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 ذكر اهلل ومثراته يف الدنيا واآلخرة خطبة بعنوان:  
 م2019أكتوبر  81 -هـ 1441صفر  91بتاريخ: 

 عناصر الخطبة:
 والحث عليه في القرآن والسنة ذكر اللهالعنصر األول: فضل 

 وأنواعهالعنصر الثاني : أقسام الذكر 
 في الدنيا واآلخرة  ذكر اللهالعنصر الثالث: ثمرات وفوائد 

 مقدمة:                                                            أما بعد:ال     
 فضل الذكر والحث عليه في القرآن والسنةاألول:  العنصر

تعالوا لنقف مع حضراتكم يف هذا اللقاء مع عبادة من أجّل وأرفع العبادات وأيســرها وأاكاهــا عنــ   عباد الله:
 ذكر هللا تعاىل .هللا تعاىل ؛ أال وهي عبادة : 

 ولق  تضافرت النصوص القرآنية والنبوية يف احلث على ذكر هللا تعاىل : 
 [.42؛  41واسابُِّحوُه ُبْكراًة واأاِصيًًل { ]األحزاب:* تعاىل: }َيا أايُـّهاا الَِّذينا آماُنوا اذُْكُروا اَّللَّا ِذْكًرا كاِثريًا  قال
و ا { تعاىل: }فاِإذاا ُقِضياِت الصًَّلا  وقال ْم تـُْفِلحــُ ُة فاانـْتاِشُروا يف اأْلاْرِض واابـْتـاُغوا ِمْن فاْضِل اَّللَِّ وااذُْكُروا اَّللَّا كاِثريًا لاعالَّكــُ

 [.25تعاىل: }وااذُْكِر اْسما رابِّكا ُبْكراًة واأاِصيًًل { ]اإلنسا : وقال [.10]اجلمعة:
ُْم ما واالذَّاِكرِينا اَّللَّا كاِثريًا واالذَّ  تعاىل: } وقال ُ َلا  [.35{ ]األحزاب:ْغِفراًة واأاْجًرا عاِظيًما اِكرااِت أاعا َّ اَّللَّ

ُ يـاْعلاُم ماا تاْصنـاُعو ا }  :قال تعاىلف ءوبني أ  ذكر هللا أكرب من كل شي  .( 45العنكبــوت: ) { والاذِْكُر اَّللَِّ أاْكرباُ وااَّللَّ
ذكــر هللا تعــاىل لكــم أعظــم مــن ذكــركم أَيه  وا  ــر: أ  قــال ابــن عبــاهللا رنــي هللا عنهمــا: لــا وجهــا  أحــ  ا أ  

 . ذكر هللا أعظم من كل عبادة سواه
اِدُعُهْم واِأذاا قــااُموا }  :فقــال لغفلــتهم عــن ذكــر هللا تعــاىل املنــافقنيهللا ذم  لذلك وا  ــا ِأ َّ اْلُمنــااِفِقنيا َــُااِدُعو ا اَّللَّا واهــُ

را  اىلا يـــُ ِة قــااُموا ُكســا ًلا يًًل ِأىلا الصــَّ علــى هللا تعــاىل حثنــا  ذا. َلــ  (142النســاء: ) { اُءو ا النــَّاهللاا واالا يــاْذُكُرو ا اَّللَّا ِأالَّ قالــِ
ِر : } قــال عــز وجــل ف دوام الذكر حىت ال نكو  مــن الغــافلني . ًة واُدو ا اجلْاهــْ رًُّعا واِ يفــا كا تاضــا ْر رابَــّكا يف نـاْفســِ وااذْكــُ

 .( 205األعراف: ){ صااِل واالا تاُكْن ِمنا اْلغااِفِلنيا ِمنا اْلقاْوِل ِِبْلُغُ وِّ وااْ  
 وغري ذلك من ا َيت اليت حفل هبا القرآ  الكرمي واليت ال يتسع املقام لذكرها .  

 حاديث اليت حتث على الذكر وفضلا .من األ ي  ِبلع حفلت السنة النبوية املطهرة كما
ِ َّ ف ــ َّْردااِء   أا َّ النــَّ ْن أاِ  ال يِكُكْم   عــا ــِ ــْ ا مال اهاا ِعن اِلُكْم   واأاْرنــا ارْيِ أاْعمــا ُْيُكْم ْــِ ــِّ الا : أاالا أُنـاب لَّما قــا ِا وســا ــْ لَّى هللا عالي  صــا

اِتُكْم   وا ارْيٍ لاُكْم ِمْن ِأْعطااِء الذَّهاِب وااْلواِرِق   واِمْن أاْ  تـاْلقاْوا عاُ وَُّكْم فـا  رِبُوا تاْضرِبُوا أا واأاْرفاِعهاا يف داراجا ْعنااقـاُهْم   واياضــْ
.  أمح   والرتمذي واحلاكم وصححا ( .)  أاْعنااقاُكْم ؟ قااُلوا : واماا ذااكا َيا راُسولا هللِا ؟ قاالا : ِذْكُر اَّللَِّ
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 عاْن أاِ  ُهرايـْراةا ف وحمو للسيْيات ؛ وحرا من الشيطا  .وبني الن  صلى هللا عليا وسلم أ  الذكر رفع لل رجات 
ُ عالاْيِا واسالَّما قاالا أا َّ  وا :"  راُسولا اَّللَِّ صالَّى اَّللَّ ُ  واهــُ ُك والــاُا احلْامــْ رِيكا لــاُا لــاُا اْلُملــْ ُه الا شــا ُ واحــْ ا ماْن قاالا الا ِألــااا ِأالَّ اَّللَّ

