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 قاد هللا   ابى:

      (مب مب مب مب مب مب مب مب مب مب مب مب مب) 

 [28/عدر]ال
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 أحكا      ا  -1

    بذ ي:م زب 

كِذكر هللا عز وجل من أيسر العبادات وأسهلها وأجل ِاها وأفضلها، فحركة 

اللسان أخف حركات الجوا ح، وقد  تب هللا عليه من الفضل والعطاء 

 ما لم يرتب على غيره من األعمال.

وحاجة القلب للذكر أعظم من حاجة البدن للطعام، وضر  المعاصي 

 للقلب أشد من ضر  السموم للبدن.

هذا ما فرض هللا عز وجل على عباده من فريضة إال جعل لها حداً ل

معلوماً، ثم عذ  أهلها في حال العذ ، إال الذكر فإنه ألهميته لم يجعل هللا 

 له حداً ينتهي إليه، ولم يعذ  أحداً في تركه إال مغلوباً على عقله.

فلعظيم منافع الذكر أمرنا هللا عز وجل بذكره في جميع األوقات 

(   مب مب مب مب مب مبىئ ىئ ی ی ي ي )األحوال بقوله سبحانه: و

 .[42-41]األحزاب:

 :بذ ي  بكامل  

المقصود من كذكر هللا عز وجل هو تحقيق العبودية الكاملة هلل، وسهولة 

 امتثال أوامره في جميع األوقات واألحوال.

 ويت  ق  بذ ي  بكامل  م يف  خمس  أمع :

الئه وإحسانه.. وكذكر قضائه وقد ه.. كذكر هللا بأسمائه وصفاته.. وكذكر آ

 وكذكر دينه وشرعه.. وكذكر ثوابه وعقابه.
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فذكر هللا بأسمائه وصفاته، والثناء عليه بها، وتوحيده بها، يول ِد في القلب 

 كمال التعظيم هلل، وكمال الحب له، وكمال الذل له.

د وكذكر آالء هللا وإحسانه يول ِد في القلب كمال الحب هلل، وكمال الحم

 والشكر للمنعم  عز وجل.

وكذكر قضاء هللا وقد ه في كل حال يول ِد في القلب الطمأنينة والسكون 

 لكل ما قضاه هللا وقد ه.

وكذكر دينه وشرعه، وأمره ونهيه، يحمل المسلم على عبادة  به بما جاء 

 عن هللا و سوله مع كمال الحب والتعظيم.

لنفوس لفعل الطاعات، وكذكر ثوابه وعقابه، والجنة والنا ، يبعث ا

 والمسا عة إلى الخيرات، ويزجرها عن المعاصي والمحرمات.

فالذكر الكامل يول ِد اإليمان الكامل، والعمل الكامل، وجزاء كذلك النعيم 

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ)الكامل كما قال سبحانه: 

لَت:](   ڃ ڃ ڃ چ چ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ -30فُص ِ

32]. 

  ملسو هيلع هللا ىلصصف    ي  ب  ي: 

 .ملسو هيلع هللا ىلصأكمل الخلق كذكراً هلل عز وجل هو النبي 

فكان يذكر هللا في كل أحيانه، وعلى جميع أحواله، فكالمه كله في كذكر 

هللا وما وااله، وكان أمره ونهيه وتشريعه كذكراً منه لربه سبحانه، وكان 

راً منه لربه، إخبا ه عن  به في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه كذك

 وكان حمده لربه، وتسبيحه وتمجيده له، وثناؤه عليه، كذكراً منه لربه.
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 وكان سؤاله هلل، ودعاؤه إياه في كل حال كذكراً منه لربه.

 وكان خوفه من  به، و جاؤه إياه كذكراً منه لربه.

ُكل ِ  لَاى عَ يَْذُكُر هللاَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِاي  قَالَْت: َكاَن الن  َ ِضَي هللاُ َعْناَها  َعْن َعائَِشةَ 

 .(1)أخرجه مسلم .نِاهِ أْحيَا

 :فع      ي هللا عز وجل 

 ِ  ي هللا   ا ك و  ابى ب  فع    عظ م ، وم افع  ث يش م ها:

 أن كذكر هللا سبحانه قوت القلوب، وغذاء األ واح، وشفاء من األسقام.

وكذكر هللا يقوي القلب والبدن، وينو  القلب والوجه، ويفتح أبواب 

 فة باهلل، ويو ث القرب من هللا، وكثرة حمده وشكره.المعر

وكذكر هللا عز وجل يرضي الرحمن، ويطرد الشيطان، ويجلب الخير، 

ويزيل الشر، ويسهل الصعب، وييسر العسير، ويذهب الهم والغم، ويثمر 

 الطمأنينة والسكينة.

وكذكر هللا جل جالله يعطي الذاكر قوة، ويكسوه جاللة ومهابة، ويحليه 

 لنضرة والرحمة، ويزكيه بالتقوى واإلنابة.با

وكذكر هللا عز وجل يو ث حياة القلب، وحصول الرزق، ونزول النصر، 

 ومغفرة الذنوب، ويلين قسوة القلوب.

