
 
 

 

 

  

 ما األذكار التي إذا أتى بها العبد كان من الذاكرًن اهلل كثٌرا ؟ 

 

ا ُيحَوى به قلُب اإلىسان: ِذْكُر اهلل عز وجل،   " كر هو إحواء القلب؛ ألنَّ ممَّ والمراد بالذِّ

حوحون»وفِي   « الصَّ
َّ
ُ  للذلي   »قلا::   ملسو هيلع هللا ىلصمِن حديِث أبي موَسى رضي اهلل عنه أنَّ النَّبلي َمَثل

ُ  للَحيِّ َوللَميِّت   ر  َمَث   ََل َيْيك 
ر  َربذه  َوللذي   «.َيْيك 

الفرقاَن بون حواة القلِب وموتِه: حصوُ: ِذكِر اهلل سلبحاىه وتعلالى  فِملن أعظل   فجعَ، 

 ما ُيَمدُّ به القلُب فِي حواته: أن يكثَِر العبُد ذكَر اهلل سبحاىه وتعالى. 

للواِت المفروضلِة  وأكَمُ،  لريعة رتَّبلت ُدُبلر الصَّ لريعة  والشَّ كِر: ما رتَّبته الشَّ مواضِع الذِّ

 ِ،  بِها أذكاًرا ُمعوَّنًة. والُمَتنفَّ

اكرين اهلل  فَمن ْْ عللى هلذه األذكلار  ف ىَّله يكلون مِلن جمللة اللذَّ أراد حواَة قلبِه فلوحلافِ

لكر  هلل كثيًرلكثوًرا  ف نَّ العلماء ُمختلُِفون فِي حقوقِة اسِ  )  (.لليذ

الح  وارتضاه أبو العبَّلاسلألقولل وأحسن ابلن توموَّلة  : ما ذهب إلوه أبو عمٍرو ابُن الصَّ

َفة فِي الووم واللَّولة فِي مواقِعها كلان  َْ على األذكار الُموظَّ وتلموُذه ابن القوِّ ؛ أنَّ َمن حاف

اكرين اهلل كثوًرا.   مِن الذَّ

َْ اإلىساُن قاَ: ِذْكَر االستوقاِظ  وإذا أراد أن ييُكَ، قا: ِذْكَر األكِ، َبلْدًءا فمثاًل  : إذا استوق

أن يشرَب قاَله  وإذا أراد أن ينام قاَله  وإذا أصبح قا: األذكلار اللواردة   وختًما  وإذا أراد

كر الوارد  وإذ  دخ، الخالء وخرج  اوإذا أمسى قا: األذكاَر الواردَة  وإذا َعطَس قا: الذِّ



 
 

 

 

ر فِلي  منه لا يتكلرَّ فلة فِلي مواقعهلا ممَّ كر الوارد؛ فَمن حافْ على األذكلار الُموظَّ قا: الذِّ

اكرين اهلل كثوًرا. ن ُيْرجى أن يكون مِن الذَّ  الووم واللَّولة  فهذا ممَّ

تبة  وإذا لب  عنلد اهلل علز وجل،   -وهي ِذكُر اهلل كثوًرا  -حظي العبد بِهذه الرُّ ، السَّ حصَّ

بُ  بالطَّ  ب  بالمآالت.والسَّ  اعات ُيوِرُث العبَد السَّ

 « صحيح مسلم  » وفِي
َّ
ََ »قلا::  ملسو هيلع هللا ىلصمِن حديث َأبِي ُهَرْيلَرَة رضلي اهلل عنله أنَّ النَّبلي ََ َسل

و َ  ن  َفلللرِّ  »  َقلللاُلوا: «للم 
ِ
ُدوَن َيلللا َرُسلللوَ: اهلل وَ  لهللَ َكث يلللًرل »  َقلللاَ:: «َوَملللا الُمَفلللرِّ ر 

لك  للللليذ

لك َرلت    «.َولليذ

بُ : كثرُة ذكِر اهلل سبحاىه وتعالى فِمن  ."أعظ  ما ُيحَرُز به السَّ
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