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:حضور القلب.1
َما ٹٱٹٱُّٱ ِينَ ٱلُۡمۡؤِمُنونَ إِنَّ ُ إَِذا ُذكَِر ٱَّلَّ تُلَِيۡت ِإَوَذا قُلُوُبُهمۡ وَِجلَۡت ٱّللَّ

َُٰتُهۥَعلَۡيِهمۡ  َٰ إِيَمَٰٗناَزاَدۡتُهمۡ َءاَي ُونَ َرب ِِهمۡ َولََعَ األنفال٢ََّيَتَوَّكَّ
المراد من الذكر : لنووي رحمه هللا تعالى في كتاب األذكارقال ا

حضور القلب فينبغي أن يكون هو مقصود الذاكر فيحرص على 

...  تحصيله ويتدبر ما يذكر ويتعقل معناه، فالتدبر في الذكر مطلوب

.إلخ





:اإلكثار.2
كِرِينَ ٹٱٹٱُّٱ

َ َوٱَّلََّٰ كَِرَٰتِ َكثرِٗياٱّللَّ َعدَّ َوٱَّلََّٰ
َ
ُ أ ۡغفَِرةٗ لَُهم ٱّللَّ ۡجًرامَّ

َ
٣٥ََّعِظيٗماَوأ

األحزاب
لَْيِه َوَسلََّم، يَِسيُر فِي َطِريقِ َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ عَ : َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، قَالَ 

يُروا َهذَا ُجْمَداُن َسبََق سِ »: َمكَّةَ فََمرَّ َعلَى َجبٍَل يُقَاُل لَهُ ُجْمَداُن، فَقَالَ 

ُدونَ  ُدوَن؟ يَا َرُسوَل هللِا قَ : قَالُوا« اْلُمفَر ِ الذَّاِكُروَن هللاَ َكثِيًرا، »: الَ َوَما اْلُمفَر ِ

واه مسلمر« َوالذَّاِكَراتُ 



:حتريك الشفتني.3
صلى هللا عليه -قَاَل َرُسوُل هللاِ : قَالَ -رضي هللا عنه -َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ 

ا ُهَو ذََكَرنِي أَنَا َمَع َعْبِدي إِذَ : يَقُولُ -عز وجل -إِنَّ هللاَ " : -وسلم 

َكْت بِي َشفَتَاهُ  بانيرواه ابن ماجه وأحمد وصححه األل" َوتََحرَّ

ِ ْبِن بُْسٍر، أَنَّ َرُجًًل قَالَ  ِ إِنَّ َشَرائَِع اإِلْسًلَ يَا رَ : َعْن َعْبِد َّللاَّ ِم قَْد ُسوَل َّللاَّ

، فَأَْخبِْرنِي بَِشْيٍء أَتََشبَّثُ  ا ِمْن ََل يََزاُل ِلَسانَُك َرْطبً »:  بِِه، قَالَ َكثَُرْت َعلَيَّ

رواه الترمذي وابن ماجه وصححه األلباني« ِذْكِر َّللاَِّ 



:عدم الغفلة.4
بََّك ِِف َوٱۡذُكرٹٱٹٱُّٱ ِ ٱۡلَقۡولِ ِمَن ٱۡۡلَۡهرِ وَِخيَفٗة َوُدوَن تَََضُّٗع َنۡفِسَك رَّ بِٱۡلُغُدو 
َِن ٱۡلَغَٰفِلِيَ َوٱٓأۡلَصالِ  األعراف٢٠٥ََّوََل تَُكن م 

َمْن اْضَطَجَع )" : -لم صلى هللا عليه وس-َقاَل َرُسوُل هللِا : َقالَ -رضي هللا عنه -َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة 
عز -َياَمِة، َوَمْن َقَعَد َمْقَعًدا َلْم َيْذُكْر هللَا اْلقِ َيْوَم َمْضَجًعا َلْم َيْذُكْر هللَا َتَعاَلى ِفيِه، ِإَّلا َكاَن َعَلْيِه ِتَرًة  

