
 فضائل كثرة ذكر هللا تعالي وفوائده" #
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الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا  

ك له، وأشهد أن محمداً عبده فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شري 

َ َكثِّيًرا،  ورسوله القائل: ُروَن َّللاَّ دُوَن؟ يا َرسوَل هللاِّ، قاَل: الذَّاكِّ دُوَن قالوا: َوما الُمفَر ِّ "َسَبَق الُمفَر ِّ

َراُت")مسلم(.صلي هللا عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: فيقول هللا  َوالذَّاكِّ

")البقرة/تعالي   (. 152:" فَاْذُكُرونِّي أَْذُكْرُكْم َواْشُكُروا لِّي َواَل تَْكفُُرونِّ

عباد هللا :"إن من أفضل ما يتخلق به اإلنسان وينطق به اللسان اإلكثار من ذكر هللا سبحانه وتعالى، 

المه عليه، وتسبيحه، وتحميده، وتالوة كتابه العظيم، والصالة والسالم على رسوله محمد صلوات هللا وس

 وااللتجاءبه،  واالستعانةمع اإلكثار من دعاء هللا سبحانه وتعالى وسؤاله جميع الحاجات الدينية والدنيوية، 

إليه بإيمان صادق وإخالص وخضوع، وحضور قلب يستحضر به الذاكر والداعي عظمة هللا وقدرته على 

 للعبادة. واستحقاقهكل شيء وعلمه بكل شيء 

هللا تبارك وتعالى ودعاؤه سبحانه مستحب في جميع األوقات والمناسبات، في واإلكثار من ذكر 

الصباح والمساء، وعند النوم واليقظة، ودخول المنزل والخروج منه، وعند دخول المسجد والخروج منه، 

ْبَكارِّ ")غافر: لقوله تعالى: ِّ َواإْلِّ ي  َسب ِّْح بَِّحْمدِّ َرب َِّك قَْبَل ُطلُوعِّ (. وقوله تعالى:" وَ 55"َوَسب ِّْح بَِّحْمدِّ َرب َِّك بِّاْلعَشِّ

يدُوَن  (. وقوله تعالى:39الشَّْمسِّ َوقَْبَل اْلغُُروبِّ")ق: ِّ يُرِّ ي  يَن َيْدُعوَن َربَُّهم بِّاْلغَدَاةِّ َواْلعَشِّ "َوالَ تَْطُردِّ الَّذِّ

ْحَرابِّ فَأَوْ  [. وقوله تعالى:52َوْجَهه"]األنعام: َن اْلمِّ هِّ مِّ ْم أَن َسب ُِّحوا بُْكَرةً "فََخَرَج َعَلى قَْومِّ َحى إِّلَْيهِّ

ي اً")مريم: َن اللَّْيلِّ فََسب ِّْحهُ َوإِّْدَباَر  (.وقوله تعالي:11َوَعشِّ يَن تَقُوُم َومِّ "َوَسب ِّْح بَِّحْمدِّ َرب َِّك حِّ

")الطور: يَن تُْصبُِّحوَن َولَهُ  (. وقوله تعالى:49،48النُُّجومِّ يَن تُْمُسوَن َوحِّ ِّ حِّ اْلَحْمدُ فِّي السََّماَواتِّ "فَُسْبَحاَن َّللاَّ

ُروَن")الروم: يَن تُْظهِّ ي اً َوحِّ يَن")غافر/18،17َواأْلَْرضِّ َوَعشِّ رِّ  (. 60(.   َسَيْدُخلُوَن َجَهنََّم دَاخِّ

وثبت عن رسول هللا   أحاديث كثيرة تدل على فضل الذكر والتحميد والتهليل والتسبيح والدعاء 

 لنهار، وفي أدبار الصلوات الخمس بعد السالم نذكر بعضها.واالستغفار كل وقت وفي طرفي الليل وا

وقال :"أحب الكالم إلى هللا أربع، ال يضرك بأيهن بدأت: سبحان هللا، والحمد هلل، وال إله إال هللا، وهللا 

أكبر")مسلم(. وفي صحيح مسلم أيضاً عن سعد بن أبي وقاص   قال: جاء أعرابي إلى رسول هللا   فقال: 

"قل: ال إله إال هللا وحده ال شريك له، هللا أكبر كبيراً والحمد هلل كثيراً وسبحان هللا  ماً أقوله، قال:علمني كال

 "فقال: يا رسول هللا إن هؤالء لربي فما لي؟ قال: رب العالمين، وال حول وال قوة إال باهلل العزيز الحكيم

"الباقيات الصالحات:  هللا عليه وسلم: "قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني ".وقال أيضاً صلي

وال حول وال قوة إال باهلل")النسائي، وصححه ابن حبان،  سبحان هللا، والحمد هلل، وال إله إال هللا، وهللا أكبر،

 والحاكم(.

"كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن،  وفي الصحيحين أيضاً عن رسول هللا أنه قال:

 : سبحان هللا وبحمده، سبحان هللا العظيم".ثقيلتان في الميزان

 والذ ي رزق لساناً ذاكراً ينبغي أن يحمد هللا ويشكره فهذا رجل يحمد هللا مع كثر البالء

 

كان أحد السلف أقرع الرأس أبرص البدن أعمى العينين مشلول القدمين واليدين وكان يقول: 'الحمد هلل 

 لق، وفضلني تفضيالً '.الذي عافاني مما ابتلى به كثيراً ممن خ 



 فمر به رجل فقال له: مما عافاك؟ أعمى وأبرص وأقرع ومشلول فمما عافاك؟

 ويحك يا رجل؛ جعل لي لساناً ذاكراً، وقلباً شاكراً، وبدناً على البالء صابراً، فقال:

: يقوُل: كرِّ ذيُّ (. أَْفَضُل الذ ِّ ")الترمِّ  "ال إلهَ إالَّ َّللاَّ

 دنيا واألخرة :# ذكر هللا خير معين في ال
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، فَأخبْرني بِّشيء   قَاَل: أنَّ َرُجاًل  فعْن عبدَّللاَّ بن بُْسر   ِّ، إنَّ َشرائِّع اإلْسالمِّ قَْد َكثُرْت علَيَّ َيا رُسوَل َّللاَّ

ْن ذِّ  ِّ") الترمذي(.اشتراط هللا تعالى كثرة الذكر عندما أمر به،أتَشبَُّث بهِّ قَاَل: ال يَزاُل لَِّسانَُك َرْطًبا مِّ  ْكرِّ َّللاَّ

 ومنها:" لما له من فوائد عظيمة وجليلة وكثيرة  ولم يشترط الكثرة في غيره من األعمال.

 #ذكر هللا يقابل بالصالة من هللا والمالئكة
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هللا رحمة ومن المالئكة دعاء بالرحمة والخروج من ظلمات الجهل والشرك والباطل  والصالة من 

 إلي نور الطاعة واإلسالم والحق ..

يَن آَمنُوا اْذُكُرو  يَُّهاأَ  "َيا قال تعالى: كْ ا الَّذِّ يالً  اًوَ  َكثِّير اً رَّللاََّ ذِّ ي يَُصل ِّي َعلَْيُكْم  َسب ُِّحوهُ بُْكَرةً َوأَصِّ ُهَو الَّذِّ

َن الظُّلَُماتِّ إِّلَى النُّورِّ َوَماَلئِّكَ  َجُكم م ِّ يماً")األحزاب: تُهُ لِّيُْخرِّ نِّيَن َرحِّ  (.43-41َوَكاَن بِّاْلُمْؤمِّ

وهللا تعالى يباهي مالئكتَه بمجالس الذاكرين. قال صلي هللا عليه وسلم :"ال يقعد قوم يذكرون هللا عز 

 ينة، وذكرهم هللا فيمن عنده") مسلم(.وجل إال حفتهم المالئكة، وغشيتنهم الرحمة، ونزلت عليهم السك

َي مَ  ر, َوهِّ ي ذُكِّ ن َمجلِّس  إِّالَّ َهذَا الذِّ ن َمَجالِّسِّ الدُّنَيا مِّ كرِّ َمَجالُِّس الَمالئَكة، فَلَيَس مِّ َجالُِّس إِّنَّ َمَجالَِّس الذ ِّ

 ِّ ؛ َمجلٌِّس يُذَكُر هللاُ تَعَالَى فِّيهِّ َكَما فِّي قَولِّ َرُسولِّ َّللاَّ كرِّ ِّ َمالئَكةً َيُطوفُوَن فِّي -هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ  َصلَّى-الذ ِّ :"إِّنَّ َّللَّ

