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ويزيد من فضله وجوده وخزائن كرمه من  ،من ذكره احلمد / الذي مل ينسَ 
وعلى آله وصحبه  ،د الذاكرين سيدC وموالC دمحموالصالة والسالم على سيِّ  .شكره
  ... أما بعد .أمجعني

وتدور ىف كل  ،علينا وجلَّ  عزَّ إن أهم عبادة أوجبها هللا  :أيها األخوة الكرام
جاء على الغاية العظمى من  وجلَّ  عزَّ فإن هللا  ،وجلَّ  عزَّ هللا  رُ كْ هى ذِ  ،الفرائض املفرتضة

: فقال سبحانه وتعاىلفأما ىف الصالة  ،العبادات اإلسالمية وهى ذكر هللا تبارك وتعاىل
َن َأِقِم الصََّالَة َطَريفَِ النـََّهاِر َوزَُلًفا مِّ ( :وقال عز شأنه )طه١٤) (َوَأِقِم الصََّالَة ِلذِْكِري(

ِإنَّ ( ،)هود١١٤( )ِللذَّاِكرِينَ  ِذْكَرىٰ  ذَِٰلكَ  السَّيَِّئاتِ  يُْذِهْنبَ  احلََْسَناتِ  ِإنَّ اللَّْيِل 
َهٰى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكِر    ).العنكبوت٤٥) (َأْكبَـرُ  اrَِّ  َوَلذِْكرُ الصََّالَة تـَنـْ

 ،وكذلك عبادة احلج ،أن الغاية من فريضة الصالة هى ذكر هللا وجلَّ  عزَّ  فبنيَّ 
ُتم (: العزة تبارك وتعاىل فأما عبادة احلج فقال فيها ربُّ  .وكذلك عبادة الصيام فَِإَذا َقَضيـْ

 ََّrفجعل الغاية ىف فريضة احلج هى ذكر هللا تبارك )البقرة٢٠٠( )مََّناِسَكُكْم فَاذُْكُروا ا ،
 وجلَّ  عزَّ حيث يقول الصيام  ومن ضمن الذكر التكبري، وجعل الغاية من عبادة ،وتعاىل

ُوا اrََّ َعَلٰى َما َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم (: يف آخر آ~ت الصيام َة َولُِتَكربِّ َولُِتْكِمُلوا اْلِعدَّ
  ).البقرة١٨٥) (َتْشُكُرونَ 

�ملزيد  وجلَّ  عزَّ ها هللا اإلسالمية خصَّ وملا كانت عبادة الذكر هى لب العبادات 
 :وهو أصدق القائلني -عباده املؤمنني وقال هلم  وجلَّ  عزَّ فنادى هللا  ،ىف اآل~ت القرآنية

  .)األحزاب٤١) (َ~ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا اrََّ ِذْكًرا َكِثريًا(
وتالوة  ،فالصالة ذكر / تعاىل ؛هلا أنواع عديدة - ~ إخواين -وعبادة الذكر 

سبحان هللا واحلمد : (أي –التهليل والتكبري واحلوقلة والتسبيح و  ،القرآن ذكر / تعاىل
 عزَّ كلها ذكر /   -) / وال إله إال هللا وهللا أكرب وال حول وال قوة إال �/ العلى العظيم

ألن  -  ذكر / تعاىل ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك الصالة على النيب  ،وكذلك اإلستغفار ذكر ،وجلَّ 
أن يصلى  وجلَّ  عزَّ ل فيها حضرة هللا فهو يوكِّ  ،)على سيدC دمحم اللهم صلِّ ( :الذي يقول
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 :فكلمة ،)ملسو هيلع هللا ىلصعلى سيدC دمحم  اللهم صلِّ : (فيبدأها بكلمة ،بذاته على حبيبه ومصطفاه
 ،وكذلك كل طاعة فيها تذكر جلالل هللا - وهي ذكر / تعاىل  ،)~ هللا( :معناها )مَّ هُ اللَّ (

