بسم هللا الرحمن الرحيم
ذكر هللا أنواعه وفوائده
الذكر عبادة القلب:
أيها األخوة الكرام،
صلهى ه
َّللا ُ َعلَ ْي ِه َو َسله َم:
قال َرسُول ه ِ
َّللا َ
اء ال َّذ َه ِ
ب
أَ ََل أ ُ َن ِّب ُئ ُك ْم بِ َخ ْي ِر أَ ْع َمالِ ُك ْمَ ،وأَ ْز َكاهَا ِع ْن َد َملِي ِك ُك ْمَ ،وأَ ْر َف ِع َها فِي د ََر َجاتِ ُك ْمَ ،و َخ ْي ٍر لَ ُك ْم مِنْ إِ ْع َط ِ
ض ِر ُبوا أَ ْع َنا َق ُك ْم ؟ َقالُواَ :و َذلِ َك َما ه َُو َيا َر ُ
ض ِر ُبوا أَ ْع َنا َق ُه ْمَ ،و َي ْ
َوا ْل َو ِر ِقَ ،و َخ ْي ٍر لَ ُك ْم مِنْ أَنْ َت ْل َق ْوا َعد َُّو ُك ْمَ ،ف َت ْ
سول َ
هللا ؟ َقال َ :ذ ِْك ُر َّ ِ
َّ ِ
هللا َع َّز َو َجل َّ
[ رواه مالك والترمذي وأحمد في المسند والحاكم في المستدرك عن أبي الدرداء ]

الذكر له شأن كبير في حياة المؤمن ،كيف ال وقد ورد الذكر فيي الثالمةيآ ةييآ فيي ال يرةن الكيريم ،كيل ذيذ
اآليات تؤكد أنه ينبغي أن يدور مع اإلنسان في كل شؤونه ،وفي كل أحواله ،وفي كيل أويوار  ،ألن اليذكر عبيادة
ال لب ،الصثة عبادة الجوارح ،لكن الذكر عبادة ال لب ،بل إن الصثة من أجل الذكر:
ص ََل َة لِذ ِْك ِري
َوأَق ِِم ال َّ
[ سورة طه اآلية] 41 :

أيها األخوة ،ألن الذكر يدور مع اإلنسان في كل أحواله ،وشؤون حياته يجب أن نتعيرف ،مياذا تعنيي كلميآ
الذكر؟
معنى كلمة الذكر:
فميين الييذكر أن تييذكر َّللا فييي ةياتييه الكونيييآ ،ذييذا الكييون قييرةن صييامت ،وال ييرةن كييون نيياو  ،والنبييي عليييه
الصثة والسثم قرةن يمشي ،فمن الذكر أن تذكر في ةياته ال رةنيآ ،ومن الذكر أن تذكر في ةياته الكونييآ ،ومين
الذكر أن تذكر في نعمه الظاذرة المعروفآ ،والباونآ المصاةب ،قال تعالى:
َوأَ ْس َب َغ َعلَ ْي ُك ْم نِ َع َم ُه َظاه َِر ًة َو َباطِ َن ًة
[ سورة لقمان اآلية] 02 :

ما من شِ دة تسا للمؤمن إال وراءذا َشدة إلى َّللا ،وما مين ِمحنيآ تسيا للميؤمن إال وراءذيا منحيآ مين َّللا،
لذلك قال العلماء :النعم الباونآ ذي المصاةب للمؤمن وبعا.
وميين الييذكر أن تييذكر لعبيياد ُم َعرفييا ،وميين الييذكر أن تييذكر فييي قلبييك ،و فييي لسييانك ،مسييبحا ،وحامييدا،
وموحدا ،ومكبرا ،ومن الذكر أن تذكر ربوبيته ،و أن توحد في أحوالك كلها ،وأووارك جميعها ،ومين اليذكر أن
تذكر ذكرا كاليرا ،ل وله تعالى:

هللا ذ ِْكراً َكثِيراً
َيا أَ ُّي َها الَّذِينَ آَ َم ُنوا ْاذ ُك ُروا َّ َ
[ سورة األحزاب اآلية] 14 :