. يث, ُمتَّفٌَق َعلَيهِّ كر" الَحدِّ ُسوَن أَهَل الذ ِّ ؛ َيلتَمِّ  الطُُّرقِّ

يَن، -َعزَّ َوَجلَّ -#أَنَّ هللاَ  رِّ  يَُباهِّي َمالئَِّكتَهُ بِّالذَّاكِّ
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  ِّ ي  يد  الُخدرِّ ُ َعْنهُ -َكَما َجاَء َعن أَبِّي َسعِّ َي َّللاَّ دِّ فَقَاَل: َما  -َرضِّ َيةُ َعلَى َحْلقَة  فِّي الَمسجِّ قَاَل: َخَرَج ُمعَاوِّ

َ تَعَالَى.قَ  أَْجلََسُكْم؟ ِّ َما أَْجلََسُكْم إِّالَّ ذَلَِّك؟ الُوا: َجلَْسَنا َنْذُكُر َّللاَّ ِّ َما أَْجلَْسَنا إِّالَّ ذَلَِّك.قَ  قَاَل: آَّللَّ اَل: أََما قَ  الُوا: آَّللَّ

 ِّ ن َرُسولِّ َّللاَّ َلتِّي مِّ ُ َعلَْيهِّ َوَسلَّمَ -إِّن ِّي لَْم أَْستَْحلِّْفُكْم تُْهَمةً لَُكْم .قَاَل: َوَما َكاَن أََحدٌ بَِّمنزِّ يثًا  -َصلَّى َّللاَّ أَقَلَّ َعنهُ َحدِّ

 ِّ ن ِّي، َوأَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ْن أَْصَحابِّهِّ فَقَاَل: -لَّى هللاُ َعَليهِّ َوَسلَّمَ صَ –مِّ "قَالُوا:  "َما أَْجلََسُكْم َهاُهَنا؟ َخَرَج َعلَى َحْلقَة  مِّ

ْساَلمِّ َوَمنَّ بِّهِّ َعلَْيَنا بَِّك. َ تَعَالَى َوَنْحَمدُهُ َعلَى َما َهدَاَنا لِّْْلِّ ِّ َما أَْجلََسُكمْ  قَاَل: َجلَْسَنا َنْذُكُر َّللاَّ "قَالُوا:  إِّالَّ ذَلَِّك؟ "آَّللَّ

ِّ َما أَْجلَْسَنا إِّالَّ ذَلَِّك.  َوَّللاَّ

يُل  قَاَل: ْبرِّ نَّهُ أَتَانِّي جِّ َ يَُباهِّي بُِّكُم  -َعلَيهِّ السَّاَلمُ –"أََما إِّن ِّي لَْم أَْستَْحلِّْفُكْم تُْهَمةً َلُكْم، َولَكِّ فَأَْخَبَرنِّي: أَنَّ َّللاَّ

هِّ  يَّةً َعلَى الَماَلئَِّكة") ُمسلٌِّم(. فََهذِّ ندَهُ َوَمَحبَّتِّهُ لَهُ, َوأَنَّ لَهُ َمزِّ كرِّ عِّ ِّ تَعَالَى دَلِّيٌل َعلَى َشَرفِّ الذ ِّ ب  َن الرَّ الُمَباَهاةُ مِّ

. َن األَعَمالِّ هِّ مِّ  َغيرِّ

 #ذكر هللا يقابل بالذكر من هللا 
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ر هللا عبده، فإنه يتول ى شأنه، ويقضي حوائجه، ويلبيه عند ندائه، سبب في ذكر هللا لعبده؛ فإذا ذك

")البقرة: ويحفظه، ويكون في معي ته.  (. 152وقال تعالى:" فَاْذُكُرونِّي أَْذُكْرُكْم َواْشُكُرواْ لِّي َوالَ تَْكفُُرونِّ



ي بِّي، َوأَ  ْندَ َظن ِّ َعْبدِّ َنا َمعهُ إِّذَا ذََكَرني، فَإن ذَكَرني في وفي الحديث القدسي:" يقُوُل َّللاَّ تَعالى: "أََنا عِّ

، ذََكْرتُهُ في َنفسي، وإْن ذََكَرني في مأل (. ، ذَكرتُهُ في مألَنْفسهِّ  َخْير  مْنُهْم")متَّفٌق عليهِّ

 للقلب:"  ةطمأنين 

ــ   ــــــــــــــــــ

لى محبة هللا عز وجل، فالذكر سكينةٌ للنفس وطمأنينةٌ للقلب، به تنفرج الكروب وتُحل  العقد، ويؤدي إ

وذكر هللا فيه تنقية للقلب من شوائب الذنوب وأصدائها، وجالء له من كل كدر، وطمأنينة وراحة حتى وقت 

ِّ ۗ الشدائد. قال تعالي: ْكرِّ َّللاَّ يَن آَمنُوا َوتَْطَمئِّنُّ قُلُوبُُهم بِّذِّ ِّ تَْطَمئِّنُّ اْلقُلُوُب")الرعد/ "الَّذِّ ْكرِّ َّللاَّ  (.28أاََل بِّذِّ

 #أمان من النفاق؛ ألن المنافقين ال يذكرون هللا إال قليالً.