رٍَّة  ِر رِقــاابٍ ؛   عالاى ُكلِّ شاْيٍء قاِ يٌر يف يـاْوٍم ِمائاةا مــا ْ لا عاشــْ ناةٍ  ؛ كاانــاْت لــاُا عــا ُا ِمائــاُة  ؛ واُكِتبــاْت لــاُا ِمائــاُة حاســا واحمُِيــاْت عانــْ
را  ؛ واكااناْت لاُا ِحْراًا ِمْن الشَّْيطااِ  يـاْوماُا ذاِلكا حاىتَّ ُُيِْسيا  ؛ سايِّْياةٍ  لا أاْكثـــا ٌ  عامــِ ِت أاحاٌ  أاْفضالا ِمَّا جااءا ِبِا ِأالَّ أاحــا واَلاْ َيْا

رِ واماْن قاالا سُ ؛ ِمْن ذاِلكا  ُه والــاْو كاانــاْت ِمثـْـلا اابــاِ  اْلباحــْ رٍَّة ُحطَــّْت  اطــااَيا " . ) متفــ   ْبحاا ا اَّللَِّ واِباْمِ ِه يف يـاْوٍم ِمائــاةا مــا
ِا عليا ( .  ى عالايــْ لَّما: " قــاالا ُموســا ِا واســا ُ عالايــْ لَّى اَّللَّ : قاالا راُسوُل اَّللَِّ صــا ُم: َيا رابِّ واعاْن أاِ  ساِعيٍ  اْْلُْ ِريِّ قاالا ًلا الســَّ

: َيا رابِّ كلُّ  ُ فـاقاالا : َيا ُموساى ُقْل: الا ِألااا ِأالَّ اَّللَّ ًْيا أاذُْكُركا ِبِا واأاْدُعوكا ِبِا فـاقاالا يـْ ا أيــ  عالِّْمِِن شا ا ِأَّنَّ  عبادكا يقوُل هاذا
ْبعا  مااوااِت الســَّ : َيا ُموساى لــاْو أا َّ الســَّ ًْيا َتاُصُِِّن ِبِا قاالا يـْ ٍة واالا ِألــااا شا ْعنا يف ِكفــَّ ْبعا ُونــِ نيا الســَّ اِمراُهنَّ غــارْيِي وااأْلارانــِ  واعــا

 « ." ُ ُ يف ِكفٍَّة لاماالاْت هِبِنَّ الا ِألااا ِأالَّ اَّللَّ  . «ابن حبا  واحلاكم وصححاِأالَّ اَّللَّ
وُل هللا صــ  الا راســُ : قــا الا ُا قــا يا هللاُ عانــْ راةا رانــِ ْن أِ  ُهرايـــْ اِ   واعــا ى اللِّســا اِ  عالــا اِ   اِفيفاتــا تــا ِلما لى هللا عليــا وســلم: »كا

ِبيبـاتااِ  ِأىلا الرَّمْحاِن: ُسْبحاا ا هللا واِباْمِ ِه  ُسْبحاا ا هللا العاِظيِم«.   .( متف  عليا) ثاِقيلاتااِ  يف امِليزااِ   حا
ُ عاْنُا   أاّ  راُسولا و  ِض اجلْانَِّة فااْرتـاُعوا عاْن أاناِس ْبِن مااِلٍك راِنيا اَّللَّ ُ عالاْيِا واسالَّما   قاالا : " ِأذاا ماراْرُُتْ ِبِرَيا  اَّللَِّ صالَّى اَّللَّ

ُض اجلْانَِّة ؟ قاالا : " ِحلاُ  الذِّْكِر " .  ) الرتمذي وحسنا ( . "   قااُلوا : واماا ِرَيا
الا :قاالا : ُكنَّا ِعْن ا راسُ عن سع  بن أ  وقاص رني هللا عنا و  ُ عالاْيِا واسالَّما   فـاقــا ُز أاحــا ُُكْم  "وِل اَّللَِّ صالَّى اَّللَّ أايـاْعجــِ

ناةٍ  َا أالــْفا حاســا  ُ ُب أاحــا بُِّ  أاْ  ياْكِسبا   ُكلَّ يـاْوٍم أاْلفا حاساناٍة ؟ فاساأالاُا سااِئٌل ِمْن ُجلاساائِِا : كاْيفا ياْكســِ  ؟ قــاالا : ُيســا
ِبيحاٍة   فـاُيكْ  ِطيْيــاةٍ ِمائاةا تاســْ ُا أالــُْف  ا ناٍة   أاْو نــُاأُّ عانــْ وُل هللِا تــاُب لــاُا أالــُْف حاســا ْن أاِ  الــ َّْردااِء   قــاالا : قــاالا ِل راســُ   عــا

ُ أاكــْ  ُ   وااَّللَّ اا ِأالَّ اَّللَّ ُ  َّلِلَِّ   واالا ِألـــا ْبحاا ا هللِا   وااحلْامــْ كا ِبســـُ لَّما : عالايــْ ِا وســـا لَّى هللا عاليــْ نا رباُ صــا ِِن   ناُْططـــْ ا يـاعــْ   فاِإَّنـــَّا
 . ) مسلم (." اْْلاطااَيا   كاماا حتاُأُّ الشَّجاراُة واراقـاهاا

ــرك هللا ؛  ــرت هللا ذكـ ــك أذا ذكـ ــ  هللا أنـ ــتعلم َي عبـ ــالولـ ُروِ   قـ ــُ ُكُروا ِل واالا تاْكفـ ــْ رُْكْم وااشـ ــُ اذُْكُروِْ أاذْكـ ــا ــاىل: }فـ تعـ
رمحــا هللا: أْ أعلــم مــىت يــذكْر ر  عــز وجــل  ففزعــوا منــا وقــالوا.   قال اثبــت البنــاْ [.152[{ ]البقرة:152]