ليومةن قلبك ،ولينجلي ذمك ،ولينشرح صدرك ،وليتسع رزقك ،ولينصرك َّللا على عدوك.
أو ُج ُه ورود الذكر في القرآن:
 .4وروده مطلقا ً:
أيها األخوة ،ورد الذكر في ال رةن الكريم على عدة أوج ٍه منها :األمر به مول ا ،قال تعالى:
هللا ذ ِْكراً َكثِيراً
َيا أَ ُّي َها الَّذِينَ آَ َم ُنوا ْاذ ُك ُروا َّ َ
[ سورة األحزاب اآلية] 14 :

األمر به مول ا.
 .0النهي عن ضده:
ومن ذذ الوجو النهي عن ضد  ،ما ذو ضد الذكر؟ الغفلآ ،قال تعالى:
س ُه ْم أُولَئِ َك ُه ُم ا ْل َفاسِ قُونَ
سا ُه ْم أَ ْنفُ َ
هللا َفأ َ ْن َ
َو ََل َت ُكو ُنوا َكالَّذِينَ َن ُ
سوا َّ َ
[ سورة الحشر اآلية] 41 :

قال بعض المفسرين :نسيانهم هلل عز وجل ذو سبب نسيانهم ألنفسهم ،لم يعرفيوا ح ي يآ أنفسيهم ،وال ح ي يآ
مهمتهم في الحياة ،و ما ينتظرذم من سعادة أبديآ إذا ذم أواعو  ،أو عذاب أبدي إذا ذم عصو .
 .3تعليق الفَلح والفوز بدوام ذكر هللا و كثرته:
ومن الذكر تعلي الفثح والفوز بدوام ذكر َّللا ،قال تعالى:
ِيرا لَ َعلَّ ُك ْم ُت ْفلِ ُحونَ
هللا َكث ً
َو ْاذ ُك ُروا َّ َ
[ سورة الجمعة اآلية] 42 :

والفثح غير النجاح ،النجاح في الدنيا لكن الفثح في الدنيا واآلخرة معا.
 .1الغفلة عن ذكر هللا سبب ألكبر خسارة لإلنسان:
من ذذ الوجو أن َّللا جعل الغفلآ عن ذكر َّللا سببا ألكبر خسارة تنزل باإلنسان ،قال تعالى:
هللا َو َمنْ َي ْف َعلْ َذلِ َك َفأُولَئِ َك ُه ُم ا ْل َخاسِ ُرونَ
َيا أَ ُّي َها الَّذِينَ آَ َم ُنوا ََل ُت ْل ِه ُك ْم أَ ْم َوال ُ ُك ْم َو ََل أَ ْو ََل ُد ُك ْم َعنْ ذ ِْك ِر َّ ِ
[ سورة المنافقون اآلية] 1 :

 .5ذكر هللا للعبد أعظم من ذكر العبد هلل:
بل ما من عواء يناله المؤمن من ربه أعظم من أن يذكر َّللا عيز وجيل ،وذكير َّللا للعبيد جيزاء عليى ذكير
العبد لربه ،قال تعالى:
َف ْاذ ُك ُرونِي أَ ْذ ُك ْر ُك ْم َوا ْ
ش ُك ُروا لِي َو ََل َت ْكفُ ُرونِي
[ سورة البقرة اآلية] 450 :

وإذا ذكرك َّللا عز وجيل منحيك الومأنينيآ ،منحيك األمين ،منحيك الحكميآ ،منحيك الرضيا ،منحيك التوفيي ،
منحك التأييد ،منحك الحفظ ،منحك النصر.
 .6ذكر هللا أكبر من كل عبادة:
أيها األخوة ،ذكر َّللا غايآ الغايات ،وعلآ العبيادات ،ومي ل الواعيات ،ليذلك جعليه َّللا أكبير مين كيل عبيادة،
وأعظم من كل قربآ ،وغايآ كل عمل ،قال تعالى:
َوا ْتل ُ َما أُوح َِي إِلَ ْي َك مِنْ ِك َتا ِ
ب َر ِّب َك ََل ُم َبدِّ ل َ لِ َكلِ َماتِ ِه َولَنْ َت ِج َد مِنْ دُونِ ِه ُم ْل َت َحدًا
[ سورة الكهف اآلية]02 :

وفي قوله تعالى:
هللا أَ ْك َب ُر
َولَذ ِْك ُر َّ ِ
[ سورة العنكبوت اآلية] 15 :

