلي  به  -ءم ءالله  -هللا" فق  نزهه هللا 

 -نلكاام نلذ  له نلكمال نف ل   -سوحانه  -ف ا   چ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ
، فما ح  هللا  لى  و ه: أن ي زهه وأن يسوحه ويق سه، ولشرف نلتسوي  -ه أمساهه ءم ءالله وتق س

وال يف ون  ا  -سوحانه وتعاىل  -يسوحانه   چۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  چ ن تاره هللا فالئكته 
فق  سوحته نلكائ ات، وسوحه له نألر   -ءم ءالله  -تسويحه، وإن نستغى إنسانن  ا تسوي  هللا 

 . -ءم ءالله وتق سه أمساهه وال إله  اه  -ونلسماونت، وسو  له كم شيء  يف هذن نلاءا  
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ون م : نلث اء، ونفرن  به: نلاص  با ميم نال تيار   لى أ : أن يقال: "ن م  هلل"  ] وحتمدون [وقاله: 
له ن م  نلكاام نف ل  نلذ  ال يلي  إال  -ءم ءالله  -نف ع  بسوب كانه ا عمدا  لى ن اا  أو  اه. هللا 

 سوحانه -. له ن م  كالذ  نقال، وله ن م   ادن مما نقال، وله ن م  كالذ  يقال -سوحانه وتعاىل  -به 
، له ن م  يف نألوىل وله ن م  يف ن  ر ، ولذلم ءعم هللا ن م  يف نستفتاح نخلل  فقال سوحانه: -وتعاىل 

وءعم ن م  يف  ت  نلف م ونلقضاء يام نلقيااة، فافالئكة   چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ 
 -راه واام   له ، مُح   لى فضله وك-سوحانه وتعاىل  -يسوحان  م  رس ، فهذن قضي بني نخلالئ  مُح  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      پڀ  چ قال تعاىل:  -ءم ءالله وتق سه أمساهه 

، ولشرف ن م  وفضله -سوحانه وتعاىل  -فله ن م    چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   
-ىل وها كالاه سوحانه وتعا -يف نستفتاح نألاار، فاستفت  به أحب نألشياء إليه  8و لا شرنه ن تاره هللا 
يقال  ،نل  ال ت   صال  نفسل  إال سا -فاحتة نلكتاب  Uنل  مساها رسال هللا  -، ففي فاحتة نلكتاب 

، وله ن م  يف نلعشي وله -سوحانه وتعاىل  -نستفتح ا  م ه   چپ  پ  پ  پ  چ سوحانه: 
ءم  -ن م  يف نإلبكار، وله ن م  يف نألوىل وله ن م  يف ن  ر ، فله ن م  يف نلزاان وله ن م  يف نفكان 

 . -ءالله وتق سه أمساهه 

، حي  -ءم ءالله  -فهذن قال نفسل : "ن م  هلل" في وغي أن يستشعر اعى هذه نلكلمة فههنا   اءن  لى هللا 
، ف ا نلذ  أحياي وك ه ايتدا، وها نلذ  أ  اي وك ه فقادن، وها -سوحانه وتعاىل  -أن حتم  هللا  لم

فهذن قله: "ن م  هلل"  -سوحانه وتعاىل  -نلذ  أ زي وك ه ذليالد، وها نلذ  ه ني وك ه ضاال ، حتم  هللا 
) : Uال: "ن م  هلل"، ولذلم قال تقاهلا وأنه استشعرن  ظي  فضله وليم ا ته وءليم إحسانه وكراه، فتق

وسوحان هللا ون م  هلل األ كما بني نلسماء ونألر    فهذن قال نلعو : "ن م  هلل" اا قلوه  ال دا خمل دا 
لاءه ربه كانه كما لا الئ اا بني نلسماء ونألر  اا نألءر ونلثانب، وهذن فضمن  ظي ن ولذلم كتب هللا 

يركم نألكلة فيحم ه  لي ا ويشرب نلشربة  ) إن هللا لاضى  ا نلعو : Uنلرضا  لى أهم ن م ، فقال 
 ا  و ه أرضاه  - ز وءم  -رضي  ا أهم هذه نلكلمة وإذن رضي هللا  -سوحانه  -فيحم ه  لي ا   فاهلل 