وكذكر هللا سبحانه يجلو القلب من الصدأ والغفلة، ويحط الخطايا ويذهبها، 

 عبد و به.يزيل الوحشة بين الوويذهب المخاوف، وينجي من عذاب هللا، 

وكذكر هللا عز وجل يو ث كذكر هللا لعبده، ومحبة هللا له، واألنس به، 

                                                 

 (.373برقم )أخيج  مسلب ( 1)
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 والقرب منه، و ضاه عنه، واإلنابة إليه، والتلذكذ بعبادته، والفوز بجنته.

وكذكر هللا سبحانه نو  للذاكر في الدنيا واآلخرة، ودو  الجنة تبنى 

 بالذكر، وتغرس بساتينها بالذكر.

أكبر العون على طاعته، يحرك الجوا ح  وكذكر هللا عز وجل من

بالطاعات، ويزجرها عن المعاصي، ويحفظ المسلم من الغيبة، وينبه 

القلب من النوم، وهو أمان من النفاق، وسد  بين العبد وبين جهنم، مجالس 

 الذكر مجالس المالئكة، وهي  وضة من  ياض الجنة.

ن، وغشيان الرحمة وكذكر هللا سبحانه سبب لنزول السكينة على الذاكري

لهم، وبه تحفهم المالئكة، ويذكرهم هللا فيمن عنده، ويباهي بهم مالئكته، 

 ويغفر كذنوبهم، ويبدل سيئاتهم حسنات.

 ولكي نحصل على كذلك كله أمرنا هللا عز وجل بدوام كذكره فقال سبحانه:

 .[42-41]األحزاب:(   مب مب مب مب مب مبىئ ىئ ی ی ي ي )

 : أحكا      ا 

 هللا جل جالله على طها ة، ويجوز كذكره على غير طها ة.األفضل كذكر 

ويسن كذكر هللا في جميع األوقات واألحوال، وال يشرع للمسلم  فع 

 اليدين في شيء من األكذكا .

واألكذكا  المقيدة بمكان أو زمان مبنية على التوقيف، فال يجوز التصرف 

 فيها بزيادة أو نقص أو تغيير.

أو زمان معين كأكذكا  الصباح والمساء، ال  واألكذكا  الوا دة في مكان

 .ملسو هيلع هللا ىلصيشترط في اإلتيان بها ترتيب معين؛ ألنها لم ترد مرتبة عن النبي 
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واألكذكا  التي لها وقت محدد في الشرع ال تقضى إكذا فات وقتها أو 

محلها، كما لو نسي الذكر الوا د بعد الوضوء أو األكذان فإنه ال يقضيه؛ 

 لفوات وقته.

واألصل عدم الجهر باألدعية واألكذكا ؛ ألنه أقرب إلى اإلخالص 

 وحسن األدب، ويستثنى من كذلك حاالت يشرع  فع الصوت بها، ومنها:

األكذان، واإلقامة، وأكذكا  أدبا  الصلوات الخمس، والتكبير في العيدين، 

والتلبية في الحج والعمرة، والسالم و ده، والذكر الوا د بعد الوتر، 

عند العطاس، وتشميت العاطس، والدعاء إكذا أفطر عند قوم،  والحمد

والدعاء للمتزوج، وإكذا أسحر وهو مسافر، وتكبير المسافر عند 

 الصعود، وتسبيحه عند النزول ونحو كذلك.

والموطن الذي و د فيه أكثر من كذكر واحد األصل أن ال يُاجمع بين تلك 

ا مرة، وهذا مرة، إحياًء األكذكا  المتعددة في كذلك الموطن، بل يأتي بهذ

 للسنة.

في عدد من  ملسو هيلع هللا ىلصالتي و د فيها أكثر من كذكر، و غب النبي  والمواضع

أكذكا  الصباح والمساء.. وأكذكا  أدبا  الصلوات األكذكا  فيها ثالث: 

 الخمس.. وأكذكا  النوم.

والذكر الواحد الذي له عدة صيغ، السنة أن يأتي بهذه الصيغة مرة، 

 رى؛ إحياء للسنة، وعمالً بها بوجوهها المتنوعة.وبتلك الصيغة مرة أخ

واألكذكا  التي لها أكثر من صيغة كاألكذان، واإلقامة، واالستفتاح، 

ر يقتصوالتشهد، والتسبيح بعد الفرائض، واألكذكا  المحددة بعدد معين، ف

 ألن تحديد الوقت والحال والعدد مقصود من الحكيم العليم.ى ما و د، عل
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ن العبادات فال يدخلها القياس، فال يقال بعد النافلة ما واألكذكا  عبادة م

يقال بعد الفريضة من األكذكا ، وال يجوز التعبد إال بذكر مشروع ثابت 

في القرآن والسنة أو في أحدهما، فال يشرع العمل بالذكر المجرب إكذا لم 

يكن له أصل؛ ألن الذكر من الدين، والدين ال يثبت بالتجربة؛ بل بالنص، 

 كذكا  الشرعية تقال في السفر كما تقال في الحضر.واأل

المحافظة على جميع األكذكا  المطلقة والمقيدة، على المسلم حرص يلف 

 واإلكثا  من كذكر هللا عز وجل في جميع األوقات واألحوال.