 . : قاالا النــَِّ ُّ  ) أحياء علوم ال ين ( .كيف تعلم ذلك؟ فقال: أذا ذكرتا ذكْر واعاْن أِ  ُهرايـْراةا راِنيا هللاُ عانُا قاالا
َا ِعْن ا ظــانِّ عابْــ  صلى هللا عليا وسلم: » : أ ْرتــُُا يـاُقوُل هللاُ تـاعااىلا ِا ذاكا راِْ يف نـاْفســِ راِْ فــاِإْ  ذاكــا ُا ِأذاا ذاكــا َا ماعــا ِ ي ِ   واأ

رْبٍ تـاقارَّبــُْت ِألا  رَّبا ِألاَّ ِبشــِ ِأْ  تـاقــا ُهْم  وا نـْ رْيٍ مــِ ك  ــا ْرتــُُا يف مــا ك ذاكا راِْ يف مــا رَّبا ِألاَّ يف نـاْفِسي  واِأْ  ذاكــا ِأْ  تـاقــا ِا ِذرااعــاً  وا يــْ
ِْ ِذرااعاً  ِأْ  أَتا عاً  وا ُتُا هاْروالاًة«. تـاقارَّْبُت ِألاْيِا ِبا  .( متف  عليا)  ُياِْشي أتـايـْ

: واعاْن أاِ  ُهرايـْرا  رُِّدو ا َيا  :" ى هللا عليا وسلمراُسوُل هللا صل قالةا راِنيا هللاُ عاْنُا قاالا سابا ا املُفارُِّدو ا« قااُلوا: واماا املُفــا
 .( مسلم) كاِثرياً واالذَّاِكرااُت«. : »الذَّاِكُرو ا هللاا  راُسولا هللا! قاالا 
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: َيا راُسولا هللا ِأ َّ شارااِئعا اإلْسًلاِم قاْ  كاثرا  ْيٍء واعاْن عاْبِ هللا ْبِن ُبْسٍر راِنيا هللاُ عاْنُا أا َّ راُجًًل قاالا ْت عالــايَّ فــاأاْ ربِْْ بشــا
« :  .( الرتمذي وابن ماجا )«.  راْطباً ِمْن ِذْكِر هللاسااُنكا الا يـازااُل لِ  أاتاشابَّث بِا. قاالا

وُل اَّللَِّ صــلى هللا عليــا وســلم : و  راةا رنــي هللا عنــا قــاالا : قــاالا راســُ ْن أاِ  ُهرايـــْ ْن "عــا ٍت مــِ ْوٌم ِي بـايــْ عا قـــا ا اْجتامــا ... وامــا
نـا  ــْ وناُا بـايـ اراســُ ابا اَّللَِّ وايـاتا ا لــُو ا ِكتــا ُة بـُيــُوِت اَّللَِّ يـاتـْ ُهُم اْلماًلاِئكــا تـْ ُة واحافــَّ ُهُم الرَّمحــْا تـْ يـا ِكيناُة واغاشــِ ْيِهُم الســَّ ُهْم ِأالَّ نـازالــاْت عالــا

هُ  ُ ِفيماْن ِعْن ا  " . ) مسلم ( . واذاكاراُهُم اَّللَّ
ٍة مـــِ   ْلقـــا ى حا را ا عالـــا ولا هللا صـــلى هللا عليـــا وســـلم  ـــا ُا أ َّ راســـُ يا هللاُ عانـــْ ةا رانـــِ ْن ُمعااِويـــا ا واعـــا : »مـــا الا اِبِا  فـاقـــا حا ْن أاصـــْ

: نــاا  قــاالا َا ِلِكْسًلاِم  وامانَّ بــِِا عالايـْ ا ُكْم ِأالَّ  » أاْجلاساُكْم؟« قااُلوا: جالاْسناا ناْذُكُر هللاا واَناْماُ ُه عالاى ماا ها ا ا أاْجلاســا آَّللَِّ مــا
: »أا  «. قااُلوا:؟ذااكا  ناا ِأالَّ ذااكا قــاالا ا أاْجلاســا هللا! مــا ِْ ِجرْبِيــُل فــاأاْ ربااِْ أا َّ وا ْم والاِكنــَُّا أاَتا ًة لاكــُ ْمــا َُ تاْحِلْفُكْم  ْ أاســْ ِّْ َلا ا ِأ مــا

 .( مسلم )ِهي ِبُكُم املاًلاِئكاةا«.هللاا عازَّ واجالَّ يـُباا
 هذه ا َيت الكرُيات واألحاديث النبوية تبني لنا جبًلء وونوح فضل الذكر ومنزلتا عن  هللا تعاىل .