للعلماء والمفسرين مذاذب شتى في تفسير ذذ اآليآ،
المعنى األول:فذكر َّللا عبادة ذي من أكبر العبادات ،ذذا ذو
المعنى الالاني :وإذا ذكرتمو في صثتكم ذكركم ،فكان ذكر لكم أكبر من ذكركم له.
المعنى الالالث :ذكر َّللا عز وجل أكبر من أن يكون معه فاحشآ ومنكر.
قال بعض المفسرين :ذكر َّللا على ح ي ته أكبر ما في الصثة ،استنباوا من قوله تعالى:
إِ َّننِي أَ َنا َّ
ص ََل َة لِذ ِْك ِري
اع ُبدْ نِي َوأَق ِِم ال َّ
هللا ُ ََل إِلَ َه إِ ََّل أَ َنا َف ْ
[ سورة طه اآلية] 41 :

في مجمل ال ول ،جعل َّللا الذكر قرين األعمال الصيالحآ ،وجعيل َّللا اليذكر روحهيا ،فمتيى خيث العميل مين
الذكر كان ذذا العمل جسدا بث روح.
 .2الذكر حياة القلب:
أيها األخوة ،الذكر حياة لل لب،
صلهى ه
َّللا ُ َعلَ ْي ِه َو َسله َم:
َقا َل ال هن ِبيُّ َ

َم َثل ُ الَّذِي َي ْذ ُك ُر َر َّب ُه َوالَّذِي ََل َي ْذ ُك ُر َر َّب ُه َم َثل ُ ا ْل َح ِّي َوا ْل َم ِّي ِ
ت
وسى َرضِ َي َّ
هللاُ َع ْن ُه]
[ متفق عليه َعنْ أَ ِبي ُم َ

الذي يذكر َّللا حي قلبه ،والذي ال يذكر ميت قلبه،
ت الَّذِي ََل ُي ْذ َك ُر َّ
ت الَّذِي ُي ْذ َك ُر َّ
هللاُ فِي ِه َم َثل ُ ا ْل َح ِّي َوا ْل َم ِّي ِ
هللا ُ فِي ِه َوا ْل َب ْي ِ
َم َثل ُ ا ْل َب ْي ِ
ت
وفي الحديث ال دسي:
إل
أَ َنا ِع ْن َد َظنِّ َع ْبدِي ِبيَ ،وأَ َنا َم َع ُه إِ َذا َذ َك َرنِيَ ،فإِنْ َذ َك َرنِي فِي َن ْفسِ ِه َذ َك ْر ُت ُه فِي َن ْفسِ يَ ،وإِنْ َذ َك َرنِي فِي َم َ ٍ
ت إِلَ ْي ِه ذ َِرا ًعاَ ،وإِنْ َت َق َّر َب إِلَ َّي ذ َِرا ًعا َت َق َّر ْب ُ
َذ َك ْر ُت ُه فِي َم َ ٍإل َخ ْي ٍر ِم ْن ُه ْمَ ،وإِنْ َت َق َّر َب إِلَ َّي ِبشِ ْب ٍر َت َق َّر ْب ُ
ت إِلَ ْي ِه َبا ًعاَ ،وإِنْ
أَ َتانِي َي ْمشِ ي أَ َت ْي ُت ُه ه َْر َو َل ًة
[متفق عليه َعنْ أَ ِبي ه َُر ْي َر َة َرضِ َي َّ
هللاُ َع ْن ُه]

