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 بسم اهلل الرحمـٰن الرحيم
من يهده اهلل  ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، حنمده ونستعينه ونستغفره ، احلمد هلل

وأشهد أن  ، إال اهلل وحده ال شريك لهإلـٰه وأشهد أن ال  ، ضلل فال هادي لهومن ي   ، ل لهض  فال م  
 لى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.وع 1صلى اهلل عليه وسلم ، حممداً عبده ورسوله

 ، أما بعد: فإن من أفضل ما يتخلق به اإلنسان وينطق به اللسان اإلكثار من ذكر اهلل سبحانه وتعاىل
 ، والصالة والسالم على رسوله حممد صلوات اهلل وسالمه عليه ، وتسبيحه وحتميده وتالوة كتابه العظيم

وااللتجاء  ، واالستعانة به ، وسؤاله مجيع احلاجات الدينية والدنيوية ، سبحانهمع اإلكثار من دعاء اهلل 
اعي عظمة اهلل وقدرته على  اكر والد  يستحضر به الذ   وحضور قلبٍ  إليه بإمياٍن صادق وإخالٍص وخضوعٍ 

 واستحقاقه للعبادة.، وعلمه بكل شيء ، كل شيء 

م أن املؤمن يعبد اهلل بقلبه ولسانه وجوارحه ، فعبادة القلب وذ كر اهلل هو عبادة اللسان ، فإنه من املعلو 
 أنواع ، منها اخلوف من اهلل تعاىل ، وخشيته ، والعلم بأمسائه وصفاته.

فظ بأذكار التلوعبادة اللسان هي ذ كره تعاىل بأنواع الذِّكر اليت شرعها اهلل تعاىل ، مثل قراءة القرآن و 
 وتعاىل.ه سبحانه الصباح واملساء ، ودعاؤ 

اجلوارح متنوعة ، فهناك عبادة السمع والبصر واليد والرجل ، فعبادة السمع تكون باالستماع  اتوعباد
 للقرآن ، والدروس النافعة ، واحملاضرات الدينية اليت تدل اإلنسان على طريق اخلري واهلداية.

النجوم ، وتفكر اإلنسان يف وعبادة البصر تكون بالتفكر يف آيات اهلل الكونية ، مثل الشمس والقمر و 
 وزيادة اإلميان باهلل تعاىل.وتعظيم الرب خلق نفسه ، فإن هذا يوجب اخلشية 

 –ومن عبادة البصر قراءة القرآن والكتب املفيدة واملقاالت النافعة اليت تـ ـَعــرِّف اإلنسان بالدين الصحيح 
 دين اإلسالم.

                                                 

وهذا فيه زيادة تشريف وثناء لى وهم املالئكة ، الصالة على النيب حممد هي دعاء له بأن يثين عليه اهلل يف املإل األع 1
 عليه ، وهو يستحق ذلك ، ألن اهلل هدانا به إىل الدين الصحيح.

 ذلك. وحنوه أو يف زوجاته مه اهلل من اآلفات ، مثل الطعن فيلِّ ــسَ ــأيضا أن ي  له ومعىن )وسل م( هذا دعاء 
 مه من اآلفات.لِّ حممد وسَ اثين على نبيك  مالله فيكون املعىن اإلمجايل جلملة )صلى اهلل عليه وسلم( أي:

النيب حممد ، فال يليق باملسلم أن اسم وهذه اجلملة مجلة توقري واحرتام ، وجيب على املسلم أن يقوهلا كلما مر بذكر 
 كأنه يتكلم عن إنسان عادي.، و جييء ذكر النيب فيذكر امسه جمردا من الدعاء له 

 .، عليهم الصالة والسالم األنبياءاسم أي نيب من عند ذكر )صلى اهلل عليه وسلم( هذا الدعاء  ويستحب قول
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والزكاة وحج بيت اهلل بالصالة والصيام ضاء ، مبا فيه اليد والرجل وباقي األعواجلسم كله يتعبد اهلل ، 
 وبر الوالدين وحنو ذلك من األعمال الطيبة اليت حث عليها اإلسالم. احلرام