 وأنواعه لعنصر الثاني : أقسام ذكر اللها
 أىل قسمني : ذكر مطل  ؛ وذكر مقي  .  أ  ذكر هللا تعاىل ينقسم أحبتي في الله:

حهال :فأما الذكر  كهل  لهك  لهه ع يف يقظتــك ونومــك ؛ يف حلــك وترحالــك ؛ يف  المطلق فهو ذكر ال
 ع أحوالك . حركاتك وسكناتك ؛ يف ظعنك وأقامتك ؛ يف صحتك وسقمك ....أي يف مجي

ــذكر معبــودهم وحمبــوهبم يف كــّل حــال قيامــا ف ــل هــم يــ مرو  ب ــة  ب ـّـة القلــب والّلســا  وهــي غــري م قّت الــذّكر عبودي
ــا وأساســها.  وقعودا  وعلى جنوهبم  فكما أّ  اجلّنة قيعا   وهو غراسها فكذلك القلوب بور  راب  وهو عماَر

ْلِ  السَّمااوااِت وا  }قال تعاىل:  ٍت أِلُوِل اأْلاْلبــااِب * الَــِّذينا يــاْذُكُرو ا اَّللَّا ِأ َّ يف  ا َيا ِف اللَّْيِل واالنـَّهااِر  ا اأْلاْرِض وااْ ِتًلا
ا ِبا  ذا تا هــا ا  الاقــْ ا مــا مااوااِت وااأْلاْرِض رابَـّنــا ِ  الســَّ لــْ ُرو ا يف  ا ى ُجنــُوهِبِْم وايـاتـافاكــَّ وًدا واعالــا ا واقـُعــُ ْبحااناكا فاقِ ِقياامــً ًًل ســُ ا طــِ نــا

أّ  هللا تعــاىل َل يفــرض علــى :  -رنــي هللا عنهمــا -قال ابن عبـّـاهللا.  [191  190]آل عمرا :  {عاذاابا النَّاِر 
عبــاده فريضــة أاّل جعــل َلــا حــّ ا معلومــا  ّ عــذر أهلهــا يف حــال العــذر  غــري الــذّكر فــإّ  هللا تعــاىل َل  عــل لــا حــّ ا 

وِبُكمْ } وِب علــى تركــا فقــال: ينتهــي أليــا  وَل يعــذر أحــ ا يف تركــا أاّل مغلــ  وداً واعالــى ُجنــُ  { فــااذُْكُروا اَّللَّا ِقيامــاً واقـُعــُ
ّر  ( ِبلّليــل103 :)النســاء ّحة  والســّ قم والصــّ فر واحلضــر  والغــل والفقــر  والســّ والّنهــار يف الــرّب والبحــر  ويف الســّ

 ) تفسري ابن كثري ( . . والعًلنية  وعلى كّل حال«
هاا: عاائِ  قاالاتْ وَلذا   .(مسلم " ) عالاى ُكلِّ أْحياانِِا.كاا ا النَِّ ُّ صلى هللا عليا وسلم ياْذُكُر هللاا "  شاةا راِنيا هللاُ عانـْ
فضــل الــذكر ومنزلتــا وأمهــات املــ منني وال ســيما كبــار الســن م الن  صلى هللا عليا وسلم صــحابتا الكــرام وق  علَّ 

اِنٍئ   . فحىت ي وموا عليا  ولا هللِا   عاْن أُمِّ ها ُت : َيا راســُ لَّما   فـاُقلــْ ِا وســا لَّى هللا عاليــْ وِل هللِا صــا ُت ِأىلا راســُ قاالاْت : أاتـايــْ
الا :  ْنُت   فـاقــا ُعْفُت وابـــا َّ رِبُْت وانــا ْ  كــا ِّْ قــا ِإ ٍل   فـــا ى عامــا ِِن عالــا رٍَّة   "  ُدلــَّ ةا مـــا ِ ي اَّللَّا ِمْيــا رٍَّة   واامحــْا ةا مـــا ِي اَّللَّا ِمْيــا ربِّ كــا
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نا وا  ِبيِل هللِا   وا ارْيٌ ِمْن ِمْياِة با ا ٍم ُمْسراٍ  يف سا ْن ِمْيــاِة راقـابــاةٍ سابِِّحي اَّللَّا ِمْياةا مارٍَّة    ارْيٌ ِمْن ِمْياِة فـاراهللٍا ُمْلجا رْيٌ مــِ  ." ٍة   وا ــا
 ) ابن ماجة بسن  حسن ( .

ا أا َّ النــَِّ َّ صــلى هللا ع هــا يا هللاُ عانـْ ْن ُجواْيرِيــاةا رانــِ يا يف واعــا ْب ا  واهــِ لَّى الصــُّ نيا صــا راًة حــِ ِ هاا ُبكــْ ْن ِعنــْ را ا مــِ ليــا وســلم  ــا
هــا  : »ماا اِْلِت عالاى احلااِل الَــّيِت فااراقْـتـُـِك عالايـْ ْم  ماْسِجِ هاا   َّ راجاعا بـاْع ا أاْ  أاْنحاى واِهيا جااِلساٌة فـاقاالا ا«؟ قاالــاْت: نـاعــا

ْوِم قــاالا النــَِّ ُّ صــلى هللا عليــا وســل ــا ُذ اليـ ِت ُمنــْ رَّاٍت لــاْو ُواِنــاْت ُــِاا قـُلــْ َا مــا اٍت  ثــاًلا ِلمــا ِك أاْربــاعا كا ُت بـاعــْ ا ْ  قـُلــْ م: »لاقــا
ِلمااتِاِ  ادا كا ْلِقِا واِرناا نـاْفِسِا وااِناةا عاْرِشِا واِم ا ُهنَّ  ُسْبحاا ا هللا واِباْمِ ِه عا ادا  ا  .( مسلم) «.  لاوااانـاتـْ

رْيًا فاأا ا عاْن أاناٍس قاالا و  : َيا راُسولا هللِا  عالِّْمِِن  ا ُ عالاْيِا واسالَّما فـاقاالا ُ : جااءا أاْعرااِ ٌّ ِأىلا النَِّ ِّ صالَّى اَّللَّ ذا النَِّ ُّ صالَّى اَّللَّ
: " ُقْل ُسْبحاا ا هللِا  وااحلْاْمُ  َّلِلَِّ  واالا ِألااا ِأالَّ  رااِ ُّ عالــاى يــاِ ِه " عالاْيِا واسالَّما بِياِ ِه فـاقاالا : فـاعاقا ا اأْلاعــْ هللاُ أاْكرباُ قاالا هللاُ  وا