  .وجلَّ  عزَّ هى ذكر /  ،وخوف القلب وخشيته من مواله ،هللارة ومراقبة حلض
 :موسى عليه السالم قال نوأعظم من ذلك كله ما أشار إليه احلديث النبوى أ

ال (: قل ،~ موسى :فقال ،ين بعبادة أعبدك �ا ال يعبدك �ا أحد سواىخصَّ  ،~ ربِّ ({
ولكن خصىن  ،)ال إله إال هللا( :لونكل عبادك يقو   ~ ربِّ : ، فقال موسى)إله إال هللا

~ موسى لو  : ، مث قال)ال إله إال هللا( :قل ،~ موسى :قال .بشيء أذكرك به ىف نفسي
ال إله إال (ىف كفة لرجحت كفة  )ال إله إال هللا(كانت السموات واألرض ىف كفة و

وهو واقف  ملسو هيلع هللا ىلص األعظموإىل ذلك يشري احلبيب  ،)ال إله إال هللا( :فأعظم الذكر .١})هللا
أفضل ما قلته أC (: ملسو هيلع هللا ىلصبه ر�م فقال على عرفات يوجه أصحابه إىل أفضل ما يناجون 

  .٢)والنبيون من قبلى ال إله إال هللا
رضى هللا يقول فيه اإلمام عبدهللا بن عباس  -~ إخواين  - وجلَّ  عزَّ وذكر هللا 

إال  ،العذر ىف عدم القيام �ا جعل لبعضٍ  وجلَّ  عزَّ علينا هللا  كل عبادة فرضها((: اعنهم
فالصالة مثًال للمؤمن أن يصليها قاعدًا إن مل يستطيع أن يصليها  )).وجلَّ  عزَّ ذكر هللا 

وله أن يصليها Cئمًا إن مل يستطيع أن يصليها من قعود أو من وقوف،  ،من وقوف
ىف وقت آخر، واحلج ملن استطاع إليه سبيال، والصيام يرفع ىف وقت عن املريض ليؤديه 

يف حلظة  ىف فال عذر للمؤمن ىف تركه وجلَّ  عزَّ أما ذكر هللا  ،والزكاة ملن ميلك النصاب
بل  ،أو مكان معلوم ،مل يستوجب لذكره هيئة خمصوصة وجلَّ  عزَّ ألن هللا  ،ليل أو  ار

إن كان ىف بيت هللا أو  ،يستطيع اإلنسان أن يذكر هللا إن كان متوضأ أو على غري وضوء
الَِّذيَن (: ىف حمكم التنزيل وجلَّ  عزَّ عمًال بقول هللا  ،من أرض هللا ىف أى أرضٍ  حيثما حلَّ 

العبادة الوحيدة  بل إن ).آل عمران١٩١) (َيْذُكُروَن اrََّ ِقَياًما َوقـُُعوًدا َوَعَلٰى ُجُنوِ�ِمْ 
                                                 

  . عن أيب سعيد ¥احلاكم ابن حبان و  اهرو  ١
َعاِء (: قَاَل َرُسوُل اrَِّ َصلَّى اrَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : قَالَ  طَْلَحَة ْبِن ُعبَـْيِد اrَِّ ْبِن ُكَرْيٍز َعْن روى مالك يف املوطأ  ٢ َأْفَضُل الدُّ

ُ َوْحَدُه ال َشرِيَك َلهُ : قـَْوُل : ِبيُّوَن ِمْن قـَْبِلي ُدَعاُء يـَْوِم َعَرَفَة ، َوَأْفَضُل َما قـُْلُتُه َأCَ َوالنَّ  َّrال ِإَلَه ِإال ا(.  
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فإن املؤمن  ،تعاىل هى ذكر هللا تعاىلالىت أ�ح لغري الطاهر الطهارة الكلية أن يقوم �ا / 
وال تباح له  ،إذا كان على حالة اجلنابة أو احلدث األكرب ال يسمح له بتالوة القرآن

