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 ] باب الذكر عقي  الصالة [: -رمحه هللا تعاىل  -قال 

اا بيان ه   رسال هللا  -رمحه هللا  -. فا فر  ] باب الذكر عقي  الصالة [: -رمحه هللا  -يقال نف    
U  وس ته يف نلذكر  - ليه نل ال  ونلسالم  -وس ته يف صفة نل ال  وفر  اا بيان نلاتر، شرع يف بيان ه يه

، ون تى نلعلماء اا -تعاىل  -إذن فر  اا صالته يذكر هللا  - ليه نل ال  ونلسالم  -بع  نل ال . كان 
يف نلذكر  قب نل ال . ف  اي ذكرن يف  بر  Uبويان نلس ة وه   رسال هللا  -رمح   هللا  -ء نحمل  ني ونلفق ا

نل ال  وه اي ذكر بع  نلفرن  اا نل ال . ونفق ا  اا هذن نلواب: أن يوني نلذكر نلذ  يكان بع  نلسالم، 
ب سالاه وفرن ه اا نأل وار باألذكار نلقالية نل  يشرع للمسل  أن يقاهلا  ق Uفق  صحه  ا نل يب 

 -نل ال . لكا  اهر قاله: "اا نل ال " حيمم  لى نل ال  نففروضة وهذن ها نألصم ونلغالب اا ه يه 
ه  ن: أنه كان يذكر هللا بع  نلفرن  اا بعِ  - ليه نل ال  ونلسالم  -، وإن كان له - ليه نل ال  ونلسالم 

: أنه كان إذن فر  اا نلاتر قال: ) سوحان -ونلسالم  ليه نل ال   -نلس ا وبعِ نل انفم، وق   وه   ه 
ورف  صاته وا  صاته يف نفر   ،نفلم نلق وا سوحان نفلم نلق وا سوحان نفلم نلق وا    الا ارنت  

. وقال بعِ نلعلماء: يستحب أن يقال - ليه نل ال  ونلسالم  -نلثالثة، كما ءاء يف ح ي  نلس ا   ه 
: نلل   أ ي  لى ذكري وشكري وحسا  وا تم؛ -انه نافلةد أو كانه فريضةد سانءد ك - قب كم صال   

 .-رضي هللا   ه وأرضاه  - م  يف ذلم، كما يف ح ي  اعاذ با ءوم   Uألن نل يب 
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اا أحب نلقرب وأ ظم ا  انبدا واا أشرف ا  اقوةد وا بدا، واا ذكر هللا ذكره هللا، ولا ل  -تعاىل  - ذكر هللا

 ظ   8فهن هللا  ؛لكفى ذلم شرفدا وفضالد    چ ائ   ائ  ەئچ :  8 يكا يف نلذكر إال قال هللا

قال بعِ نلعلماء: لذكر نلعو  لربه أكن وأشرف وأ ظ   چ  ائ   ائ  ەئچ ذكره وفضله فقال: 
: ) أال أنوئك  خبا أ مالك  وأزكاها     - ليه نل ال  ونلسالم  -نل ا ات وأحو ا إىل هللا، نست الالد بقاله 

رقابك ؟ قالان: اليكك ، و ان لك  اا إنفا  نلارم ، و ان لك  اا أن تلقان   وك  فتضربان رقاس  ويضربان 
فر ون قالان: يا أنه قال: ) سو  نف Uقال: ذكر هللا   ويف ن  ي  نل حي   ا رسال هللا  لى يا رسال هللا.ب

اا أشرف نل ا ات وأءم  8واا نففر ون؟ قال: نلذنكرون هللا كثادن ونلذنكرنت  . فذكر هللا  رسال هللا،

. واا لزم ذكر هللا ءعم هللا له اا كم ه  فرءدا واا   چى   ائ  چ نلقربات وق  قال هللا يف كتابه: 

واا ذكر  چى   ائ  چ كم ضي  خمرءدا واا كم بالء   افيةد، فهن هللا يذكر اا ذكره ولذلم قال: 
سوحانه وتعاىل  -هللا يف نلر اء ذكره هللا يف نلش  . وفا كانه نل لانت نخلم  اا أحب نل ا ات إىل هللا 

، وق  -تعاىل  -زلةد     هللا بع  نلش ا تني شرع للعو  إذن فر  اا صالته أن يذكر هللا وأشرف ا وأ ظم ا ا  -
 -بع  فرن ه اا صالته ترف  به  رءته وتعظ  به حس ته؛ لقاله  أن هذن نلذكر نلذ  يقاله نلعو  U بني نل يب

قك ؟   قالان: بلى يا رسال للفقرنء ونلضعفاء: ) أال أ لك   لى اا ت ركان به اا سو - ليه نل ال  ونلسالم 
كما سيريت إن شاء هللا يف ن  ي  نلذ  يلي   -هللا. فذكر نلتسوي  ونلتحمي  ونلتكوا ونلت ليم أ بار نل لانت 