اءا  را اْلبــااِئُس فاجــا : تـافاكــَّ ُ عالاْيِا واسالَّما قاالا ْبحاا ا  واماضاى فـاتـافاكَّرا  َّ راجاعا فـاتـاباسَّما النَِّ ُّ صالَّى اَّللَّ ولا هللِا  ســُ الا َيا راســُ فـاقــا
لَّى اهللاِ  ا َّلِلَِّ فاماا ِل ؟ فـاقاالا لاُا النــَِّ ُّ صــا هللاُ أاْكرباُ هاذا رااِ ُّ ِأذاا   وااحلْاْمُ  َّلِلَِّ  واالا ِألااا ِأالَّ هللاُ  وا لَّما: " َيا أاعــْ ِا واســا ُ عالايــْ َّللَّ

: احلْاْمُ  َّلِلَِّ  : ُسْبحاا ا هللِا قاالا هللاُ: صا اْقتا واِأذاا قـُْلتا : الا ِألــااا ِأالَّ هللاُ قــاالا هللاُ:  قـُْلتا قاالا هللاُ: صا اْقتا  واِأذاا قـُلــْتا
: اللُهمَّ اْعِفْر ِل قاالا هللاُ: قاْ  فـاعاْلتُ  : هللاُ أاْكرباُ قاالا هللاُ: صا اْقتا واِأذاا قـُْلتا مَّ  صا اْقتا واِأذاا قـُْلتا : اللهــُ واِأذاا قـُلــْتا

: فـاعاقا ا اأْلاْعرااِ ُّ عالاى ساْبٍع يف يــا ِ  اْرمحاِِْن قاالا هللاُ: قا ْ  : اللُهمَّ اْراُْقِِن قاالا هللاُ: قاْ  فـاعاْلُت قاالا ِه  َّ فـاعاْلُت واِأذاا قـُْلتا
 ) البيهقي يف الشعب ومسلم بنحوه خمتصراً ( . واىلَّ "
: قاالا راُسوُل هللا و  ُ    واالا عاْن أاِ  ُهرايـْراةا راِنيا هللاُ عاْنُا قاالا ْبحاا ا هللا وااحلامــْ : ســُ صلى هللا عليا وســلم: »ألاْ  أاقــُولا

هللاُ أاْكرباُ أاحابُّ ِألاَّ ِمَّا طالا   .( مسلم )عاْت عالاْيِا الشَّْمُس«. ِألااا ِأالَّ هللاُ وا
وُل هللا صــلى  الا راســُ ــا : ق الا ــا ُا ق ــْ يا هللاُ عان عاِريِّ رانــِ ٍك األاشــْ ــِ ْن أِ  ماال ْطُر اإِلُيــااِ    هللا عليــا وســلم: »واعــا وُر شــا الطُّهــُ

ُ    ْــاْ  ِ  ْبحاا ا هللا وااحلامــْ ملُ امِليــزاا ا  واســُ ُ    ْــاْ ًلُة نــُوٌر   -أْو ْــاْملُ  -وااحلامــْ مااوااِت وااألاْرِض  واالصــَّ نْيا الســَّ ا بــا مــا
قاُة بـُْرهااٌ   واالصَّرْبُ ِنيااٌء  واالُقْرآُ  ُحجَّ  اواالصَّ ا  ٌة لاكا أْو عالاْيكا  ُكلُّ النَّاهللِا يـاْغُ و  فـابااِيٌع نـاْفساُا  فاُمْعِتُقهاا أْو ُموِبُقهــا

: » .(  مســلم )«.  ِن النــَّ ِّ صــلى هللا عليــا وســلم قــاالا ُا عــا يا هللاُ عانــْ ابٍر رانــِ ْن جــا يِم  واعــا ْبحاا ا هللا العاظــِ ْن قــاالا ســُ مــا
ْلاةٌ   .( الرتمذي )«.  يف اجلانَّةِ واِباْمِ ِه ُغِرساْت لاُا َنا

« : : ُكنَّا ِعْن ا راُسوِل هللا صلى هللا عليا وسلم فـاقاالا أايـاْعِجُز أاحــا ُُكْم أاْ   واعاْن ساْعِ  بِن أِ  وقااٍص راِنيا هللاُ عاْنُا قاالا
بُِّ  ِمائــاةا «؟ فاساأالاُا سااِئٌل ِمْن ُجلاساائِِا: كاْيفا  ياْكِسبا  ُكلَّ يـاْوٍم أاْلفا حاساناةٍ  : »ُيســا َا أاْلفا حاساناٍة؟ قــاالا  ُ  ياْكِسُب أاحا

ِطيْياٍة«.  تاْسِبيحاٍة فـاُيْكتاُب لاُا أاْلُف حاساناٍة أاْو ُناأُّ عاْنُا أاْلفُ   . ( مسلم)  ا
« : الا ولا هللا صـــلى هللا عليــا وســـلم قــا ُا أا َّ راســُ يا هللاُ عانـــْ ِعيٍ  اْلـــُْ ِريَّ رانــِ ْن أِ  ســا يُت ِب  راِّبً  واعــا : رانـــِ الا ْن قــا مـــا

