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إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن 

سيئات أعمالنا، من يهد هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له؛ وأشهد أن ال أله إال هللا وحده ال 

وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا دمحما شريك له وال مثيل له وال ضد وال ند له، 

عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى ألامانة، ونصح ألامة فجزاه هللا عنا خير ما جزى 

 .نبيا من أنبيائه، جزاك هللا عنا يا سيدي يا رسول هللا خيرا 

وما : " ن هللا تعالى يقول في القرآن العظيم أما بعد، عبد هللا، فاتقوا هللا حق تقاته، واعلموا  أ

؛  75سورة الذاريات " خلقت الجن والانس إال ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون 

هذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة، فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له، والاعراض عن حظوظ الدنيا 

، إنها مرك  عبور يتوصل بها إلى د، ومرك  عبور ال مزلل حبور بالزهادة، فإنها دار نفاذ ال محل إخال 

الدار آلاخرة، وليست مزلل الفرح والسرور، فلهذا كان ألايقلظ من أهلها هم العباد، وأعقل الناس 

فيها هم الزهاد، فإذا كان حالها ما وصفته وحالنا وما خلقنا له ما قدمته، فحق على املكلف أن 

يار، ويسلك مسلك أولي النهى وألابصار ويتأه  ملا أشرت إليه، ويهتم ملا يذه  بنفسه مذه  ألاخ

نبهت عليه، وأصوب طريق له في ذلك، وأرشد ما يسلكه من املسالك التأدب بما صح عن نبينا دمحم 

سيد ألاولين وآلاخرين، وأكرم السابقين والالحقين،صلوات هللا وسالمه عليه وعلى سائر النبيئين؛ 

: " ، وقد صح عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال "وتعاونوا على البر والتقوى : " ا تبارك وتعالىوقد قال ربن

" من دل على خير فله مثل  أجر فاعله : " ، وأنه قال "وهللا في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه 

  ".رجال واحدا خير لك من حمر النعم فوهللا ألن يهدي هللا بك " وأنه قال لعلي رض ي هللا تعالى عنه ؛  .

: " لذلك كله سنقف اليوم على بعض ألاذكار الواردة عن الحبي  ملسو هيلع هللا ىلص فإن هللا  تعالى يقول 

  57سورة ألاحزاب " والذاكرين هللا كثيرا والذاكرات، أعد هللا لهم مغفرة وأجرا عظيما 



اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك : " فعن أبي  هريرة هنع هللا يضر عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان يقول إذا أصبح 

ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة؛ : " ، وقال ملسو هيلع هللا ىلص " نحيا وبك نموت وإليك النشور 

رض وال في السماء وهو السميع العليم ، لال  مرات  لم بسم هللا الذي ال يشر مع اسمه ش يء في ألا 

 .يضره ش يء

من قال حين يصبح أو يمس ي، اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد جملة عرشك ومالئكتك  وقال ملسو هيلع هللا ىلص

وجميع خلقك، أنك أنت هللا ال إله إال أنت، وأن دمحما عبدك ورسولك، أعتق هللا ربعه من النار، فمن 

مرتين، أعتق هللا نصفه من النار، ومن قالها لاللا، أعتق هللا تعالى لاللة أرباعه؛ فإن قالها  قالها

 ".أربعا أعتقه هللا من النار 

من قال حين يصيح وحين يمس ي لال  مرات؛ رضيت باهلل ربا، وباإلسالم دينا، وبمحمد : " وقال ملسو هيلع هللا ىلص 

أي أن له عند هللا وعدا ال يخلفه هللا تعالى أن يرضيه ". على هللا تعالى أن يرضيه ملسو هيلع هللا ىلص نبيا، كان حقا 

بعد موته، أي يجعله بحالة حسية وذلك بالنجاة من العذاب، وهذا خير كثير ونفع عميم، وعمله 

 .على اللسان خفيف، وال يحصل معه مشقة

من كان : " يغا على تقليل الكالم إال من خير، فقال ملسو هيلع هللا ىلصن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حثنا حثا بلإإخوة إلايمان 

 " .يؤمن باهلل واليوم آلاخر فليقل خيرا أو ليصمت 

 " .والذاكرين هللا كثيرا والذاكرات، أعد هللا لهم مغفرة وأجرا عظيما : " ويقول ربنا تبارك وتعالى

ة أوراد الصباح واملساء؛ ووقتها في الصباح من ومن لم نحثكم إخوة إلايمان على املداومة على قراء

طلوع الفجر إلى ما يقارب الثال  ساعات ونصفا، وفي املساء  من غروب الشمس إلى ما يقارب 

 " .أال بذكر هللا تطمئن القلوب : " الثال  ساعات ونصفا، فقد قال هللا تعالى في القرآن الكريم 

 .، وما توفيقي إال باهلل ، عليه توكلت وإليه أني  وما تضمنته هذه الكلمة فيه قصد كل لبي  

 

 



 