. فنعم ذكر هللا  قب نل ال  سوودا يف إ رني اا سو  وهذن ي ل  لى  ظي  اا فيه اا -هذن ن  ي  
رزقه هللا ئمرني ة نلقلب فشغله بذكره وشكره ونإلنابة إليه، فهذن فر   نلثانب ونألءر، ونل اا خيتلفان فم    اا

وهانه  ليه نل نيا وآ ر ن  ر  نلواقية  لى هذه نلعاءلة  - ز وءم  -اا نل لانت نخلم  ءل  لذكر هللا 

: أن -رضب هللا عنهما  -عن عبد هللا بن عباس   - 211]  :-رمحه هللا تعاىل  -قال 
،  Uرقع الص ت بالذكر حي ينصرف الناس من املكت بة كان علع عهد رس هللا هللا 

: ) ما كنا نعرف  : ) كنت أعلم لذا انصرق ا بذلك لذا مسعته ( ويف لف   قاهللا ابن عباس 
 ل  بالتكبري( [. Uانقضا  صالة رس هللا هللا 
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مة هللا وأ ى  ليه مبا ها أهله، وكرنه بع  فرن ه اا نل لانت حي  بعظي  نع - ز وءم  -نلفانية، فذكر هللا 
 ليه وليم ا ته وءليم فضله ل يه، فيثي  لى هللا بالتكوا ونلتحمي  ونلتسوي  ونلت ليم شاكردن هلل  لى فضله 
وإحسانه، واا شكر هللا باري هللا له ف ذن خبا نف ازل. وا    اا خيرج بع  ننت ائه اا نل ال  ونحملروم اا 

 .-نسرل هللا نلسالاة ونلعافية  -حرم 

فهذن أرن  هللا بالعو  نخلا رزقه ئمرني ة نلقلب بذكر هللا، فوع  ننت ائه اا نل لانت حرص  لى ذكر هللا  اصةد 
رضي هللا   ه وأرضاه  -قال يف ن  ي  نل حي   ا أ  هرير   Uيف ا اله واكان صالته؛ ألن رسال هللا 

نلل   ن فر له، نلل   نرمحه   ف ذن  ان كوان : ) فهذن صلى ل تزل نفالئكة ت لي  ليه اا  نم يف ا اله: -
وفضمن  ظي ن. ويستحب ن لاا للذكر بع  نل لانت إال أن بعِ نل لانت أفضم اا بعض ا، فا لاا يف 
بعِ نل لانت أفضم اا ن لاا يف  اها، ك ال  نلفنر حي  ور  نل ليم نخلاص نلذ  ي ل  لى فضم 

: ) اا صلى نلفنر يف لا ة  Uم  إذن صلى نفسل  يف لا ة  فقال ن لاا بع  صال  نلفنر إىل ئلاع نلش
يذكر هللا حن ت ل  نلشم  مث صلى ركعتني، كان له   -ويف رونية : مث قع  يف ا اله  -مث ءل  يف ا اله 

 كرءر حنة  و مر   تااة  تااة  تااة   ف ذن فضمن  ظي ن، وتش س فيه نلشروس نلتالية:

 يف لا ة ، فهذن صاله ا فر دن ل يشمله هذن نلفضم. أوالد: أن ي لي نلفنر

و انيدا: أن جيل  يف نف  نفكان نلذ  صلى فيه وال يتحال   ه، وكان بعِ نلعلماء ال يقام فا يسل   ليه؛ 
: ) مث قع  يف ا اله  ، وهذن فضمن  ظي ن فا نة ونلعمر  نلتااة نلتااة ليسه - ليه نل ال  ونلسالم  -لقاله 
 فلا قام اا اقع ه ل يشمله نلفضم. - ز وءم  -ء نليسا، واا ذلم كرنه يفر  نفسه لذكر هللا بالشي

 الثدا: أن جيل  ذنكردن هلل، فلا ءل  يتكل  يف فضال نل نيا ول يذكر هللا ل يشمله نلفضم، ولا ءل  ونع  
هللا   ف ل  لى ن ت اص قال: ) قع  يف ا اله يذكر  Uوصار يرق  وي ام ل يشمله نلفضم؛ ألن نل يب 

ن ك  بالذكر، ونفخ اص ب فة  ي ل  لى تقي ه سا؛ ألن اف ام نل فة اعتنن ف ل  لى أنه ال ي ال هذن 
نلفضم إال إذن ءل  لذكر هللا اا تالو  نلقرآن ونلتسوي  ونلتحمي  ونلتكوا ونل  اء وحنا ذلم اا نل ا ات، 

ركعتني كان له هذن نلفضم نلعظي ، فرفضم نل لانت نل   فهذن فعم ذلم حن ئلعه  ليه نلشم  مث صلى
ي وغي ن رص  لى نلوقاء بع ها للذكر: صال  نلفنر؛ لارو    اص نلفضيلة في ا  اصةد إذن كانه ا  
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حرص  لى ذلم وحاف   ليه و نوم  ليه  Uن ما ة، وبقية نل لانت يستحب نلذكر  قو ا؛ ألن رسال هللا 
U  فر  اا صالته أن جيل  ولكا هذن لي   لى سويم نللزوم ولي   لى سويم ، فيستحب للمسل  إذن