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اَلةِّ قَاُموا  ُعُهْم َوإِّذَا قَاُموا إِّلَى الصَّ َ َوُهَو َخادِّ ُعوَن َّللاَّ يَُراُءوَن  كسالىقال تعالي:" إِّنَّ اْلُمَنافِّقِّيَن يَُخادِّ

ذَْبذَبِّيَن َبْيَن ذَ   َ إِّالَّ قَلِّياًل مُّ دَ لَهُ  ُؤاَلءِّ َۚه   َواَل إِّلَى   هؤالء إلىلَِّك اَل النَّاَس َواَل َيْذُكُروَن َّللاَّ ُ فَلَن تَجِّ َوَمن يُْضلِّلِّ َّللاَّ

 (.143-142َسبِّياًل ")النساء/

 #طرد الشيطان ووساوسه:

 ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

ا  وإضعاف تسلطه على النفس، وكلما كان الذكر أكثر، ابتعد الشيطان عن المسلم. قال تعالي:" َوإِّمَّ

ۖ ِّ ْذ بِّاَّللَّ َن الشَّْيَطانِّ َنْزغٌ فَاْستَعِّ يُع اْلعَلِّيُم")فصلت/ َينَزَغنََّك مِّ  (.36إِّنَّهُ ُهَو السَّمِّ

ِّ أَُعوذُ  وقال تعالي: ب  ")المؤمنون/"َوقُل رَّ ِّ أَن َيْحُضُرونِّ ينِّ َوأَُعوذُ بَِّك َرب  ْن َهَمَزاتِّ الشََّياطِّ -97 بَِّك مِّ

يٌن")الزخرف/98 ْحَمنِّ نَُقيِّ ض لَهُ َشْيَطاناً فَُهَو لًهُ قَرِّ ْكرِّ اْلرَّ  (. 36(.وقال تعالي :"َوَمن َيْعُش َعن ذِّ

 #الدخول فيمن أظلهم هللا في ظله يوم ال ظل إال ظله.

ــ ـــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌل، لُّهُ: إِّماٌم عادِّ لَّ إالَّ ظِّ ل ِّهِّ َيْوَم ال ظِّ ُ في ظِّ لُُّهُم َّللاَّ وشابٌّ  يقول رُسوُل َّللاَّ صلي هللا عليه وسلم :"َسْبعَةٌ يُظِّ

َبادَةِّ َّللاَّ تَعالى، َوَرُجٌل قَْلبُهُ ُمعَلَّ  ،  قٌ َنَشأَ فِّي عِّ قَا َعلَيهِّ ، وتََفرَّ : اجتََمعا َعلَيهِّ ، َوَرُجالنِّ تََحابَّا في َّللاَّ دِّ في الَمَساجِّ

، وَرُجٌل تََصدََّق بَِّصدَقَة  فأَْخفَاها، ب ، َوَجَمال  فَقَاَل: إِّن ِّي أَخاُف َّللاَّ حتَّى ال تَْعلََم  َوَرُجٌل دََعْتهُ اْمَرأَةٌ ذَاُت َمْنصِّ

مالُهُ َما تُْنفِّقُ  (. شِّ ًيا فَفَاَضْت َعْيَناهُ")متفٌق َعلَْيهِّ ينهُ، وَرُجٌل ذََكَر َّللاَّ خالِّ  َيمِّ

 من ذكر هللا هو السابق إلي الجنة: #الذي يكثر

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دُوَن قالوا: وَ  دُوَن؟ يا َرسوَل هللاِّ، قاَل: عباد هللا:" يقول صلي هللا عليه وسلم:" َسَبَق الُمفَر ِّ ما الُمَفر ِّ

َراُت")مسلم(. َ َكثِّيًرا، َوالذَّاكِّ ُروَن َّللاَّ دوَن أَنفَُسهم عن أَقرانِّهم، الُممي ِّزوَن  الذَّاكِّ دون، أيِّ: الُمفَر ِّ َسَبَق المفر ِّ