ِإَّلا -عز وجل -يًقا َفَلْم َيْذُكْر هللَا ِمْن َرُجٍل َمَشى َطرِ َوَما اْلِقَياَمةِ ِفيِه، ِإَّلا َكاَن َعَلْيِه ِتَرًة َيْوَم -وجل 
رواه أبو داود وصححه " َّلا َكاَن َعَلْيِه ِتَرًة إِ ، َوَما ِمْن َرُجٍل َأَوى ِإَلى ِفَراِشِه َفَلْم َيْذُكْر هللَا ، َكاَن َعَلْيِه ِتَرًة 
.َحْسَرًة َوَنَداَمةً : َيْعِني" ِتَرًة " َمْعَنى َقْوِلِه : َأُبو ِعيَسىاأللباني  َقاَل 



:خفض الصوت.5
 ُ ِ َرِضَي َّللاَّ ا َمَع ُكنَّ :  َعْنهُ، قَالَ َعْن أَبِي ُموَسى األَْشعَِري 

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوسَ  ْفنَا َعلَى َواٍد، لََّم، فَُكنَّا إَِذا أَْشرَ َرُسوِل َّللاَّ

لَّى هللاُ َعلَْيِه َواتُنَا، فَقَاَل النَّبِيُّ صَ َهلَّْلنَا َوَكبَّْرنَا اْرتَفَعَْت أَصْ 

ُكْم َلَ لَى أَْنفُِسُكْم، فَِإنَّ يَا أَيَُّها النَّاُس اْربَعُوا عَ »: َوَسلَّمَ 

يٌب، تَبَاَرَك عَُكْم إِنَّهُ َسِميٌع قَرِ تَْدُعوَن أََصمَّ َوَلَ َغائِبًا، إِنَّهُ مَ 

لمرواه البخاري ومس«اْسُمهُ َوتَعَالَى َجدُّهُ 

ال وهكذا يستحب أن يكون الذكر: ابن كثير رحمه هللاقال 
 ً .يكون نداًء وجهراً بليغا



:البكاء. 6
ِ َصلَّ  َسْبعَةٌ " : ى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، َعِن النَّبِي 

ُ فِي ِظل ِِه، يَْوَم َلَ ِظلَّ  ، َوَشابٌّ نََشأَ اإِلَماُم العَاِدلُ : إَِلَّ ِظلُّهُ يُِظلُُّهُم َّللاَّ

ِن تََحابَّا لٌَّق فِي الَمَساِجِد، َوَرُجًلَ فِي ِعبَاَدِة َرب ِِه، َوَرُجٌل قَْلبُهُ ُمعَ 

قَا عَ  ِ اْجتََمعَا َعلَْيِه َوتَفَرَّ أَةٌ َذاُت لَْيِه، َوَرُجٌل َطلَبَتْهُ اْمرَ فِي َّللاَّ

َ : َمْنِصٍب َوَجَماٍل، فَقَالَ  ْخفَى َحتَّى ، َوَرُجٌل تََصدََّق، أَ إِن ِي أََخاُف َّللاَّ

َ َخاِليًا فَ َلَ تَْعلََم ِشَمالُهُ َما تُْنِفُق يَِمينُهُ، فَاَضْت َعْينَاهُ َوَرُجٌل َذَكَر َّللاَّ

رواه البخاري ومسلم" 



:حضور جمالس الذكر.7
ِ، قَالَ  ِ َما َجلَْسنَا نَْذُكُر هللاَ، قَاَل آ: َما أَْجلََسُكْم؟ قَالُوا: قَالَ َخَرَج ُمعَاِويَةُ َعلَى َحْلقٍَة فِي اْلَمْسِجِد، فَ : َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِري  َّلله

