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طلَقَةِ
اْلأَرْ َبعُوُنَ فِي أحَادِيثِ األَذْكارِ الْمُ ْ

بسم لله الرحمن الرحيم
ٍ
تسليما
محمد ،وعلى آله وصحبه ،وسلم
الحمد لله رب العالمين ،وصلى الله على نبينا
ً
يدا إلى يوم الدين ،أما بعد:
مز ً
فإن ذكر الله تعالى من أجل العبادات وأعظمها وأكثرها ثوابًا ،ومما يدل على ذلك كثرة
اآليات الواردة في األمر به ،والثناء على أهله ،كقول ربنا تبارك وتعالى{ :فَاذْ ُك ُرونِي أَذْ ُك ْرُك ْم
وا ْش ُكروا لِي وََل تَ ْك ُفر ِ
ون} .قال ابن القيم« :ولو لم يكن في الذكر إَل هذه وحدها ،لكفى بها
َ
ُ
َ ُ
()1
فضل وشرفًا» .
ً
وقال تعالى جدُّه{ :يا أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا اذْ ُكروا اللَّه ِذ ْكراً َكثِيراً وسبِحوه بكْرةً وأ ِ
َصيلً ُه َو الَّ ِذي
ُ َ
َ َ
َ َ
ََ ُ ُُ َ َ
ِ ِ
ي ِ
ِ ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ين َرِحيماً}.
َُ
صلي َعلَْي ُك ْم َوَم َلئ َكتُهُ ليُ ْخ ِر َج ُكم م َن الظُّلُ َمات إلَى النُّور َوَكا َن بالْ ُم ْؤمن َ
َّ ِ
ين َآمنُوا إِ َذا لَِقيتُ ْم فِئَةً فَاثْبُتُوا َواذْ ُك ُروا اللَّهَ َكثِ ًيرا لَ َعلَّ ُك ْم
وقال تبارك اسمه{ :يَا أَيُّ َها الذ َ
تُ ْفلِحو َن} فأمرهم بالذكر الكثير والجهاد معا؛ ليكونوا على ٍ
رجاء من الفلح.
ً
ُ
الذاكِ ِرين اللَّه َكثِيرا و َّ ِ ِ
ِ
الذاكَرات} وقال{ :فَِإذَا قَ َ
ضْي تُ ْم َمنَاس َك ُك ْم فَاذْ ُك ُروا اللَّهَ
وقال تعالىَ { :و َّ َ َ ً َ
ِ
َش َّد ِذ ْكًرا} ،فقيَّد األمر بالذكر بالكثرة والشدة؛ لشدة حاجة العبد إليه وعدم
َكذ ْك ِرُك ْم آبَاءَ ُك ْم أ َْو أ َ
استغنائه عنه طرفة عي ٍن ،فأي ٍ
لحظة خل فيها العبد عن ذكر الله عز وجل كانت عليه َل له(.)2
وهذا مختصر جمعت فيه جملةً من أحاديث األذكار المطلقة ،التي لم تتقيد بزما ٍن ،وَل
ٍ
مكان ،وَل ٍ
ديث في
حال ،واألحاديث األ ُ
عموما ،والتي تليها أحا ُ
ُول منها في فضل الذكر ً
ٍ
مخصوصة.
فضائل أذكا ٍر
نافعا ،مبارًكا ،إِن ربي لسميع الدعاء(.)3
البر الكر َيم ُ
خالصاً ،
أسأل أن يجعله ً
واللهَ َ
باب فضل ذكر الله

()1الوابل الصيب (ص )12وفي ُّ
الدر المنثور (« :)56/2وأخرج ابن المنذر ،عن خالد الربعي ،في قوله تعالى{ :فَاذْ ُكُرونِي
ِ
ف عندها وَل تعجل ،فلو استقر يقينها في قلبك ما جفت شفتاك».
أَذْ ُك ْرُك ْم} ق ْ
()2الوابل الصيب (ص.)33
ٍ
ملحظة على البريد:
()3كان البدء بحمد الله في جمعه /23محرم .1114/وإني ألؤمل ممن يطلع عليه أن يفيدني بأي
 kmy424@gmail.comوله جزيل الشكر والدعاء.