لفَى والعُروجِّ إِّلى الدَّرجاتِّ العُلى؛ ألنَّهم أُ  ن لم َيذُكرِّ هللاَ، أو أَحوالَهم عن إِّخوانِّهم بَنيلِّ الزُّ كرِّ هللاِّ عمَّ دُ بذِّ فرِّ

واه. كَر ما سِّ ، وتَركوا ذِّ كرِّ  َجعَلوا َربَّهم فَردًا بالذ ِّ

دوَن ُهُم الَّذين َهلك أَقرانُهم واْنفَردوا َعْنهم َفَبقوا َيذُكرون هللاَ تَعالى.  والُمفر ِّ

دون يا َرسوَل هللاِّ؟(، فأَجاَب بأنَّ  كرِّ هللاِّ )قَالوا: َوما الُمفر ِّ التَّفريدَ الحقيقيَّ الُمعتدَّ لَه ُهو تَفريدُ النَّفسِّ بذِّ

دين حتَّى َنتأسَّى بِّهم فَنسبَِّق إِّلى ما َسبقوا إِّليهِّ ونَطَّلعَ  فةُ الُمفر ِّ ، فكأنَّهم قالوا: ما صِّ  تَعالى في أَكثرِّ األَوقاتِّ

كًرا َكثيًرا في أكثرِّ أَحوالِّهم. على ما اطَّلعوا َعليه؟ )قال: الذَّاكروَن هللاَ َكثيًرا(: أَي:  ذِّ

كَر نجاة من العذاب وَغرُس الَجنَّة.  #أَنَّ الذ ِّ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"ما عمل العبد عمال  رضي هللا عنه: -أن ذكر هللا تعالى نجاة من عذاب اآلخرة ؛ قال معاذ بن جبل

ِّ "شعب اإليما أنجى له من عذاب هللا، من ذكر هللا "َمْن قَاَل:  َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم:-ن(. وقَاَل َرُسوُل َّللاَّ

.) يُّ ذِّ ")الت ِّرمِّ َسْت لَهُ َنْخلَةٌ فِّي الَجنَّةِّ هِّ، ُغرِّ يمِّ َوبَِّحْمدِّ   ُسْبَحاَن هللاِّ العَظِّ

ُب األََمانَ  كرِّ هللاِّ تَعَالَى يُوجِّ  أَنَّ دََواَم ذِّ

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ

هِّ  ي ُهَو َسَبُب َشقَاءِّ العَبدِّ فِّي َمعَاشِّ ن لَِّسانِّهِّ الذِّ أيها الناس :" ذكر هللا يسبغ األمان علي المسلم فيأمن مِّ

َها. َكَما قَاَل تَعَالَى: هِّ َوَمَصالِّحِّ ُب نِّسَياَن َنفسِّ ب  يُوجِّ هِّ، فَإِّنَّ نِّسَياَن الرَّ َ "َواَل تَُكونُوا كَ  َوَمعَادِّ يَن َنُسوا َّللاَّ الَّذِّ

قُون")الحشر/ أولئكفَأَنَساُهْم أَنفَُسُهْم   (.19ُهُم اْلفَاسِّ

 #ذكر هللا خير معين علي الثبات عند لقاء العدو:"

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يَن آَمنُواْ إِّذَ  قال تعالى: َ َكثِّيراً لَّعَلَُّكْم تُْفلَُحون"]األنفال:"َيا أَيَُّها الَّذِّ  [. 45ا لَقِّيتُْم فِّئَةً فَاْثبُتُواْ َواْذُكُرواْ َّللا 

ها في  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ُكم وأرفعِّ "أال أنبِّ ئُُكم بَخيرِّ أعمالُِّكم، وأزكاها عندَ َمليكِّ

قِّ وخَ  دَرجاتُِّكم وَخيرٌ  ن إنفاقِّ الذَّهبِّ والورِّ ن أن تَلقوالُكم مِّ بوا يٌر لُكم مِّ ُكم فتضرِّ بوا  عدوَّ أعناقَُهم ويضرِّ

ِّ") صحيح(. أعناقَُكم. كُر َّللاَّ ِّ ، قاَل ذِّ  قالوا بلَى يا رسوَل َّللاَّ

 #مساواته لعتق الرقاب:"

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــ

الحمد وهو على كل شيء  له الملك وله "من قال ال إله إال هللا وحده ال شريك له، قال صلي هللا عليه وسلم:

 ")متفق عليه(.إسماعيل أنفس من ولد كان كمن أعتق أربعة مرات، عشر قدير

"من قال ال إله إال هللا وحده ال شريك له له الملك وله  عن أبي هريرة   عن النبي أنه قال: نالصحيحي وفي 

ائة حسنة، الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة، كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له م

أحد بأفضل مما جاء  يأتومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم 

"سبحان هللا وبحمده في يوم مائة مرة، ُحط ت عنه خطاياه ولو  به إال رجل عمل أكثر من ذلك "، ومن قال:

 كانت مثل زبد البحر".