يف نل نيا ون  ر . ويف ن  ي  نل حي  نلذ  ي ل  لى فضم ن م  وشرفه: أن هللا تعاىل ن تاره يف نل عمة 
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يف ن  ي  نل حي : ) إن نلعو  إذن فن   Uونل قمة، ن تاره يف نلسرنء ونلضرنء، ن تاره يف نلذل ونلعز، فقال 
بال ه ...  فهذن ءاءه نخلن أن ول ه اات وأصابته نف يوة يف ول ه وفلذ  كو ه فيقال: "ن م  هلل، إنا هلل وإنا 

ألنه أاره  أن يقوضان مثر  ف ن   ؛  8فسرهل  هللا  -ءم ءالله  -إليه رنءعان" ) صع ت نفالئكة إىل هللا 
قالان:  -يعي: قوضت  ول ه وتافيتماه  -) فيقال: قوضت  مثر  ف ن ه؟  -وها ول ه نلذ  يعزه وحيوه  - و ه 

مث نس ء  وقال:  ،قال: ن م  هلل :يعي -: ااذن قال  و  ؟ فيقالان: مح ي ونس ء  8 نع ، فيقال هللا
: نب ان لعو   بيتدا يف ن  ة ومساه "بيه ن م "  . ف ذن فضمن  ظي ن 8 فيقال هللا -إنا هلل وإنا إليه رنءعان 

 ي ل  لى فضم هذه نلكلمة ولذلم ن تات اعقوةد لل ال ، وهي اا نفعقوات نل  ال خييب قائل ا.

، فروالد: تسو  هللا وت زهه  ما ال يلي  به فتقال: "سوحان هذه  الا كلمات  اتتابعة   ] وتكربون [وأاا قاله: 
، فهذن مح ته، حي ئذ : تكنه وتقال: "هللا -سوحانه وتعاىل  -هللا"، مث حتم ه  لى فضله وا ه وكراه وإحسانه 

وا، أكن"، فنعله ارتوةد  لى هذن، وهذن ها أنسب اا ور  يف نلرونيات: أن تو أ بالتسوي  مث نلتحمي  مث نلتك
وجياز تق س نلتكوا وتر ا اا بقي وجياز تق س نلتحمي  وتر ا اا بقي كم ذلم ءائزن، ولكا نألفضم 

 ونألكمم: أن يو أ بالتسوي  مث نلتحمي  مث نلتكوا بع  ذلم.

 -. وهللا -سانءن كان ذلم يف نحملساسات أو كان يف نفع ايات  -"هللا أكن" ونألكن اا كم شيء  أ ظ  
سوحانه  -وأار  وا ه أن يكنوه وأن يعظماه  -سوحانه وتعاىل  -أكن اا كم شيء ، كن  -نه وتعاىل سوحا
 - ز وءم  -لشرف ا و ظي  اكانت ا     هللا  -وهي قالم هللا أكن  -، ولشرف هذه نلكلمة -وتعاىل 

، فا تار -ءم ءالله  -ن تارها يف نل لانت نل  هي أشرف نفانئا نل  يق  في ا نلعو  بني ي   هللا 
يف هذه  U، وءعم نستفتاح نل ال  نل  هي قر   ني نل يب -سوحانه وتعاىل  -لالنتقال بني أركاهنا تكواه 

قال: ) افتاح  Uأن نل يب  -رضي هللا   ه وأرضاه  -نل نيا بالتكوا، كما يف ن  ي  نل حي   ا  لي   
 8تسلي    فال ت عق  صال  نفسل  إال بالتكوا، ولفضل ا أار هللا نل ال  نل  ار وحترمي ا نلتكوا وحتليل ا نل

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ   ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ سا  وا ه فقال سوحانه وتعاىل: 

: أنه صلى بال اا  Uأ : قم "هللا أكن". ويف ن  ي  نل حي   ا رسال هللا  چڭ  ڭ    ڭۇ  ۇ  ۆ  
ف  م رءمن اا نل حابة اتر ردن فقال: هللا أكن، مث قال يف   اء نالستفتاح: هللا أكن كوادن ون م  هلل كثادن 
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قال: أنا يا رسال  اا صالته قال: ) أيك  قال كذن وكذن آنفدا؟ Uوسوحان هللا بكر  وأصيالد، فلما فر  نل يب 
رأيه بضعدا و ال ني الكدا يوت روهنا أي   ي ع  سا إىل نلسماء   ف ذن ي ل  قال: ونلذ  نفسي بي ه لق  هللا.