 .( مسلم وأبو داود) «.  واِبإلْسًلاِم ِديناً واُُحامٍَّ  راُسوالً واجاباْت لاُا اجلانَّةُ 
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رُ  فاٍر فاجاعــالا النــَّاهللُا  اْهــا عا النــَِّ ِّ صــلى هللا عليــا وســلم يف ســا : ُكنــَّا مــا ُا قــاالا يا هللاُ عانــْ لتَّْكبـِـرِي  و ا ِبِ واعاْن أاِ  ُموساى رانــِ
ْم  فـاقاالا النَِّ ُّ صــلى هللا عليــا وســلم: » مَّ واالا غاائِبــاً ِأنَّكــُ ْم لــاْيسا تــاْ ُعو ا أاصــا ُكْم  ِأنَّكــُ ا النــَّاهللُا اْربـاعــُوا عالــاى أانـُْفســِ أايُـّهــا

َا أاقـُـوُل: الا حــا  ُا واأا ْلفــا : واأاَا  ا ْم«. قــاالا وا ماعاكــُ يعــاً قارِيبــاً واهــُ ِِا : »َيا عابــْ اهللا بــْنا تــاْ ُعو ا  الا ةا ِأالَّ ِِب   فـاقــا وَّ ــُ ْولا واالا قـ
ْولا واالا  : »قــُْل الا حــا ولا هللا! قــاالا ُت: بـالــاى َيا راســُ ْن ُكنـُـوِا اجلانــَِّة«. فـاُقلــْ ٍز مــِ نــْ ةا ِأالَّ ِِب «.  قـاْيٍس! أاالا أاُدلُــّكا عالــاى كا وَّ قـــُ

 .( متف  عليا) 
 تقال يف كل وقت وحني ؛ وهي أذكار سهلة وميسرة  ب احملافظة عليها . هذه هي األذكار املطلقة اليت

أو عبــادة أو د ــول أو  ــرو  أو وقــت  أو حــال وهــي املقيــ ة بعمــل : األذكار المقيدةالقسم الثاني: 
الثوب أو د ول السوق واحلمام واْلــرو  منــا أو د ــول املســج   أو لبس ال ابة صباحا ومساًء أو نوم أو ركوب

ــر  ــىواْلـ ــة املبتلـ ــ  ر يـ ــرب أو عنـ ــ  الكـ ــا أو عنـ ــار  و  منـ ــب األذكـ ــذ ور يف كتـ ــذكور ومـ ــو مـ ــا هـ ــك ِمـ ــري ذلـ أو غـ
 وال عوات .

عا النـّـِ ّ صــلى هللا أذكــار د ــول البيــت ؛ فـا  ولنأ ذ مثااًل على ذلك؛ ا أانــُّا ِــِا ُهمــا يا هللاُ عانـْ اِبِر بــِْن عابــْ هللا رانــِ ْن جــا عــا
ْم واالا  عليا وسلم يـاُقوُل: »ِأذاا دا الا  ْيطااُ : الا ماِبيــتا لاكــُ ِا  قــاالا الشــّ تاُا  فاذاكارا هللاا ِعْن ا ُدُ وِلِا واِعْن ا طاعاامــِ الّرُجُل بـايـْ

ْ يــاْذكُ  ُتُم املاِبيــتا  واِأذاا َلا ْيطااُ : أاْدراكــْ :  ِر هللاا ِعنــْ ا عاشااءا  واِأذاا دا الا فـالاْم ياْذُكِر هللا ِعْن ا ُدُ وِلِا  قاالا الشــّ ِا  قــاالا طاعاامــِ
 .( مسلم )ُم املاِبيتا واالعاشااءا«. أاْدراْكتُ 

يـْفاةا قاالا ومنها: أذكر النوم واالستيقاظ منا : ف ُ عالاْيِا واسالَّما ِأذاا أاراادا أاْ  يـانااما قاالا :    عاْن ُحذا  " : كاا ا النَِّ ُّ صالَّى اَّللَّ
ِِْكا اللَُّهمَّ أاُموُت واأاْحياا قاظا ِمْن مانااِمِا قاالا  ؛ ِِب ِألاْيِا النُُّشورُ  : واِأذاا اْستـايـْ َا بـاْع ا ماا أامااتـاناا وا " .   احلْاْمُ  َّلِلَِّ الَِّذي أاْحياا

 ) متف  عليا (.
را ومنها : أذكار ر ية أهل البًلء: ف لَّما قــاالا ؛  عاْن ُعمــا ِا واســا ُ عالايــْ لَّى اَّللَّ ولا اَّللَِّ صــا ٍء : " أا َّ راســُ اِحبا بــاًلا ْن راأاص صــا مــا

ِثرٍي ِمَّْن  الا ا تـاْفِضيًًل  :فـاقاالا  كا ِبِا وافاضَّلاِِن عالاى كا ائِنـًـا  ؛ احلْاْمُ  َّلِلَِّ الَِّذي عاافااِْ ِمَّا ابـْتاًلا ِء كا باًلا ِأالَّ ُعويفا ِمْن ذاِلكا الــْ
 " . ) الرتمذي ( . ماا كاا ا ماا عااشا 

يف كتــب األذكــار والــ عوات ؛ وكــل ذكــر مــن هــذه األذكــار لــا فوائــ  مجــة يف ملقيــ ة كمــا وغــري ذلــك مــن األذكــار ا
 ال نيا وا  رة ؛ وحفظ ووقاية من الشيطا  يف ال نيا ؛ وفوا يف ا  رة وهذا ما نعرفا يف عنصَر التال .