 موات واألرض:" #ذكر هللا سبب في تفكر العبد في خلق الس

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُْولِّي األْلَبابِّ. قال تعالي: يَن  "إِّنَّ فِّي َخْلقِّ السََّماَواتِّ َواألَْرضِّ َواْختِّالَفِّ اللَّْيلِّ َوالنََّهارِّ آلَيات  أل ِّ الَّذِّ

ً َوقُ  َ قَِّياما الً َيْذُكُروَن َّللا  ْم َوَيتَفَكَُّروَن فِّي َخْلقِّ السََّماَواتِّ َواألَْرضِّ َربََّنا َما َخلَْقَت َهذا َباطِّ عُوداً َوَعلََى ُجنُوبِّهِّ

 (. 191،190"آل عمران: ِّ ُسْبَحاَنَك فَقَِّنا َعذَاَب النَّار

 #سبب في جلب الرزق:"

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْدُكْم بِّأَْمَوال  وَ قال تعالي:" فَقُ  ْدَراًرا َويُْمدِّ لِّ السََّماَء َعلَْيُكْم مِّ َبنِّيَن ْلُت اْستَْغفُِّروا َربَُّكْم إِّنَّهُ َكاَن َغفَّاًرا يُْرسِّ

 (.12-10َوَيْجَعْل لَُكْم َجنَّات  َوَيْجَعْل لَُكْم أَْنَهاًرا")نوح/

هللا يجد هللا غفوراً  يستغفرنفسه ثم  يظلم "ومن يعمل سوء أو  تجلب الرزق.. فكثرة الذكر واالستغفار

 من الذنب .ائب رحيماً" والت 



 الخطبة الثانية :"

عباد هللا الزلنا نواصل الحديث حول فضائل ذكر  الحمد هلل والصالة والسالم علي رسول هللا وبعد فيا

 ضأ:"هللا وفوائده فقد سبق المفردون الذاكرين هللا كثيراً والذاكرات لكل فضل وخير فالذكر أي 

 #سبب في عدم الغفلة واللهو 

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِّ َواآلَصالِّ َوالَ  َن اْلقَْولِّ بِّاْلغُدُو  يَفةً َودُوَن اْلَجْهرِّ مِّ ً َوخِّ عا َك تََضرُّ بََّك فِّي َنْفسِّ تَُكن  قال تعالى: "واْذُكر رَّ

َن اْلغَافِّلِّيَن") األعراف:  (. 205م ِّ

ُ  عالى:وقال ت ِّ َوَمن َيْفَعْل ذَلَِّك فَأ ْكرِّ َّللاَّ ُكْم أَْمَوالُُكْم َواَل أَْواَلدُُكْم َعن ذِّ يَن آَمنُوا اَل تُْلهِّ ْولَئَِّك ُهُم "َيا أَيَُّها الَّذِّ

ُرون")المنافقون:  (.9اْلَخاسِّ

ِّ َوإِّ  وقال تعالى:  ْكرِّ َّللاَّ ْم تَِّجاَرةٌ َواَل َبْيٌع َعن ذِّ يهِّ َجاٌل الَّ تُْلهِّ َكاةِّ َيَخافُوَن َيْوماً "رِّ اَلةِّ َوإِّيتَاء الزَّ قَامِّ الصَّ

 (. 37تَتَقَلَُّب فِّيهِّ اْلقُلُوُب َواأْلَْبَصاُر ")النور:

 يشقي :" # جليس الذاكرين ال

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُ َعلَْيهِّ َوَسلَّمَ  ِّ تََباَرَك َوتَعَالَى َماَلئَِّكةً   قال:عن أبي هريرة رضي هللا عنه عن رسول هللا َصلَّى َّللاَّ َّ "إِّنَّ َّللِّ

ْكٌر قَعَدُوا َمَعُهْم ، َوَحفَّ  بَْعُضُهْم بَْعًضا  َسيَّاَرةً فُُضاًل ، َيتَتَبَّعُوَن َمَجالَِّس الذِّ ْكرِّ ، فَإِّذَا َوَجدُوا َمْجلًِّسا فِّيهِّ ذِّ