َّللا ينتظرك.
إلى متى أنت باللذات مشغول***وأنت عن كل مـا قدمت مسؤول
تعصي اإلله وأنت تظهر حبه***ذاك لعمري فـــي المقال شنيع
لو كان حـبك صادقا ً ألطعته***إن الــــمحب لمن يحب يطيع
قال بعض العلماء :ولو لم يكن في الذكر إال ذذ وحدذا لكفى به فضث وشرفا.
 .8الذكر يطرد الشيطان:
الذكر يورد الشيوان ،وي معه ،ويرضي الرحمن ،وييدني منيه ،يزييل الهيم والغيم عين ال ليب ،يجليب الفيرح
والغبوآ ،ي وي ال ليب والبيدن ،ينيور الوجيه وال ليب ،يجليب اليرز  ،يكسيو اليذاكر المهابيآ ،والحيثوة ،والنضيرة،
يورث الذكر محبآ َّللا التي ذي روح اإلسثم ،وقوب رحى الدين ،ومدار السعادة والنجاة.
الذكر يورد الشيوان ،وي معه،
ي ول ابن عباس رضي َّللا عنه:
الشيطان جاثم على قلب ابن آدم ،فإذا سها وغفل وسوس ،فإذا ذكر هللا تعالى خنس
أي تراجع ولهذا سُمي الشيوان بالوسواس الخناس ،الذكر يخنسه أي يبعد عنك،
صلهى ه
َّللا ُ َعلَ ْي ِه َو َسله َم:
َقا َل َرسُو ُل ه ِ
َّللا َ
هللا مِنْ ذ ِْكر َّ
ِي َع َم ًَل َق ُّط أَ ْن َجى لَ ُه مِنْ َع َذا ِ
هللاِ
ب َّ ِ
َما َع ِمل َ آ َدم ٌّ
ِ
[ رواه مالك في الموطأ والترمذي َعنْ ُم َعا ِذ ْب ِن َج َب ٍل]

 .1اَلشتغال بالذكر اشتغال عن الكَلم الباطل:
وفي االشيتغال باليذكر اشيتغال عين الكيثم الباويل ،مين غيبيآ ،ونميميآ ،ولغيو ،وميدح ،وذم ،في ن اللسيان ال
يسكت البتآ ،ف ما لسان ذاكر ،وإما لسان الغ ،يتكلم اللغو:
ضونَ
ص ََلتِ ِه ْم َخاشِ ُعونَ * َوالَّذِينَ ُه ْم َعنْ اللَّ ْغ ِو ُم ْع ِر ُ
َقدْ أَ ْفلَ َح ا ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ *الَّذِينَ ُه ْم فِي َ
[ سورة المؤمنون اآليات] 3-4 :

فالنفس إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر ،وال لب إن لم تسكنه محبآ َّللا سكنته محبآ المخليوقين ،واللسيان
إن لم تشغله بالذكر شغلك باللهو ،قال تعالى:
ضونَ * َوالَّذِينَ ُه ْم ل َّ
ِلز َكا ِة
ص ََلتِ ِه ْم َخاشِ ُعونَ * َوالَّذِينَ ُه ْم َعنْ اللَّ ْغ ِو ُم ْع ِر ُ
َقدْ أَ ْفلَ َح ا ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ *الَّذِينَ ُه ْم فِي َ
َفا ِعلُونَ * َوالَّذِينَ ُه ْم لِفُ ُرو ِج ِه ْم َحافِ ُظونَ
[ سورة المؤمنون اآليات] 5-4 :

فوائد الذكر:
 .4ذكر هللا يذيب قسوة القلب:
أيها األخوة الكرام ،من فواةد الذكر أن في ال لب قسوة ال يذيبها إال ذكر َّللا عز وجل ،فال ليب كلميا اشيتدت
به الغفلآ اشتدت به ال سوة:
َف َو ْيل ٌ لِ ْل َقاسِ َي ِة قُلُو ُب ُه ْم مِنْ ذ ِْكر َّ
هللاِ
ِ
[ سورة الزمر اآلية] 00 :

ف ذا ذكر َّللا ذابت تلك ال سوة ،كما يذوب الرصاص بالنار ،فالذكر شفاء لل ليب ،ودواء ليه ،والغفليآ ميرض
لل لب ،وذثك له ،قال أحد العلماء :ذكر َّللا تعالى شفاء وذكر الناس داء.
إذا مرضنا تداوينا بذكركم***فنترك الذكر أحيانا ً فننتكس
 .0الذكر أصل ُمواَلة هللا عز وجل والغفلة أصل معاداته:
الذكر أصل مُواالة َّللا عز وجل ،والغفلآ أصل معاداته ،ف ن العبيد ميا ييزال ييذكر ربيه حتيى يحبيه فيوالييه،
وما يزال العبد يغفيل عين ربيه حتيى يبغضيه فيعادييه ،وميا عيادب عبيد ربيه بشييء أشيد علييه مين أن يكير ذكير ،
ويكر من يذكر  ،وما استجلبت ِن َع ُم َّللا عز وجل ،وال استدفعت ن مه بمالل ذكر َّللا تعالى ،فذكر َّللا تعالى جيثب
للنعم ،دافع للن م.