ْن َرُسوِل هللاِ ْحِلْفُكْم تُْهَمةً لَُكْم، َوَما َكاَن أََحٌد بَِمْنِزلَتِي مِ أََما إِن ِي لَْم أَْستَ : َوهللِا َما أَْجلََسنَا إَِّله َذاَك، قَالَ : أَْجلََسُكْم إَِّله َذاَك؟ قَالُوا

َما »: قَالَ ى َحْلقٍَة ِمْن أَْصَحابِِه، فَ هللاُ َعلَْيِه َوَسلهَم َخَرَج َعلَ َصلهى هللاُ َعلَْيِه َوَسلهَم أَقَله َعْنهُ َحِديثًا ِمن ِي، َوإِنه َرُسوَل هللاِ َصلهى

ْسََلِم، َومَ : قَالُوا« أَْجلََسُكْم؟ ِ َما أَْجلََسُكْم إَِّله َذاَك؟»: نه بِِه َعلَْينَا، قَالَ َجلَْسنَا نَْذُكُر هللاَ َونَْحَمُدهُ َعلَى َما َهَدانَا ِلْْلِ :  الُواقَ « آَّلله

اِهي بُِكُم لَّ يُبَ لَِكنَّهُ أَتَانِي ِجْبِريُل فَأَْخبََرنِي، أَنَّ هللاَ َعزَّ َوجَ أََما إِن ِي لَْم أَْستَْحِلْفُكْم تُْهَمةً لَُكْم، وَ »: َوهللِا َما أَْجلََسنَا إَِّله َذاَك، قَالَ 

رواه مسلم« اْلَمًَلئَِكةَ 

ْقعَُد َمَع قَْوٍم يَْذُكُروَن هللاَ أَلَْن أَ " : -صلى هللا عليه وسلم -قَاَل َرُسوُل هللِا : قَالَ -رضي هللا عنه -َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك 

يَْذُكُروَن مٍ  أَْربَعَةً ِمْن َولَِد إِْسَماِعيَل، َوأَلَْن أَْقعَُد َمَع قَوْ َحتَّى تَْطلَُع الشَّْمُس، أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَْن أُْعتِقَ تَعَالَى ِمْن َصًَلِة اْلغََداِة 

رواه أبو داود وصححه األلباني" أَْربَعَةً هللاَ ِمْن َصًَلِة اْلعَْصِر إِلَى أَْن تَْغُرَب الشَّْمُس، أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَْن أُْعتِقَ 





:الطهارة.8
-أَتَْيُت النَّبِيَّ ):قَالَ -رضي هللا عنه -اْلُمَهاِجِر ْبِن قُْنفٍُذ َعْن 

أُ َوُهَو -صلى هللا عليه وسلم  " ، فََسلَّْمُت َعلَْيِه ُل يَبُوَوُهَو يَتََوضَّ

ا فََرغَ ، فَلَْم يَُردَّ َعلَيَّ السًََّلَم  إِنَّهُ لَمْ : ِمْن ُوُضوئِِه قَاَل ِليفَلَمَّ

ِر َغيْ َعلَى هللاَ َكِرْهُت أَْن أَْذُكَر إَِلَّ إِن ِيَعلَْيَك أَُردَّ يَْمنَْعنِي ِمْن أَْن 

رواه أبو داود وأحمد وصححه األلباني" ُوُضوٍء 



:استقبال القبلة.9
اَل قَ : هللاُ َعْنهُ قَالَ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضيَ 

إِنَّ »: -لم صلى هللا عليه وس-َرُسوُل هللاِ 
 قُبَالَةُ  َسي ِد اْلَمَجاِلِس ِلُكل ِ َشيء َسي ِداً، َوإِنَّ 

لبانيرواه الطبراني وحسنه األ« اْلِقْبلَة



:العقد باألصابع.10
تَِها يُسَ  :  قَالَتْ -َوَكانَْت ِمَن اْلُمَهاِجَراتِ -ْيَرةَ َعْن ُحَمْيَضةَ بِْنِت يَاِسٍر، َعْن َجدَّ