وتعظيمه ولذلم فا كن تكوا  نإلحرنم قال: هللا أكن كوادن، فاهلل أكن  -سوحانه وتعاىل  - لى فضم تكواه 
وءنوته كنه اا كم شيء . واا نظر يف الكات هللا واا ب  يف هذن نلكان اا  الئم  ظمته وشانه   زه 

اا كم قلوه، فخرءه هللا أكن اا لسانه واا ء انه واا ءانرحه وأركانه. ف ظر إىل نلسماء كي  ب يه، 
وإىل نألر  كي  بس ه، وإىل ن وال كي  أرسيه، وإىل نألهنار كي  أءريه، وكي  ق رت نألرزن ، 

نظر يف نفسه لقال: "هللا أكن"   الئم  ظمته وشانه  وح ننيته يف هذن نلكان، بم لا 8وكي  ءعم هللا 
واا  ظ  هللا أحوه، فهذن  ت  نفسل   -سوحانه وتعاىل  -اا ذكره وتعظيمه  8اا كم قلوه. فتكوا هللا 

نلذ  له الم   -ءم ءالله  -صالته وقال هذه نلكلمة ي وغي أن يقاهلا بيقني  ويقاهلا با تقا   يف  ظمة هللا 

 .چېئ   ېئ  ىئ             ىئ  ىئ   ی   ۈئ  ېئ چ كم شيء  وت با كم شيء  
قال بعِ نلعلماء: ه اي  ] تسبح ن وتكربون وحتمدون دبر ك  صالة  ثالثبا وثالثي مرةب [:  Uقال 

 ومها صفتان ءائزتان: ،-ف ذن نللف  حيتمم وء ني  -صفتان 

هلل وهللا أكن، سوحان هللا نل فة نألوىل: أن تقال: "سوحان هللا ون م  هلل وهللا أكن، سوحان هللا ون م  
 ون م  هلل وهللا أكن" حن تولغ  ال دا و ال ني ا  ا وتمعةد.

: أن يقال أوالد: -وهي نألفضم ونألكمم ون تارها ل ن اا نلعلماء وتقاي ا نلرونيات  -ونل فة نلثانية 
" مث إذن أا ا  ال دا و ال ني قال: يقال: "ن م  هلل -بع  أن يتم ا  ال دا و ال ني  -"سوحان هللا" مث يلي ذلم 

، ف ذن ها نألفضم ونألكمم: أن تو أ - لى نل فتني نفتق اتني  -"هللا أكن"  ال دا و ال ني أو أربعدا و ال ني 
 بالتسوي   ال دا و ال ني، مث تتوعه  م  هللا  ال دا و ال ني، مث تتوعه بتكوا هللا  ال دا و ال ني، وست  بال إله إال هللا
، ونألفضم: اا ذكرناه؛ ألن نلرونيات  أو ست  بقالم "هللا أكن" فتكان اام نألرب  ونلثال ني. كم ذلم ءائزن

 تقا  نلاءه نلثاي.
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يف هذن ن  ي   ليمن  لى فضم هذه نلكلمات نل يوات نفواركات وأنه يستحب للمسل  أن حياف   لي ا اا 
قرنء نف اءريا، وأن اا حاف   لى هذه نلكلمات نل يوات أ ري إىل ذلم ف Uبع  نل لانت كما ن ب نل يب 

 .Uفضم اا سوقه مما ل يقم سا، وكذلم فات اا بع ه مما ل يقم سا بش ا   رسال هللا 

 ] يا رس هللا هللا! مسع لخ اننا أه  ارم اهللا مبا قعلنا قفعل ا مثله [بع  وقالان:  Uفرء  نلفقرنء إىل رسال هللا 
ان يقالان نف  نلذ  نقال. هذه هي نفشكلة ءاءون اا أءم أن يسوقاه  ويعاضان اا أ : أهن  أصوح

   ه  اا نخلا فسم  نأل  ياء مبا يقال نلفقرنء فقالان اثلما قالان، فاشتكان إليه وهذن ي ل  لى أن اا ئو  
لزيا  ، وهذن ي ل  لى هللا قلوه  لى نخلا فحوب نخلا إىل قلوه ال يسرم وال ميم وأنه ي لب نخلا وي لب ن

فلاال أهن  سرلان هذه نفسرلة اا  لم ا هذن نخلا نلعظي ،  -رضي هللا      وأرضاه   -فضم فقرنء نف اءريا 
ف   وإن أ رك   نأل  ياء لكا هل  فضمن يف نلس نل ال خيفى.  ،ف سرل هللا نلعظي  أن جيزي    ا نألاة  ادن