2

طلَقَةِ
اْلأَرْ َبعُوُنَ فِي أحَادِيثِ األَذْكارِ الْمُ ْ

-1

عن أبي هريرة ،قال :قال النبي ( :يقول الله تعالى :أنا عند ظن عبدي بي ،وأنا
معه إذا ذكرني ،فإن ذكرني في نفسه ،ذكرته في نفسي ،وإن ذكرني في ٍ
مأل،
ذكرته في ٍ
إلي
مأل خي ٍر منهم ،وإن َّ
اعا ،وإن تقرب َّ
تقرب َّ
شبرا تقربت إليه ذر ً
إلي ً
باعا ،وإن أتاني يمشي أتيته هرولةً) .أخرجاه ،وفي رو ٍ
اية لمسل ٍم:
اعا تقربت إليه ً
ذر ً

(أنا عند ظن عبدي بي ،وأنا معه إذا دعاني)(.)1

-2

عن أبي موسى ،قال :قال النبي َ ( : مثَل الذي يذكر ربه ،والذي ال يذكر ربه
َمثَل الحي والميت) .أخرجاه ولفظ مسل ٍمَ ( :مثَل البيت الذي يُذكر الله فيه،

-3

فمر على ٍ
جبل يُقال
عن أبي هريرة ،قال :كان رسول الله  يسير في طريق مكةَّ ،
الم ِ
فردون يا رسول الله؟
لهُ :ج ْمدان ،فقال( :سيروا ،هذا ُج ْمدان ،سبق) قالوا :وما ُ
كثيرا والذاكرات) .أخرجه مسلم(.)3
قال( :الذاكرون الله ً
رجل قال :يا رسول الله إن شرائع اإلسلم قد كثرت
عن عبد الله بن بُ ْس ٍر ،أن ً
علي ،فأخبرني ٍ
بشيء أتشبَّث به ،قال( :ال يزال لسانك رطبًا من ذكر الله) أخرجه
َّ
الترمذي وابن ماجه ،قال الترمذي :حسن غريب ،وصححه ابن حبان والحاكم(.)1

-1

-6

والبيت الذي ال يُذكر الله فيه َمثَل الحي والميت)(.)2

عن أبي الدرداء ،قال :قال النبي ( :أال أنبئكم بخير أعمالكم ،وأزكاها عند

والورق ،وخير لكم
مليككم ،وأرفعها في درجاتكم ،وخير لكم من إنفاق الذهب َ

من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا :بلى ،قال :ذكر

()1صحيح البخاري ( )5146صحيح مسلم (.)2556
()2صحيح البخاري ( )5145صحيح مسلم ( .)553قال القاري في مرقاة المفاتيح (« :)1611/1في الحديث إيماء
إلى أن مداومة ِذكر الحي الذي َل يموت ،تورث الحياة الحقيقية التي َل فناء لها».
()3صحيح مسلم (.)2555
()1جامع الترمذي ( )3356سنن ابن ماجه ( )3533صحيح ابن حبان ( )411المستدرك ( )1422وأورد الترمذي في
آخره :قول ِ
معاذ بن ٍ
جبل« :ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله».
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طلَقَةِ
اْلأَرْ َبعُوُنَ فِي أحَادِيثِ األَذْكارِ الْمُ ْ

الله تعالى) أخرجه الترمذي وابن ماجه ،وصححه الحاكم ،وأخرجه مالك موقوفًا،
وله شاهد عند أحمد ،من حديث معاذ بن ٍ
انقطاعا(.)1
جبل ،إَل أن فيه
ً

-5

باب فضل مجالس الذكر
األغر أبي مسل ٍم ،أنه قال :أشهد على أبي هريرة وأبي ٍ
عن ِ
سعيد الخدري أنهما

شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال( :ال يقعد قوم يذكرون الله عز وجل
إال حفتهم المالئكة ،وغشيتهم الرحمة ،ونزلت عليهم السكينة ،وذكرهم الله

فيمن عنده) أخرجه مسلم(.)2
باب ما جاء في الباقيات الصالحات
-5

عن أبي هريرة ،قال :قال رسول الله ( :ألن أقول :سبحان الله ،والحمد لله،

-4

إلي مما طلعت عليه الشمس) .أخرجه
وال إله إال اللهُ ،والله أكبرُّ ،
أحب َّ
مسلم(.)3
ٍ
جندب ،قال :قال رسول الله ( :أحب الكالم إلى الله أربع:
عن سمرة بن
سبحان الله ،والحمد لله ،وال إله إال الله ،والله أكبر ،ال يضرك بأيهن بدأت)