وقد ورد يف فضل الذكر والدعاء واحلث عليهما آيات كثرية وأحاديث صحيحة عن رسول اهلل صلى اهلل 
اذُْكُروا اللََّه يَا أَيُـَّها ال ذ يَن آَمن وا ﴿وتعاىل:  قال اهلل سبحانه ، ما تيسر منهامنها هنا عليه وسلم نذكر 

َن الظُّل َمات  إ ىَل  ِذْكًرا َكِثيًرا ياًل * ه َو ال ذ ي ي َصلِّي َعَلْيك ْم َوَمالئ َكت ه  ل ي ْخر َجك ْم م  * َوَسبِّح وه  ب ْكرًَة َوَأص 
يًما ن نَي َرح   .﴾النُّور  وََكاَن ب اْلم ْؤم 

 .اْشك ر وا يل  َوال َتْكف ر ون﴾أَذْك رْك ْم وَ  فَاذُْكُروِني﴿ وقال تعاىل:

َنات  َواْلَقان ت نَي َواْلَقان َتات  َوالص اد ق نَي َوالص اد قَ إن ﴿ وقال تعاىل ن نَي َواْلم ْؤم  ات  اْلم ْسل م نَي َواْلم ْسل َمات  َواْلم ْؤم 
ع نَي  قَات  َوالص ائ م نَي َوالص ائ َمات  َوالص اب ر يَن َوالص اب رَات  َواخْلَاش  ق نَي َواْلم َتَصدِّ َعات  َواْلم َتَصدِّ َواخْلَاش 

اِكَراتِ َواحْلَاف ظ نَي فـ ر وَجه ْم َواحْلَاف ظَات   اِكرِيَن اللََّه َكِثيًرا َوالذَّ  .﴾أََعد  الل ه  هَل م م ْغف رًَة َوَأْجرًا َعظ يًما َوالذَّ

ِ  َواْخت الف  الل ْيل  َوالنـ َهار  آَليَاٍت أل  ويل  اأْلَْلَباب  * ال ذ يَن إ ن  يف  ﴿وقال تعاىل:   َخْلق  الس َماَوات  َواأْلَْر
 .َوقـ ع وًدا َوَعَلى ج ن وِب  ْم﴾ ق َياًما يَْذُكُروَن اللَّهَ 

 .َلَعل ك ْم تـ ْفل ح ون﴾ اذُْكُروا اللََّه َكِثيًراوَ يَا أَيُـَّها ال ذ يَن آَمن وا إ َذا َلق يت ْم ف َئًة فَاثـْب ت وا ﴿وقال تعاىل: 

َكك ْم ﴿وقال تعاىل:   .آبَاءَك ْم أَْو َأَشد  ذ ْكرًا﴾َكذ ْكر ك ْم   فَاذُْكُروا اللَّهَ فَإ َذا َقَضْيت ْم َمَناس 

فَأ ولَئ َك َوَمْن يـَْفَعْل َذل َك  ِذْكِر اللَّهِ َعْن يَا أَيُـَّها ال ذ يَن آَمن وا ال تـ ْله ك ْم أَْمَوال ك ْم َوال َأْوالد ك ْم ﴿وقال تعاىل: 
ر ون﴾  .ه م  اخْلَاس 

َوإ قَام  الص الة  َوإ يَتاء  الز َكاة  ََيَاف وَن يـَْوًما  ِذْكِر اللَّهِ ر َجاٌل ال تـ ْله يه ْم ِت َارٌَة َوال بـَْيٌع َعْن ﴿وقال تعاىل: 
 .﴾تـَتَـَقل ب  ف يه  اْلق ل وب  َواأْلَْبَصار

يَفًة َود وَن اجلَْْهر  م َن اْلَقْول  ب اْلغ د وِّ َواآْلَصال   َواذُْكْر رَبَّكَ ﴿وقال تعاىل:  َك َتَضرًُّعا َوخ  َوال َتك ْن يف  نـَْفس 
 .م َن اْلَغاف ل ني﴾