 في الدنيا واآلخرة  ثمرات وفوائد ذكر اللهالعنصر الثالث: 
 قال أبو بكر؛ ولنعلم أ  ذكر هللا هو اْلري كلا ؛  ذكر هللانقف معكم مع مثرات وفوائ  تعالوا بنا ل عباد الله :

  . ( شعب اإلُيا  للبيهقي)  « ذهب الّذاكرو  هللا ِبْلري كّلا » :- رني هللا عنا -
ثمرات أكثر من أ  حتصى ؛ وق  ع ها بعض العلماء يف أكثر من سبعني فائ ة ؛ وهذه الفوائ  وال ومثرات وفوائ 

 يف ا  رة .  تكو  أما أ ؛ أما أ  تكو  يف ال نيا ؛ و 
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 :فهي كثيرة  في الدنيا التي تعود علك الفرد أما الثمرات والفوائد
ذكــر  اً أو وايــر  اً رئيســ أ  منهــا : ذكــر هللا للعبــ  ؛ فكلمــا ذكــرت هللا ذكــرك هللا يف املــمل األعلــى ؛ أقــول: َتيــل لــو 

 هو هللا يف عًله ؟!! ك؟! فما ِبلك لو أ  الذي ذكر  اِك يف حمفل ؟ كم تكو  سعادتك
ِْينُّ قـُلـُـوهُبُْم بــِذِْكِر اَّللَِّ أاالا  قال هللا تعاىل: }ومنها : أ  ذكر هللا طهارة للقلب وطمأنينة للنفس ؛  الَِّذينا آمانـُـوا واتاْطمــا

قال  أ احل ي  وجًل ها ذكر هللا واالستغفار . فالقلوب تص أ كما يص [.28ِبذِْكِر اَّللَِّ تاْطماِْينُّ اْلُقُلوُب { ]الرع :
ــو الــّ رداء شــعب  » .« ( -عــّز وجــلّ  -»لكــّل شــيء جــًلء  وأّ  جــًلء القلــوب ذكــر هللا :-رنــي هللا عنــا -أب

 « . اإلُيا 
رنــي هللا  -قــال كعــب بــن مالــك . أمــا  مــن النفــاق؛ أل  املنــافقني ال يــذكرو  هللا أال قلــيًلً ومنهــا : أ  ذكــر هللا 

 « . شعب اإلُيا  » .من أكثر ذكر هللا برأ من الّنفاق« (  » :عنا
مباهاة هللا سبحانا وتعاىل مًلئكتــا ِبلــذاكرين الــذي  لســو  يف ِحلــ  املســاج  وغريهــا مــن أجــل ذكــر هللا ومنها : 
 عز وجل.
 .ما سب  بياناك  نزول الرمحة والسكينة على املكا  الذي يُذكر فيا هللا تعاىل وعلى القوم اجلالسنيومنها: 

: قــاالا النــَِّ ُّ صــلى هللا عليــا ومنها : أ  ذكر هللا تعاىل حياة لملرواح والنفوهللا ؛ فـا  عاْن أِ  ُموساى رانيا هللاُ عانــُا قــاالا
 .( البخاري)  . « ماثاُل الَِّذي ياْذُكُر رابَُّا واالَِّذي ال ياْذُكُر رابَُّا ماثاُل احلايِّ وااملايِّتِ  وسلم: »
يطا   » :-رنــي هللا عنهمــا -قــال ابــن عبـّـاهللاا : أ  ذكــر هللا تعــاىل حفــظ وحــرا ووقايــة مــن الشــيطا  ؛ ومنه الشــّ

 .« الوابل الصيب » .«  جا  على قلب ابن آدم  فإذا سها وغفل وسوهللا  فإذا ذكر هللا تعاىل  نس
 أما ثمرات وفوائد ذكر الله تعالك في اآلخرة فكثيرة أيضًا :

ُن ماالــِكٍ  : فعــن نــة وســبب لــ  وَلايف اجلتعــاىل غــراهللا  ذكــر هللاأ  منهــا:  ِ َّ الأا َّ  أانــاُس بــْ لَّما  نــا ِا واســا ُ عالايــْ لَّى اَّللَّ صــا
ُ عالا   :" قاالا  ُ واأا َّ حُمامًَّ ا عاْبُ ُه واراُسولُُا ِأالَّ حارَّماُا اَّللَّ َيا راُسولا اَّللَِّ  : قاالا  . ى النَّارِ ماا ِمْن عاْبٍ  ياْشهاُ  أاْ  الا ِألااا ِأالَّ اَّللَّ

ا؛  ِأًذا يـاتَِّكُلوا : قاالا  ؟ أافاًلا ُأْ رِبُ هِباا النَّاهللاا فـاياْستـاْبِشُروا اٌذ ِعنــْ ا ماْوتــِِا ااامثــًُّ ْن " . ) متفــ  عليــا ( .  و  فاأاْ رباا هِباا ُمعــا عــا
: قــا  ُا  قــاالا اىلا عانــْ ُ تـاعــا يا اَّللَّ لَّما:عاْبِ  اَّللَِّ بن ماْسُعوٍد رانــِ ِا واســا ُ عالايــْ لَّى اَّللَّ وُل اَّللَِّ صــا ُ " الا راســُ لَّى اَّللَّ رااِهيما صــا راأايــُْت ِأبـــْ