 .3ذكر هللا تعالى جنة الدنيا:
ذكر َّللا تعالى جنآ الدنيا ،ف د قال أحد العارفين:
في الدنيا جنة من لم يدخلها َل يدخل جنة اآلخرة ،إنها ذكر هللا،
وأشار أحد العلماء إلى ذذ الجنآ ف ال:
ماذا يستطيع أن يصنع أعداء بي ،جنتي وبستاني في صدري ،إن رحلت فهي معي َل تفارقني ،إن
حبسي خلوة ،وقتلي شهادة ،وإخراجي من بلدي سياحة.
وقال ةخر:
مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ،وما ذاقوا أطيب ما فيها ،قيل له :وما أطيب ما فيها؟ قال :معرفة هللا
تعالى ،ومحبته ،ودوام ذكره.
وقال أحد الذاكرين:
إنه لتمر بي أوقات أقول :إذا كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب.
أيهييا األخييوةُ ،يييروب أن شييابا ميين الييذاكرين بييدرت منييه ذفييوة حجبتييه عيين َّللا عييز وجييل ،فضيياقت نفسييه،
وان بض قلبه ،وبات ينتظر الع اب من َّللا والتأديب ،ولكن لم يحدث شيء من ذذا ،فكان من مناجاتيه لربيه :أن ييا
رب ل د عصيتك فلم تعاقبني ،فوقع في قلبه :أن يا عبدي ل د عاقبتك ،ولم تدر ،ألم أحرمك لذة مناجاتي وذكري؟
وقال الحسن البصري:
تفقدوا الحَلوة في ثَلثة ،في الصَلة ،وفي الذكر ،وفي قراءة القرآن ،فإن وجدت ْم وجدتم ،وإَل ّ فالباب
مغلق ،فابحثوا عن السبب.
 .1الذكر سبب لعطاء هللا:
الذكر سبب لعواء َّللا عز وجل ،فاهلل عز وجل يعوي الذاكر أكالر مما يعوي الساةل،
في الحديث ال دسي:
َمنْ َ
سائِلِينَ
ضل َ َما أ ُ ْعطِ ى ال َّ
ش َغلَ ُه ا ْلقُ ْرآنُ َوذ ِْك ِرى َعنْ َم ْسأَلَتِى أَ ْع َط ْي ُت ُه أَ ْف َ
[ كنز العمال عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ]

 .5الذكر سبب لرحمة هللا ولسكينة القلب:
الذكر سبب لرحمآ َّللا ولسكينآ ال لب،
صلهى ه
َّللا ُ َعلَ ْي ِه َو َسله َم:
َقا َل ال هن ِبي َ

سكِي َن ُةَ ،و َذ َك َر ُه ْم
الر ْح َم ُةَ ،و َن َزلَ ْت َعلَ ْي ِه ْم ال َّ
هللا َع َّز َو َجل َّ إِ ََّل َح َّف ْت ُه ْم ا ْل َم ََلئِ َك ُةَ ،و َغشِ َي ْت ُه ْم َّ
ََل َي ْق ُع ُد َق ْو ٌم َي ْذ ُك ُرونَ َّ َ
َّ
هللا ُ فِي َمنْ ِع ْندَ هُ
ي]
سعِي ٍد ا ْل ُخدْ ِر ِّ
[مسلم َعنْ أَبِي ه َُر ْي َر َة َوأَبِي َ

وبالم ابل:
هللا فِي ِه إِ ََّل َكانَ َعلَ ْي ِه ْم ت َِر ًةَ ،و َما مِنْ َر ُج ٍل َم َ
هللا َع َّز
س َق ْو ٌم َم ْجلِ ً
َما َجلَ َ
شى َط ِري ًقا َفلَ ْم َي ْذ ُك ْر َّ َ
سا َفلَ ْم َي ْذ ُك ُروا َّ َ
هللا إِ ََّل َكانَ َعلَ ْي ِه ت َِر ًة
َو َجل َّ إِ ََّل َكانَ َعلَ ْي ِه ت َِر ًةَ ،و َما مِنْ َر ُج ٍل أَ َوى إِلَى ف َِراشِ ِه َفلَ ْم َي ْذ ُك ْر َّ َ
ـ أي ن صا في حسناتهم و َت ِبعآ يحاسبون عليها ـ
[أحمد َعنْ أَ ِبي ه َُر ْي َر َة]