فذكر هللا سبحانه يثمر المعرفة، ويهيج المحبة، ويثير الحياء، وينشط 

 مب مب مب مب)الرجاء، ويسكب الطمأنينة:  للعمل، ويول ِد الخوف، ويبعث

 .[28]الرعد:  ( مب مب مب مب مب مب مب مب مب

 : صف   بذ ي و ب عا 

   ي هللا   ابى ثرث   جات:

 : كذكر هللا بالقلب واللسان، وهذه أعلى الد جات.  وبى

 : كذكر هللا بالقلب فقط، وهي الد جة الثانية. بثان  

 ة الثالثة. : كذكر هللا باللسان فقط، وهي الد ج بثابث 

واألصل في الذكر والدعاء هو اإلسرا ، والجهر في الذكر والدعاء 

 استثناء ال يكون إال بما و د به الشرع كما سبق.

 .[205]األعراف: (  ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ)قال هللا تعالى:  -1

 .[55]األعراف:(   ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ)وقال هللا تعالى:  -2

 هللا و ب رش على ن    في  ل مجل : وجعب   ي 
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مل:(   چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ)قال هللا تعالى:  -1  .[8]المز 

َما ِمْن قَْوٍم »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َ ُسوُل ا :قَالَ  َ ِضَي هللاُ َعْناهُ ةَ ْيارَ َعْن أَبي ُهرَ وَ  -2

اٍ  ِحامَ ِجيفَِة  ِه إِال  قَاُموا َعْن ِمثلِ فِاي ِلٍس الَ يَذُكُروَن هللاَ َماجْ يَقُوُموَن ِمْن 

 .(1)أخرجه أبو داود والترمذي .«َحْسَرةً  لَاُهامْ َوَكاَن 

ً ِلسَماجْ َما َجلََس قَْوٌم » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص الن بي   أن   َ ِضَي هللاُ َعْناهُ ةَ ْيارَ َعْن أَبي ُهرَ وَ  -3  ا

ةً فَإِْن تِارَ  لَاْياِهامْ عَ  إِال  َكانَ  ي ِاِهامْ نَب لَاىيَُصل وا عَ  لَامْ ِه وَ فِايللهَ يَذُكُروا ال لَامْ 

 .(2)أخرجه أحمد والترمذي  .«لَاُهامْ َوإِْن َشاَء َغفََر  بَاُهامْ َشاَء َعذ

 : بذ ي أفضل م   ب عا  

كِذكر هللا عز وجل أفضل من الدعاء؛ ألن الذكر ثناء على هللا عز وجل 

 بأسمائه وصفاته، والدعاء سؤال العبد  به حاجته.

الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد هللا تعالى، والثناء  لهذا كان المستحب في

 عليه بين يدي حاجته، ثم يسأل حاجته.

فالدعاء الذي يتقدمه الذكر والثناء أفضل وأقرب إلى اإلجابة من الدعاء 

المجرد، فإكذا انضاف إلى كذلك إخبا  العبد بفقره ومسكنته كان أبلغ في 

 اإلجابة وأفضل.

ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ڀ  ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ )قال هللا تعالى:  -1

 .[6-1]الفاتحة: (  ٹ ٹ ٹڤ ٹ

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ )وقال هللا تعالى:  -2

 .[88-87]األنبياء:(   ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ

                                                 

 (.3380برقم )أخرجه الترمذي ووهذا لفظه، (, 4855برقم )أبو داود أخرجه  ص  ح/( 1)

 .وهذا لفظه(, 3380برقم )وأخرجه الترمذي  (,9580برقم )أحمد أخرجه  ص  ح/( 2)
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يَْدُعو َ ُجالً  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َسِمَع َ ُسولُ  َ ِضَي هللاُ َعْناهُ قاَل:ٍد بَايْ فََضالَةَ ْبَن عُ  َوَعنْ  -3

ِ  لَاىيَُصل ِ عَ  لَامْ وَ  لَاىتَعَا ِد هللاَ يُاَماج ِ  لَامْ  ،تِاهِ َصالَ  فِاي فَقَاَل َ ُسوُل  ،ملسو هيلع هللا ىلصالن بي 

ْبدَأْ ْلايَ أََحدُُكْم فَ  ل اىإِكذا صَ » :هِ ْيارِ أَْو ِلغَ  لَاهُ ثم  دََعاهُ فَقَاَل  .«َعِجَل َهذا»: ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا

ِ ثم  يُصَ  لَاْياهِ َوالثنَاِء عَ  يِد َ بِه َجل  َوَعز  تَاْماجِ ب ثم  يَْدُعو  ملسو هيلع هللا ىلصل ِاي َعلَاى الن بي 

 .(1)أخرجه أبو داود والترمذي .«بَْعدُ بَما َشاءَ 

 

                                                 

 (.3477برقم )أخرجه الترمذي ووهذا لفظه، (, 1481برقم )أبو داود أخرجه  ص  ح/( 1)
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