 : ] ذلك قض  هللا يؤتيه من يشا  [Uفقال مبا قعلنا قفعل ا مثله [  ] مسع لخ اننا أه  ارم اهللافقالان: 
"ذلم" نس  إشار   للوعي ، ونلعرب تشا بالشيء نلقريب و] ..... [ باإلشار  نلوعي   لل اللة  لى  لا اكانه 

ل يقم: "هذن نلكتاب" وإمنا قال:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ و لا شرنه وا زلته كما قال سوحانه وتعاىل: 

إشار د إىل  لاه و ظي  ا زلته وشرفه واا نشتمم  ليه اا ن يات ونلعظات نلوالغات.   چٻ  ٻ  چ 

شيئدا  -ءم ءالله  -نلفضم: نلزيا  ، وفا كان نلعوا  ال يستاءوان  لى هللا  ] ذلك قض  هللا [: U فقاله 
تيه" أ : يع يه اا ، "ي  -سوحانه  -أ : اِ فضم  اا هللا  ] ذلك قض  هللا [:  Uيف نألصم قال 

نلع ل نلذ  له نلقال نلف م  -سوحانه وتعاىل  -يشاء، فاهلل حيك  وال اعقب  كمه، وهللا يقضي وها 

حي  أوقفه ربه  - ليه نل ال  ونلسالم  -فاق    چ ھ  ھ        ھ  ھ   ےے  ۓ   ۓ  ڭچ
 قض  هللا يؤتيه من يشا  [] ذلك وقال:  - ز وءم  -ونستاق  نف اءريا     فضم هللا  -ءم ءالله  -

أ : اا  نم أن إ اننك  حرصان  لى نخلا كما حرصت  ول  هللا هل  بني فضم نل يا ونل نيا فال أالم لك  
اا هللا شيئدا فذلم فضم هللا. ويف هذن  ليمن  لى أنه ي وغي للمسل  إذن رأى  لى أ يه نفسل  نعمةد أن يعل  

ن ا ه. واا ه ا: إذن كان نإلنسان  لى  ا  وبر   وأ  اه هللا نل عمة إن رأى نإلحسا 8أهنا اا فضم هللا 
فهن ذلم اا فضم هللا، و لى نفسل  أيضدا، ويف هذه  8فسخرها يف ئا ة هللا وأاضاها يف ارضا  هللا 
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يف قاله: "فضم" فيه  ليمن  ] ذلك قض  هللا يؤتيه من يشا  [: - ليه نل ال  ونلسالم  -نلكلمة: وهي قاله 
 لى أن نستقااة نفستقي  وه نية نف ت   وصالح نل ا ني اا كان ولا يكان إال بفضم هللا رب نلعافني. 

ءم  -فعلى نفسل   نئمدا أن يعتق  اا كم قلوه أنه ال ا    إال اا ه نه هللا، وأنه ال فضم إال بفضم هللا 
تحب للمسل  أن يسرل هللا اا فضله ويس: ] ذلك قض  هللا يؤتيه من يشا  [.  Uواا ه ا قال  -ءالله 

يف   اء   ال نفسن : ) نلل   إي أسرلم اا فضلم نلعظي    و لى هذن  Uولذلم ص   ا رسال هللا 
قالان: يستحب للمسل  أن يسرل هللا اا فضله نلعظي ، فقم: نلل   إي أسرلم اا فضلم. وإذن رأيه نل عمة 

 ن في ا  ان لم فاسرل هللا أن ي تيم كما أ  اه اا فضله نلعظي . لى أح   فا ل  أهنا اا فضم هللا، وإن كا

 -تعلا به  رءة نإلنسان وتعظ  به ا زلته     هللا  8يف هذن ن  ي   ليمن  لى فضم نلذكر، وأن ذكر هللا  
 ا أ مالك  وأزكاها     اليكك ، و ان لك  اا  ) أال أ لك   لى: U، ولذلم قال -سوحانه وتعاىل 

نلذهب ونلفضة، و ان لك  اا أن تلقان   وك  فيضربان رقابك  وتضربان رقاس ؟ قالان: بلى يا رسال  إنفا 
هللا! قال: ذكر هللا   فهذن رأيه نل نيا ق  أسوله ورأيه أهل ا ق  ذنقان نعيم ا وسنت ا وسرورها وأنه صفر 