وعن عاةشآ رضي َّللا عنها عن رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم أنه قال:
ما من ساعة تمر بابن آدم َل يذكر هللا فيها إَل تحسر عليها يوم القيامة
[أخرجه أبو نعيم في الحلية ،والبيهقي في شعب اإليمان وهو حسن وعن عائشة رضي هللا عنها]

وإذا أراد العبد أن ي تدي برجل فلينظر ذل ذيو مين أذيل اليذكر أم مين أذيل الغفليآ؟ وذيل يحكميه اليوحي أم
الهوب؟ ف ن كان من أذل الغفلآ والهوب كان أمر فروا ،قال تعالى:
َوَل ُتطِ ْع َمنْ أَ ْغ َف ْل َنا َق ْل َب ُه َعنْ ذ ِْك ِر َنا َوا َّت َب َع ه ََواهُ َو َكانَ أَ ْم ُرهُ فُ ُر ًطا
[ سورة الكهف اآلية]08 :

 .6ذكر هللا عز وجل يؤنس المؤمن ويرقى به:
ذكر َّللا سبحانه وتعالى يؤنس المؤمن ،ويرقى به ،وذكر َّللا تعالى يجب أن يكون كاليرا ،ل وله تعالى:
صلِّي َعلَ ْي ُك ْم َو َم ََلئِ َك ُت ُه
س ِّب ُحوهُ ُب ْك َر ًة َوأَصِ ًيَل* ه َُو الَّذِي ُي َ
ِيرا* َو َ
هللا ذ ِْك ًرا َكث ً
َيا أَ ُّي َها الَّذِينَ آَ َم ُنوا ْاذ ُك ُروا َّ َ
لِ ُي ْخ ِر َج ُك ْم مِنَ ال ُّظل ُ َما ِ
س ََل ٌم َوأَ َع َّد لَ ُه ْم أَ ْج ًرا َك ِري ًما
ور َو َكانَ ِبا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َرحِي ًما * َت ِح َّي ُت ُه ْم َي ْو َم َي ْل َق ْو َن ُه َ
ت إِلَى ال ُّن ِ
[ سورة األحزاب اآليات] 11-14 :

أنواع الذكر:
 .4أن تذكر اسم هللا عز وجل:
أيها األخوة األحباب ،من أنواع الذكر أن تذكر اسم َّللا ،أن ت ولَّ :للاَّ ،للا ،ل وله تعالى:
اس َم َر ِّب َك
َو ْاذ ُك ِر ْ
[ سورة اإلنسان اآلية] 05 :

 .0التسبيح و التحميد و التوحيد:
من أنواع الذكر أن تسبحه أن ت ول :سيبحان َّللا ،ومين أنيواع اليذكر أن تحميد  ،أن ت يول :الحميد هلل ،ومين
أنواع الذكر أن توحد  ،أن ت ول :ال إله إال َّللا.
 .3التكبير:
ومن أنواع الذكر أن تكبر  ،أن ت ولَّ :للا أكبر ،فالعبرة في ذذ األذكار للم اصد والمعياني ،ولييس لفلفياظ
والمباني ف و.
سبحان َّللا ،والحمد هلل ،وال إله إال َّللا ،وَّللا أكبر ،تلك ذي الباقيات الصالحات التي قال َّللا تعالى عنها:
صال َِح ُ
ا ْل َمال ُ َوا ْل َب ُنونَ ِزي َن ُة ا ْل َح َيا ِة ال ُّد ْن َيا َوا ْل َباقِ َي ُ
ات َخ ْي ٌر ِع ْن َد َر ِّب َك َث َوا ًبا َو َخ ْي ٌر أَ َمَل
ات ال َّ
[ سورة الكهف اآلية]16 :