رِبُْهْم أا َّ ا ًلما  واأا ــْ ِنِّ الســَّ رِْأ أُمَّتــاكا مــِ : َيا حُمامَُّ   أاقــْ لاةا ُأْسِريا ِ   فـاقاالا ْبــاِة  عاْذبــا عالاْيِا واسالَّما لايـْ اِء  جلْانــَّةا طايِّبــاُة الرتُّ ُة اْلمــا
رباُ  واال ُ أاكــــْ ُ  وااَّللَّ اا ِأال اَّللَّ ُ  َّلِلَِّ  واال ِألــــا ْبحاا ا اَّللَِّ  وااحلْامــــْ هاا: ســــُ اٌ   واِغرااســــُ ا ِقيعــــا ةا ِأال ِِبَّللَِّ  واأاَّنــــَّا وَّ ْولا واال قـــــُ  ."  حــــا

 .طرباْ والرتمذي وحسنا () ال
هود يت والطري  واملسج  واحلضر والسفر ســبب لتكثــري الشــ اإلكثار من الذكر يف خمتلف األماكن كالبمنها: أ  و 

أّ  اجلبل لينادي اجلبل ِبِا َي فًل  هل  » -رني هللا عنا - قال عب  هللا بن مسعود للعب  الذاكر يوم القيامة.
 « . شعب اإلُيا  » .؟ فإذا قال نعم استبشر«  -وجلّ  عزّ  - مّر بك أح  ذكر هللا
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ِن النــَِّ ِّ صــلى هللا عليــا فـا  ؛ظــل عــرش الــرمحن يــوم القيامــة ومنها : أ  الذاكر   يف  ُا عــا راةا رانــيا هللاُ عانــْ ْن أِ  ُهرايـــْ عــا
اٌم عــا  ُا: ِأمــا لَّ ِأال ِظلــُّ ْوما ال ظــِ ــا ِا يـ اىلا يف ِظلــِّ ُم هللاُ تـاعــا عاٌة ُيِظلُّهــُ بـْ : »ســا ــاً ........ لٌ ادِ وســلم قــاالا الِي را هللاا  ا ٌل ذاكــا   واراجــُ

نااهُ فـافااناتْ   .( متف  عليا) «.   عايـْ
مــا عمــل العبــ  عمــًل  » :-رني هللا عنــا -قال معاذ بن جبلومنها : أ  ذكر هللا تعاىل جناة من عذاب ا  رة ؛ 

 . «  شعب اإلُيا  » .«  أجنى لا من عذاب هللا  من ذكر هللا
 ذكرها .اليت ال يتسع املقام ليف ا  رة و وغري ذلك من الفوائ  والثمرات العظيمة 

وال تلهكــم الــ نيا ُــا فيهــا عــن ذكــر هللا  ؛ مل اومة على ذكر هللا تعاىل يف كل وقت وحــنيِبأيها املسلمو : عليكم 
ــاىل ؛ }  كا فاُأولْيِـــ تعـ ــِ ْل ذلـ ــا ْن يـاْفعـ ــا ِر اَّللَِّ وامـ ــْ ْن ِذكـ ــا ْم عـ ــُ واُلُكْم واال أاْوالدُكـ ــْ ْم أامـ ــُ وا ال تـُْلِهكـ ــُ ِذينا آمانـ ــَّ ا الـ ــا ُم َي أايُـّهـ ــُ كا هـ
 ( .9 :)املنافقو { اْْلاِسُرو ا 

واعلموا أ  أهل اجلنة وهم يف اجلنة يتحسرو  على كل حلظة مرت عليهم يف ال نيا غفلوا فيها عن ذكر هللا تعــاىل 
لَّما:؛ ف ِا واســا ُ عالايــْ لَّى اَّللَّ وُل اَّللَِّ صــا : قاالا راســُ ُ تـاعااىلا عاْنُا  قاالا ُل اجلْانــَِّة  "عاْن ُمعااِذ بن جاباٍل راِنيا اَّللَّ ُر أاهــْ لــاْيسا يـاتاحاســَّ

ْ ياْذُكُروا اَّللَّا ِفيهاا  قــال املنــاوي يف  ) الطرباْ والبيهقي وقال اَليثمي : رجالا ثقــات ( . " ِأال عالاى سااعاٍة مارَّْت هِبِْم َلا
  نظــروا أىل وذلــك ألَّنــم ملــا عرنــت علــيهم أَيم الــ نيا ومــاذا  ــر  َلــم مــن ذكــر هللا تعــاىل   " شــرح احلــ يث:

الساعة األ رص اليت حرموا فيهــا الــذكر ِمــا تركــوه مــن ذكــره فأ ــذَم احلســرات  لكــن هــذه احلســرات أَّنــا هــي يف 
املوقف ال يف اجلنة كما بينا احلكيم وغريه  والغرض من السياق أ  تعلم أ  كل حركة ظهــرت منــك بغــري ذكــر هللا 

 .( فيض الق ير" ). رهم حظا وأرفعهم درجة وأشرفهم منزلةفهي عليك ال لك  وأ  أدوم الناهللا على الذكر أوف
وقــف احلســن البصــري علــى جنــااة رجــٍل فقــال لصــاحب لــا يعظــا: فعليكم ب وام الذكر قبل فــوات األوا  ؛ فقــ  

قــال لــا احلســن: قــ  فاتتــا فــًل  الطاعات .الذكر و  ُترص هذا امليت لو رجع أىل ال نيا ماذا يصنع؟! قال: يكثر من
 !!تفتك أنت

 والفرصة أمامكم فماذا أنتم فاعلو  ؟!! أقول لكم : ق  فاتت األموات فًل تفتكم !!
 نسأل هللا أ   علنا من الذاكرين الشاكرين؛ وأ   عل هذا البل  أمناً أماًَ سخاًء ر اًء وسائر بًلد املسلمني؛

 وأقم الصالة،،،،  الدعاء،،،،                                                           
 كتبه : خادم الدعوة اإلسالمية    

 د / خالد بدير بدوي 