ْن َفْضل  الل ه  ﴿وقال تعاىل:  ِ  َوابـْتَـغ وا م  ر وا يف  اأْلَْر َيت  الص الة  فَانـَْتش  َلَعل ك ْم  اَواذُْكُروا اللََّه َكِثيرً  فَإ َذا ق ض 
 .تـ ْفل ح ون﴾

ويف الصباح  ، ه سبحانه مستحب يف مجيع األوقات واملناسباتؤ ر من ذكر اهلل تبارك وتعاىل ودعاواإلكثا
ملا سبق من  ، وعند دخول املسجد واخلروج منه ، واملساء وعند النوم واليقظة ودخول املنزل واخلروج منه

َْمد  َربِّ ﴿ولقوله تعاىل أيضاً:  ، رمياتاآليات الك ْبَكارَك َوَسبِّْح ِب  َوَسبِّْح ﴿وقوله تعاىل: ،  ﴾بِاْلَعِشيِّ َواْْلِ
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َْمد  َربَِّك  بِاْلَغَداِة َوال َتْطر د  ال ذ يَن يَْدع وَن َربـ ه ْم ﴿وقوله تعاىل:  ، ﴾قـَْبَل طُُلوِع الشَّْمِس َوقـَْبَل اْلُغُروبِ ِب 
ْم َأنْ ﴿وقوله تعاىل:  ، ي ر يد وَن َوْجَهه ﴾ َواْلَعِشيِّ  وقوله تعاىل:  ، ﴾َسبُِّحوا بُْكَرًة َوَعِشيًّا فََأْوَحى إ لَْيه 

َْمد  َربَِّك ﴿ َفس ْبَحاَن الل ه  ﴿وقوله تعاىل:  ، ﴾ِحيَن تـَُقوُم * َوِمَن اللَّْيِل َفَسبِّْحُه َوِإْدبَاَر النُُّجومِ َوَسبِّْح ِب 
ِ   ِحيَن تُْمُسوَن َوِحيَن ُتْصِبُحونَ  نَي ت ْظه ر ون﴾ * َوَله  احلَْْمد  يف  الس َماَوات  َواأْلَْر يًّا َوح   .َوَعش 

 اْدُعوِنيَوقَاَل َربُّك م  ﴿قال تعاىل: الشدة ، حال الرخاء و حال يف ودعاء اهلل سبحانه وتعاىل مأموٌر به 
ْب َلك ْم إ ن  ال ذ يَن َيسْ  ر ينَتْكِب  وَن َعْن ع َباَدِت  سَ َأْسَتج  َوإ َذا ﴿وقال سبحانه:  ،﴾ َيْدخ ل وَن َجَهن َم َداخ 

يب  َدْعَوَة الد اع  إ َذا  َرب ك ْم َتَضرًُّعا  اْدُعوا﴿وقال تعاىل:  ، ﴾َدَعانَسأََلَك ع َباد ي َعينِّ فَإ ِّنِّ َقر يٌب أ ج 
َها َواْدع وه  َخْوفًا َوَطَمًعا إ ن  َرْْحََة الل   ينَوخ ْفَيًة إ ن ه  ال ُي  بُّ اْلم ْعَتد   ِ  بـَْعَد إ ْصالح  د وا يف  اأْلَْر ه  * َوال تـ ْفس 

ن ني َن اْلم ْحس  ف  السُّوءَ ﴿وقال سبحانه:  ، ﴾َقر يٌب م  وجيعلكم خلفاء  أَم ْن جي  يب  اْلم ْضَطر  إ َذا َدَعاه  َوَيْكش 
 العبادة.: الدعاء هو النيب صلى اهلل عليه وسلم وقال،   2﴾ما تذكرون مع اهلل قليال إلـٰهاألِر أ

 صلى اهلل عليه وسلممحمد من أحاديث النبي  على فضل ذكر اهللاألدلة 

ثبت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أحاديث كثرية تدل على فضل الذكر والتحميد والتهليل 
دبار الصلوات اخلمس بعد أويف  ، ويف طريف الليل والنهار، كل وقت يف  والتسبيح والدعاء واالستغفار 

 قالت عائشة رضي اهلل عنها: كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يذكر اهلل على كل أحيانه.فقد  ، مالسال