، فهنم إن ذكرت هللا -ءم ءالله  - نلي يا اا ذلم، فاءعم   اي باهلل ونءعم حالو  نل نيا يف ذكر هللا
أصوه  ادن ل ي يواه ونله فضالد ل ي الاه ا ما ت عمان ب عي  نل نيا نلفاي، فما    ك  ي ف  واا     هللا 

. فخا نأل مال وأزكاها     ذ  نلعز  ون الل: كثر  ذكر هللا  : ن تار  U، ون تارها -ءم ءالله  -با  
ف ل  ] أقال أعلمكم شيئبا تدرك ن به من سبقكم؟ [:  Uنسان اا فاته فقال نلذكر اا أءم أن ي ري نإل

: أنه كان يف  U لى أن نلذنكر هلل يسو  اا بع ه وي ري اا قوله، ولذلم  وه يف نل حي   ا رسال هللا 
ن ن وكي  كان ي وه نل اا، ف    -صلانت هللا وسالاه  ليه  -نلسفر بني اكة ونف ي ة، وننظرون إىل حكمته 

يف نلسفر واا  ا   نل اا يف نلسفر: أهن  يت افسان يف نفرنكب ف ذن يسو  هذن وكمي يري  أن يولغ نف زل قوم 
وهذن ن وم كالك ية  -ول نن: ءومن  ذنء  لي   -نلقام، فلما رآه   لى هذه ن الة ونق ب اا ُلْ نن 

هذه ك ية، ء ون هذن ل نن،  -أ : ء ون  -) ساون  :Uفاحتاءان أن يرقاه فرصو  نل اا يتسابقان فقال 
ساون هذن ل نن، سو  نففر ون. قالان: يا رسال هللا! واا نففر ون؟ قال: نلذنكرون هللا كثادن ونلذنكرنت   فما 

فق  أصاب  ا نل يا ونل نيا ون  ر . وهللا لا  اف نإلنسان ارق   -ءم ءالله  -أكثر اا ذكر هللا 
حايف نلق م، يف مخاصة  اا نلو ا، وضي   اا نلعيش، وها يل ل لسانه بذكر هللا وقلوه رن    ا هللا، نلثياب، 
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سوحانه  -فهنه ي يب اا نلسعا   اا ال يولغه نلغي يف  ز   اه. ذكر هللا اا أءم نل ع  وأفضل ا     هللا 
سوحانه  -ذكر وأنه أكن، فقال ، ألن اا ذكر هللا ذكره هللا، ولق  وص  هللا  ز وءم فضم نل-وتعاىل 

،  8فذكر هللا أفضم نأل مال وأحو ا إىل هللا  چائ   ائ  ەئەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئچ : -وتعاىل 
 ز  -فهن رأيه نل نيا ق  وله   م ونن رفه فاشغم لسانم بذكر هللا وقلوم أيضدا بذكر هللا. واا ذكر هللا 

 ليمن  لى أنه ي وغي للمسل  أن  -أيضدا  - ي  : حوه ونلرضا  ما قس  لم اا نلعيش. ويف هذن ن -وءم 
 -قال لعو  هللا با  واا   Uوأال يتعب نفسه يف أار  لا يولغه، فهن نل يب  - ز وءم  -يرضى بقسمة هللا 
: ) أال أ لمم كلمات ي فعم هللا سا؟ نحف  هللا حيفظم، نحف  هللا جت ه جتاهم، إذن -رضي هللا    ما 

ن نستع ه فاستعا باهلل، ون ل  أن نخلل  لا نءتمعان  لى أن ي فعاي بشيء  ل ي فعاي سرله فاسرل هللا، وإذ
إال بشيء  ق  كتوه هللا لم، ولا نءتمعان  لى أن يضروي بشيء  ل يضروي إال بشيء  ق  كتوه هللا  ليم، 

ن،  رفعه نألقالم وءفه نل ح    فاهلل  ل  نخلل  وأح اه     دن وقس  أرزنق   فل  ي   ا    أح د
 8فقسمة هللا ااضيةن فما رضي فله نلرضا واا سخ  فعليه نلسخ ، فالانءب  لى نفسل  أن حيم  هللا 

 وءعم له نلنكة فيما أ  اه وأس ى إليه وأواله. 8 لى قسمته وأن يرضى ب عمته، فهذن رضي أرضاه هللا 