ْم ، َحتَّى َيْملَئُوا َما َبْينَُهْم َوَبيْ  دُوا إِّلَى السََّماءِّ ، قَاَل : بِّأَْجنَِّحتِّهِّ قُوا َعَرُجوا َوَصعِّ َن السََّماءِّ الدُّْنَيا ، فَإِّذَا تَفَرَّ

َب  ْندِّ عِّ ْن عِّ ْئَنا مِّ ْئتُْم؟ فََيقُولُوَن : جِّ ْن أَْيَن جِّ ْم ، مِّ ُ َعزَّ َوَجلَّ ـ َوُهَو أَْعلَُم بِّهِّ اد  لََك فِّي اأْلَْرضِّ ، فََيْسأَلُُهْم َّللاَّ

أَلُوَنَك َجنَّتََك َك ، َويَُكبِّ ُروَنَك ، َويَُهلِّ لُوَنَك ، َوَيْحَمدُوَنَك ، َوَيْسأَلُوَنَك ، قَاَل : َوَماذَا َيْسأَلُونِّي ؟ قَالُوا : َيسْ يَُسبِّ ُحوَن

يُروَنَك . قَاَل : ، قَاَل : َوَهْل َرأَْوا َجنَّتِّي؟ قَالُوا : اَل ، أَْي َربِّ  ، قَاَل : فََكْيَف لَْو َرأَْوا َجنَّتِّي ؟ ، قَا لُوا : َوَيْستَجِّ

ي؟ قَالُوا : اَل ، قَاَل : َفَكْيفَ  َك َيا َربِّ  . قَاَل : َوَهْل َرأَْوا َنارِّ ْن َنارِّ يُروَننِّي ؟ قَالُوا : مِّ مَّ َيْستَجِّ  لَْو َرأَْوا َومِّ

ي؟ قَالُوا : َوَيْستَْغفُِّروَنَك ، قَاَل : فََيقُوُل : قَْد َغفَْرُت لَُهمْ  ا اْستََجاُروا .  َنارِّ مَّ فَأَْعَطْيتُُهْم َما َسأَلُوا ، َوأََجْرتُُهْم مِّ

ْم فاَُلٌن َعْبدٌ َخطَّاٌء إِّنََّما َمرَّ فََجلََس َمَعُهْم . فََيقُوُل : َولَهُ َغفَْرُت ، ُهْم اْلقَْوُم اَل َيْشَقى  قَاَل : فََيقُولُوَن : َربِّ  فِّيهِّ

ْم َجلِّيُسُهْم " .  بِّهِّ

ْنُهْم إِّنََّما َجاَء لَِّحاَجة  ، قَاَل ُهْم  البخاري:وفي رواية  ْم فاَُلٌن َلْيَس مِّ ْن اْلَماَلئَِّكةِّ : فِّيهِّ "َقاَل َيقُوُل َملٌَك مِّ

ْم َجلِّيُسُهم" .  اْلُجلََساُء اَل َيْشقَى بِّهِّ

 #سبب الجتماع المالئكة في المجلس الذي يُذَكر فيه هللا.

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"ما اجتمع قوم في بيت من بيوت هللا يتلون كتاب هللا،  عن أبي هريرة   عن النبي   أنه قال:

بينهم، إال نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحف تهم المالئكة، وذكرهم هللا فيمن عنده،  هويتدارسون 

 ع به نسبه")مسلم (.ومن بط أ به عمله لم يسر

 #أمان من عذاب هللا تعالى. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال صلي هللا عليه وسلم :"ما عمل ابن آدم عمالً أنجى له من عذاب هللا، من ذكر هللا")ابن أبي شيبة 

 والطبراني بإسناد حسن عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه(.

 "كان النبي  يذكر هللا على كل أحيانه")مسلم(. وقالت عائشة رضي هللا عنها:



 إلهام اللسان النطَق بالشهادة عند الموت. #

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وذكر هللا عز وجل والمداومة عليه يعود اللسان النطق به حتي في أحلك األوقات واإلنسان ينام بين 

جل يسلم األمانة لخالقها وباريها ويعالج سكرات الموت يتذكر كلمة التوحيد حتي يخرج من يدي هللا عز و

إله إال  هللا فمن كان أخر كالمه ال إله إال أخبر الرسول صلي هللا عليه وسلم لقنوا موتاكم ال الدنيا عليها كما

 هللا دخل الجنة")صحيح(. 