له  ولكنه يباح ،أو طاعة من الطاعات ،وال أي عبادة من العبادات ،الصلوات اخلمس
بل إن هللا سبحانه وتعاىل من فضله وجوده وكرمه دعا  ،وجلَّ  عزَّ ىف هذه احلالة ذكر هللا 

) فَاذُْكُروِين َأذُْكرُْكمْ (: خلقه إىل ذكره ىف كل حال ينتا�م ىف حيا»م الدنيا فقال عز شأنه
  ).البقرة١٥٢

كم ذكروين إذا كنتم متلبسني �ملعاصى أذكركم �مسي الغفار فأغفر لاأي 
وأذكروين ىف  ،أفرج عنكم بذكري لكم هذا اهلمَّ  وأذكروين ىف حالة اهلمِّ  ،الذنوب واألوزار

مع وأذكروين ىف حالة القتال  ،حالة الفقر والضيق أذكركم بتيسري األقوات واألرزاق
َ~ أَيـَُّها الَِّذيَن ( :عز وجللقول هللا  ،األعداء أذكركم بتحقيق النصر والثبات مع األعداء

َ َكِثريًا لََّعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ آ َّrاألنفال٤٥) (َمُنوا ِإَذا َلِقيُتْم ِفَئًة فَاثـْبُـُتوا َواذُْكُروا ا.(   
ىف أى حالة من حاالته يكون ذكر هللا تعاىل  وجلَّ  عزَّ وكذلك إذا ذكر املؤمن هللا 

وكان  ،فضل هللاوما يطلبه من كنوز  ،له مبا يناسب هذه احلالة من احتياج املؤمن ملواله
تعرف إىل هللا ىف الرخاء يعرفك ىف (: ملسو هيلع هللا ىلصقول حبيب هللا ومصطفاه  ذلك سرَّ 

. ٤)ةونظرى عرب  ،ونطقى ذكراً  ،اللهم اجعل صمىت فكراً (: يقول ملسو هيلع هللا ىلصوكان  ،٣)الشدة
بدC على الطاعات / و  ،وقلبًا شاكراً  ،أسأل هللا سبحانه وتعاىل أن يهب لنا لساCً ذاكراً 

  .وصلى هللا على سيدC دمحم وعلى آله وصحبه وسلم .صابراً 
**********************  

                                                 
َمن سرَّه أن يستجيَب هللا له عند الشدائد والكرب، ( :عن أيب هريرة ¥ قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصروى الرتمذي واحلاكم  ٣

  ).فليكثر الدعاء يف الرخاء
: َأْوَصاِين َريبِّ َعزَّ َوَجلَّ بِِتْسِع ِخَصاٍل : " َعَلْيِه السََّالُم قَاَل ، َأنَّ َداُوَد ، َعِن احلََْسِن ْبِن ذَْكَواَن  الدنيا  رواه ابن أيب ٤

رِّ َواْلَعَالنَِيِة  َوَأْوَصاِين َأْن َأِصَل َمْن ، ِغَىن َواْلَفْقِر َواِالْقِتَصاِد ِيف الْ ، َواْلَعْدِل ِيف اْلَغَضِب َوالرَِّضا ، َأْوَصاِين ِخبَْشَيِتِه ِيف السِّ
وروى ). َوُقوِيل ِذْكًرا، َوَصْمِيت تـََفكًُّرا ، َوَأْن َيُكوَن َنَظِري ِعبَـًرا ، َوَأْعُفَو َعمَّْن ظََلَمِين ، َوَأْن ُأْعِطَي َمْن َحَرَمِين ، َقَطَعِين 

َعاِء َأْن يـَُقوَل اْلَعْبُد : (ِن ُمَصرٍِّف قَالَ وغريه موقوفا، َعْن طَْلَحَة بْ  -أبو نعيم يف احللية  اللَُّهمَّ اْجَعْل : ُيْسَتَحبُّ ِمَن الدُّ
  .)َصْمِيت تـََفكًُّرا، َواْجَعْل َنَظِري ِعبَـًرا، َواْجَعْل َمْنِطِقي ِذْكًرا
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