أقر نل حابة  لى نخلروج بع  نل ال  اواشر د كما يف نل حيحني اا ح ي  أ   Uنلاءاب؛ ألن نل يب 
قال: "فخرج  -يف إح ى صاليت نلعشي، ونلشم اا نلرنو   -هرير : فا صلى ركعتني يف نلظ ر أو نلع ر 

اا نل اا يقالان: ق رت نل ال  ق رت نل ال ". فقال أ  هرير : " رج نلسر ان" ي ل  لى أنه   نلسَُّر ان
نفستعنلان نلذيا يقااان بع  نل ال  اواشر د، سانءن كان ذلم  - ليه نل ال  ونلسالم  -كان يف    ه 

 ليه  -ق   وه   ه لشغم  أو  اءة  أو  ا ذلم اا نلظروف نل ارئة، لكا نألفضم ونألكمم: أن جيل ، و 
 ليه نل ال   -أنه قام بع  نل ال  اواشر د حي ما ذكر نل ي اريا يف بيته وهذن اا ور ه  -نل ال  ونلسالم 

. فافق ا : أن هذه نل  اص ت ل  لى أنه لي   لى سويم نإللزنم 8 ، وش    افه اا هللا-ونلسالم 
ستحب للمسل  أن يذكرها، وأن يريت سا بع  صالته ولي  نلذكر اا اام نل ال ، وإمنا ها فضائمن وس ان ي

  لى سويم نل  ب ونالستحواب ال  لى سويم ن ت  ونإلجياب. 

 يف هذن ن  ي   ليمن  لى اسرلتني:

 وها اا أنانع نلذكر، -  ه وأرضاه رضي هللا  -نفسرلة نألوىل: اشرو ية نلذكر  قب نل ال ، وذكر نلتكوا 
 يف ذكره  قب نل ال . Uبيان أنانع نلذكر وه   رسال هللا  -إن شاء هللا  -وسيريت 

أاا نفسرلة نلثانية: ففيه  ليمن  لى اشرو ية رف  نل ات بالذكر  قب نل ال ، وهذه س ةن ون تل  نلعلماء 
 في ا  لى وء ني:

اا باب نلتعلي  فيشرع أن يذكر هللا  Uفما أهم نلعل  اا قال: إن نلذكر ن  ر   قب نل ال  فعله نل يب 
ويرف  صاته  قب نل ال  بالت ليم ونلتسوي  ونلتحمي  ونلتكوا وحنا ذلم اا نألذكار؛ تعليمدا للناهم،  8

ۉ  ۉ   ې  ې  چ يقال:  -تعاىل  -وت وي دا للغافم وحنا ذلم. قالان: ونل ليم  لى هذن: أن هللا 

يف نل ف  وها أقرب إىل نإل الص وأقرب للخشاع وأبع  فاألصم يف نلذكر: أن يكان   چ  ې  ې
 ا نلتشايش  لى نلغا، قالان ف ظردن هلذه نألصال يكان نألفضم ونألكمم: أن يكان ب ات  يسم  به نفسه، 

ا    يذكر  ألن كم ونح    ؛-رضي هللا    ما نلذ  اع ا  ح ي  نبا  واا   -هذن  قالان: وح ي  نبا  واا  
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ف تف  نألصانت وكرهنا ت ا للمسن  رءةن، وذلم ألنه يف نلتش   ويف نل ال   ،يه نفسهيسم  ف ربه ب ات  
يكان نفسن  يف سكان، فهذن فر ان اا نل ال  ورف  كمي صاته بق ر   ي  ال يشاف  لى اا جبانره و لى 

،اا  ذنئه، قال  .-  ه  رضي هللا - وها نلذ    اه نبا  واا   ان: حي ئذ  يكان ه اي رءةن وصاتن

وقال ئائفةن اا نلعلماء: يشرع ن  ر بالذكر  قب نل ال ، وهذن نلقال أقرب إىل نلس ة، فما ء ر ال ي كر  
: أهن  كانان يعرفان ننقضاء نل ال   لى    ه برف  نل ات U ليه؛ لثوات هذن ن  ي  ونخلن  ا نل يب 

بالتكوا. فيشرع رف  نل ات وال برا بذلم، ونخلالف يف نألفضلية، ولكال نلقالني وء ه، فما رف  صاته 
وها ارءارن  ا ارزور ، واا  فِ صاته يلتم  نلس ة  Uفله وءهن اا ه   رسال هللا  Uيترول س ة نل يب 

ون م  هلل  -ونألار يف ذلم  لى سعة   ، لى  اه ف ا ارءارن  ا ارزور ، وكمي  لى  ا  وخيشى أن يشاف 
-. 