 امةيوم القي  #ذكر هللا في المجلس ينجي العبد من الحسرة

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"ما قعد قوم مقعداً لم يذكروا هللا  أنه قال: عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي هللا عنهما أن رسول هللا 

 رمذي(.فيه عز وجل، ولم يصلوا على النبي   إال كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم")الت 

 #تميزه عن غيره باكتساب معية هللا تعالى وتوفيقه.

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن  يٌب مِّ َر قَرِّ اَلَيةِّ َوالَمَحبَّةِّ َوا ومذكورة ، مذكورةأَنَّ الذَّاكِّ يَّةُ الوِّ يَّةُ َمعِّ هِّ الَمعِّ ، َكَقولِّهِّ َمعَهُ, َوَهذِّ لنُصَرةِّ َوالتَّوفِّيقِّ

نُوَن")النحل:  تعَالَى: ْحسِّ يَن ُهم مُّ الَّذِّ يَن اتَّقَوا وَّ َ َمَع الَّذِّ  (.128"إِّنَّ َّللاَّ

نِّيَن")العنكبوت:  َ لََمَع اْلُمْحسِّ َ َمعََنا")التوبة:69}َوإِّنَّ َّللاَّ  ( 40(."اَل تَْحَزْن إِّنَّ َّللاَّ

هِّ ال  ن َهذِّ رِّ مِّ ي  :َولِّلذَّاكِّ يثِّ القُدُسِّ يٌب َوافٌِّر َكَما فِّي الَحدِّ ةِّ َنصِّ يَّةِّ الَخاصَّ ي َما ذََكَرنِّي ََ "َمعِّ َنا َمَع َعبدِّ

َكت بِّي َشَفتَاه")أحمد(.  َوتََحرَّ

َياُض الَجنَّة. كرِّ فَإِّنََّها رِّ ن َمَجالَِّس الذ ِّ َياَض الَجنَّة؛ فَْلَيستَْوطِّ  #إِّنَّ َمن َشاَء أَْن َيسُكَن رِّ

ــ ــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة، َر قُوَّ ي الذَّاكِّ كَر يُعطِّ  #الذ ِّ

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ِّ ، أاََل تََرى َكيَف َعلََّم َرُسوَل َّللاَّ ْق فِّعلُهُ بِّدُونِّهِّ كرِّ َما لَْم يُطِّ  -لَّمَ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َوسَ -َحتَّى إِّنَّهُ لََيفَعُل َمع الذ ِّ

َمة َوَعلِّيًّا  َي هللاُ َعنُهَما-ابَنتَهُ فَاطِّ عَُهَما ثاََلثًا َوثاََلثِّيَن, َوَيحَمدَا ثاََلثًا  -َرضِّ أَْن يَُسب َِّحا ُكلَّ َليلَة  إِّذَا أََخذَا َمَضاجِّ

َمة, َوَشَكت إِّلَيهِّ  ا َسأَلَتهُ الَخادِّ ، َوثاََلثِّيَن, َويَُكب َِّرا أَرَبعًا َوثاََلثِّيَن؛ لمَّ دَمةِّ ن الطَّحنِّ َوالسَّْقيِّ َوالخِّ يهِّ مِّ  َما تُقَاسِّ

(. فَعَلََّمَها ذَلَِّك َوقَاَل: ") ُمتََّفٌق َعلَيهِّ م  ن َخادِّ  "إِّنَّهُ َخيٌر لَُكَما مِّ

 #مسك ختام لقضاء المناسك والشعائر:" 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َكُكْم فَاْذُكُرو  "فَإِّذَا اء فريضة الحج قال تعالىوالذكر مسك ختام ألد َناسِّ ُكْم آَباءُكْم أَْو  هللا  اقََضْيتُم مَّ ْكرِّ َكذِّ

ْكراً")البقرة/  (. 200أََشدَّ ذِّ

 قال تعالى: ومسك ختام بعد أداء صالة الجمعة اآلن وجعله سبب للفالح والمجاح في الدنيا واألخرة

اَلةُ فَانتَ  َيتِّ الصَّ َ َكثِّيراً لَّعَلَُّكْم تُْفلُِّحوَن "فَإِّذَا قُضِّ ِّ َواْذُكُروا َّللاَّ ن فَْضلِّ َّللاَّ ُروا فِّي اأْلَْرضِّ َواْبتَغُوا مِّ شِّ

 (.10")الجمعة/

 رب العالمين.. يا علي البالء صابراً  اللهم إنا نسألك لساناً ذاكراً وقلباً شاكراً وجسدا

 