فمن ذلك قوله ، وسلم وفيما يلي مجلة من األذكار احملفوظة يف الكتب عن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
 .دونرِّ ــفَ ــم  ـال قَ ـــبَ ــــصلى اهلل عليه وسلم: سَ 

 ؟دونرِّ ــفَ ــم  ـالمن  ، قالوا: يا رسول اهلل
اِكرِيَن قال:  اِكَراتالذَّ  .اللََّه َكِثيًرا َوالذَّ
 .بسبب كثرة ذكرهم هلل تعاىلاحلسنات الكثرية سبقوا غريهم بنيل ( أي دونرِّ ــفَ ــم  ـال: معىن )َســبَــق تنبيه

 .من ذكر اهلل وقال عليه الصالة والسالم: ما عمل ابن آدم عماًل أجنا له من عذاب اهلل

، وقال معاذ بن جبل رضي اهلل عنه: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: أال أخِبكم خبري أعمالكم 
وخري لكم من أن  ، وخري لكم من إنفاق الذهب والفضة ، وأرفعها يف درجاتكم ،كم وأزكاها عند مليك  

 ؟وا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكمـــلقتَ 
 .قالوا: بلى يا رسول اهلل

                                                 

، ويكشف السوء النازل  الذي جييب املكروب إذا دعاهعبادة معىن هذه اآلية الكرمية: أعبادة ما تشركون باهلل خري أم  2
؟ قليال ما  به  ، فلذلك أشركتم باهلل غريه يف عبادته. تذكرون وتعتِبونت، وجيعلكم خلفاء ملن سبقكم يف األِر
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 .قال: ذكر اهلل

تهم املالئكة وغشيتهم الرْحة ــــوقال صلى اهلل عليه وسلم: ال يقعد قوم يذكرون اهلل عز وجل إال حف  
 .عندهعليهم السكينة وذكرهم اهلل فيمن  ونزلت

ري أن ، وهذا مدح هلم وشرف كب املالئكة وهم يف املأل األعلى قوله )ذكرهم اهلل فيمن عنده( أي : تنبيه
 .من املالئكة فيمن عندههؤالء يذكر اهلل عباده 

وأيب هريرة رضي اهلل عنهما عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: ما قعد اخلدري عن أيب سعيد و 
،  3رةً ـــــعليهم ت  قوم مقعدًا مل يذكروا اهلل فيه عز وجل ومل يصلوا على النيب صلى اهلل عليه وسلم إال كان 

 .هلمغفر شاء عذِبم وإن شاء  فإن

وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم يف بيت من بيوت 
 ، تهم املالئكةوحف   ، وغشيتهم الرْحة ، اهلل يتلون كتاب اهلل ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة

 4ه.بسرع به نسمل ي   به عمله أومن بط   ، من عندهوذكرهم اهلل في

وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: واهلل إِّن ألستغفر اهلل 
 .ليه يف اليوم أكثر من سبعني مرةوأتوب إ

 ، وصلى اهلل على نبينا حممد،  والدعاء واالستغفار كثرية معلومةكر واآليات واألحاديث يف فضل الذ 
 وسل م تسليما كثريا. ، وعلى آله وصحبه

 2113 ، ديسمِب 22املوافق  ، هجري 1431 ، صفر 24ماجد بن سليمان الرسي يف  ، وكتبه
 1.ميالدي

                                                 

 )تـ ـرة( أي حسرة.قوله  3
املعتَِب  ألن  يها ، سرع به نسبه إلَمن أخ ره عمل ه عن دخول اجلن ة مل ي  ( أي هسرع به نسبأ به عمله مل ي  بط  من قوله ) 4

 ، أما النسب واملال فال ينفعان. هو كثرة العمل الصاحليوم القيامة 
من مما ورد يف الكتاب والسنة الصحيحة ر مجلة نافعة حتفة األخيار بذك»من مقدمة كتاب منقول هذا املقال أصله  1

لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز رْحه اهلل ، وقد اختصرت منه وأضفت عليه بعض « األدعية واألذكار
 الزيادات مبا يناسب املقام ، نفع اهلل به.