نَّ َساَء اْلُمْؤِمنَاِت َعلَْيكُ يَا نِ " : -صلى هللاُ عليه وسلَّم -قَاَل لَنَا َرُسوُل هللِا 

ْحمَ فَتَْنَسْيَن تَْغفُْلَن َوَلَ َوالتَّْقِديِس ، َوالتَّْسبِيحِ ، بِالتَّْهِليِل  َواْعِقْدَن بِاأْلَنَاِمِل ةَ الرَّ

قَْوِل : ي وحسنه األلبانيـ التقديسرواه الترمذ" ُمْستَْنَطقَاتٌ َمْسئُوََلٌت فَِإنَُّهنَّ 

وحِ ُسْبَحاَن اْلَمِلِك اْلقُدُّوِس أَْو ُسبُّوٌح قُدُّوسٌ  نسين ـ فت.  َربُّ اْلَمًَلئَِكِة َوالرُّ

ْحمَ : اْلقَاِريقَاَل :الرحمة   تَتُْرْكَن َلَ : أَيْ ، ِة نِْسيَاُن أَْسبَابَِها َواْلُمَراُد بِنِْسيَاِن الرَّ

ْكَر  ْكَر لَحُ ، الذ ِ ْحَمةَ ِرْمتُنَّ ثََوابَهُ فََكأَنَُّكنَّ تَرَ فَِإنَُّكنَّ لَْو تََرْكتُنَّ الذ ِ قَاَل تَعَالَى . ْكتُنَّ الرَّ

ْحَمةِ أَْي بِال{ أَْذُكْرُكمْ }أَْي بِالطَّاَعِة { فَاْذُكُرونِي} .رَّ

اِت التَّْسبِيحِ : ـ اعقدن .  اُْعُدْدَن َعَدَد َمرَّ

ا اِْكتَ : مستنطقاتـ  ِ َشْيٍء اُْستُعْ يُْسأَْلَن يَْوَم اْلِقيَاَمِة َعمَّ .  ِمْلنَ َسْبَن َوبِأَي 



:مالحظة
ذهب بعض العلماء في مسألة السبحة إلى جواز استعمالها مع

.قولهم بأن  التسبيح باليد أفضل لألحاديث المتقدمة
ل، كان َل بأس بالسبحة، لكن األصابع أفض: قال الشيخ ابن باز
وفي ، ًلة يسبح بعد الص-صلى هللا عليه وسلم-يسبح بأصابعه 

نقطاتمستسائر أوقاته باألصابع، فاألصابع أفضل، مسؤوَلت 
دن كما قال صلى هللا عليه وسلم لبعض النساء، أمرهن أن يعق

، يعني هذه (مستنقطاتإنهن مسؤوَلت : )وقال، باألنامل 
ًل ف، أو بالسبحة ، أو بالنوى ، وإذا سبح بالحصى ، األصابع 

هـ. أ. ولكن باألصابع أفضل، حرج في ذلك والحمد هلل، كله جائز 



:ةنافعكتب





َهاٹٱٹٱُّٱ يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ يَ ْ َءاَمُنواْ ٱَّلَّ َ ٱۡذُكُروا وََسب ُِحوهُ ٤١َكثرِٗياذِۡكٗراٱّللَّ

ًً بُۡكَرةٗ  ِصي
َ
األحزاب٤٢َّ َوأ

هللَا  َعَلْيِه َوَسلاَم َيْذُكرُ َكاَن الناِبيُّ َصلاى هللاُ »: َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت 
رواه البخاري ومسلم« َعَلى ُكلِ  َأْحَياِنهِ 



ِ ُسۡبَحَٰنَ ُّ ةِ َرب َِك َرب  اٱۡلعِزَّ َعمَّ
وََسَلٌَٰم لََعَ ١٨٠يَِصُفونَ 
ِ َوٱۡۡلَۡمدُ ١٨١ٱلُۡمۡرَسلِيَ  ِ َرب  ّلِلَّ

١٨٢َّٱۡلَعَٰلَِميَ 
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