أيها األخوة ،عندما وصف َّللا تسبيحه ،وحميد  ،وتوحييد  ،وتكبيير  ،بأنهيا باقييات صيالحات ،وصيف زينيآ
الحياة الدنيا بشكل ضيمني بأنهيا الفانييات ،فاليدنيا عيرض حاضير ،يأكيل منيه البير والفياجر ،وأن ذيذ الفانييات قيد
تكون سببا لش اء اإلنسان وذثكه إذا ألهته عن ذكر َّللا ،قال تعالى:
هللا َو َمنْ َي ْف َعلْ َذلِ َك َفأُولَئِ َك ُه ُم ا ْل َخاسِ ُرونَ
َيا أَ ُّي َها الَّذِينَ آَ َم ُنوا ََل ُت ْل ِه ُك ْم أَ ْم َوال ُ ُك ْم َو ََل أَ ْو ََل ُد ُك ْم َعنْ ذ ِْك ِر َّ ِ
[ سورة المنافقون اآلية]1:

 .1اَلستغفار:
ومن أنواع الذكر أن تستغفر  ،قال تعالى:
َفقُ ْل ُ
ال َو َبنِينَ َو َي ْج َعلْ لَ ُك ْم
اس َت ْغفِ ُروا َر َّب ُك ْم إِ َّن ُه َكانَ َغ َّفاراً * ُي ْرسِ ِل ال َّ
ت ْ
س َما َء َعلَ ْي ُك ْم مِدْ َراراً * َو ُي ْمدِدْ ُك ْم ِبأ َ ْم َو ٍ
ت َو َي ْج َعلْ لَ ُك ْم أَ ْن َهاراً
َج َّنا ٍ
[ سورة نوح اآليات] 40-42 :

 .5الدعاء:
ومن الذكر أن تدعو  ،فالدعاء ذو العبادة ،قال تعالى:
ان َف ْل َي ْس َت ِجي ُبوا لِي َو ْل ُي ْؤ ِم ُنوا ِبي لَ َعلَّ ُه ْم
يب د ْ
يب أ ُ ِج ُ
سأَلَ َك ِع َبادِي َع ِّني َفإِ ِّني َق ِر ٌ
َوإِ َذا َ
َّاع إِ َذا َد َع ِ
َع َو َة الد ِ
َي ْر ُ
شدُونَ
[ سورة البقرة اآلية]486 :

 .6ذكر األمر و النهي و الحَلل و الحرام:
ومن الذكر أن تذكر أمير ونهييه ،وحثليه وحراميه ،ووعيد ووعييد  ،وجنتيه ونيار  ،ومين اليذكر أن تيذكر
أعمال الذين أنعم َّللا علييهم مين النبييين ،والصيدي ين ،والشيهداء ،والصيالحين ،وأن تبتعيد عين المغضيوب علييهم،
وعن الضالين والمضلين كي تصح عبادتك.
 .2ذكر اآليات القرآنية:
ومن الذكر أن تذكر ةياته ال رةنيآ ،قال تعالى:
س ِق اللَّ ْي ِل َوقُ ْرآَنَ ا ْل َف ْج ِر إِنَّ قُ ْرآَنَ ا ْل َف ْج ِر َكانَ َم ْ
ص ََل َة لِ ُدلُوكِ ال َّ
ش ُهودًا
س إِلَى َغ َ
أَق ِِم ال َّ
ش ْم ِ
[ سورة اإلسراء اآلية]28 :

فث يحزن قارئ ال رةن ،ومن تعلم ال رةن متعه َّللا بع له حتى يموت.
 .8ذكر اآليات الكونية و التكوينية:
ومن الذكر أن تذكر ةياته التكوينيآ أي أفعاله ،قال تعالى:
ف َكانَ َعاقِ َب ُة ا ْل ُم َك ِّذ ِبينَ
قُلْ سِ ي ُرو ْا فِي األَ ْر ِ
ض ُث َّم ان ُظ ُرو ْا َك ْي َ
[ سورة األنعام اآلية] 44 :

ومن الذكر أن تذكر ةياته الكونيآ ،فالمؤمنون الصادقون يتفكرون في خل السماوات واألرض ،وي ولون:
ار
س ْب َحا َن َك َفقِ َنا َع َذ َ
َر َّب َنا َما َخلَ ْق َت َه َذا َباطِ ًَل ُ
اب ال َّن ِ
[ سورة آل عمران اآلية] 414 :

ومن اآليات الدالآ على عظمآ َّللا عز وجل ،والتي بالها َّللا في اآلفا ذذا الكون الذي بين أيدينا.
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