()1جامع الترمذي ( )3355سنن ابن ماجه ( )3534المستدرك ( )1426الموطأ ( )211/1مسند أحمد ()22453
بإسناد ٍ
ٍ
انقطاعا.
جيد ،إَل أن فيه
قال المنذري في الترغيب والترهيب ( :)261/2ورواه أحمد
ً
()2صحيح مسلم ( )2544قال عطاء الخراساني« :مجالس الذكر هي مجالس الحلل والحرام ،كيف تشتري وتبيع،
وتصلي وتصوم ،وتنكح وتطلق ،وتحج؟ وأشباه هذا» الفقيه والمتفقه (.)31 /1
أطيب الكلمات بعد القرآن ،كيف َل تنبغي إَل لله؟ وهي :سبحان
تأمل َ
()3صحيح مسلم ( )2536قال ابن القيمْ ...« :
الله ،والحمد لله ،وَل إله إَل الله ،والله أكبر ،وَل حول وَل قوة إَل بالله؛ فإن سبحان الله تتضمن تنزيهه عن كل
وعيب ٍ
وسوء ،وعن خصائص المخلوقين وشبههم .والحمد لله تتضمن إثبات كل ٍ
نقص ٍ
ٍ
وفعل ووص ًفا،
كمال لهً ،
قوَل ً
أزَل وأبدا .وَل إله إَل الله تتضمن انفراده باإللهية ،وأن كل ٍ
على ِ
معبود سواه فباطل ،وأنه وحده
أتم الوجوه وأكملها ً ً
َّ
غيره فهو بمنزلة من اتخذ بيتًا من بيوت العنكبوت يأوي إليه ويسكنه .والله أكبر تتضمن
اإلله الحق ،وأنه من تأله َ
ٍ
أجل وأعظم وأعز وأقوى وأقدر وأعلم وأحكم .فهذه الكلمات الطيبات َل تصلح هي
أنه أكبر من كل شيء و ُّ
ومعانيها إَل لله وحده» الكلم على مسألة السماع (ص.)111
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أخرجه مسلم وأحمد ،ولفظه( :أفضل الكالم بعد القرآن.)1()...
-3

بخ
عن أبي سلمى ،راعي رسول الله  ،قال :سمعت رسول الله  يقولٍ ( :
بخ -وأشار بيده -لَ َخمس ما أثقلهن في الميزان :سبحان الله ،والحمد لله ،وال
ٍ
إله إال الله ،والله أكبر ،والولد الصالح يُتوفى للمرء المسلم فيحتسبه) أخرجه
النسائي ،وصححه ابن حبان والحاكم(.)2
ٍ
سعيد الخدري ،عن النبي  ،قال( :إن الله
عن أبي هريرة ،وأبي
-14
أربعا :سبحان الله ،والحمد لله ،وال إله إال الله ،والله أكبر،
اصطفى من الكالم ً

وحطت عنه عشرون سيئةً،
فمن قال :سبحان اللهُ ،كتب له عشرون حسنةًُ ،
ومن قال :الله أكبر فمثل ذلك ،ومن قال :ال إله إال الله فمثل ذلك ،ومن
وحطت عنه
قال :الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه ُكتب له ثالثون حسنةًُ ،

ثالثون سيئةً) أخرجه النسائي في السنن الكبرى ،وصححه الحاكم(.)3

عن أبي هريرة ،قال :قال رسول الله ( :خذوا ُجنَّتكم) قالوا :يا
-11
قول :سبحان
رسول الله ،أَِم ْن عد ٍو قد حضر؟ قال( :ال ،ولكن ُجنتكم من النارُ ،
الله ،والحمد لله ،وال إله إال الله ،والله أكبر؛ فإنهن يأتين يوم القيامة مجنبات

ومعقبات ،وهن الباقيات الصالحات) أخرجه النسائي في السنن الكبرى،
وصححه الحاكم ،وقال المنذري :إسناده جيد قوي ،وقال ابن حج ٍر :حديث

حسن(.)1
-12

عن النعمان بن بشي ٍر ،قال :قال رسول الله ( :الذين يذكرون من

جالل الله من تسبيحه ،وتحميده ،وتكبيره ،وتهليله ،يتعاطفن حول العرش ،لهن
دوي كدوي النحل ،يذكرن بصاحبهن ،أال يحب أحدكم أن ال يزال له عند الله
()1صحيح مسلم ( )2135مسند أحمد (.)24223
()2السنن الكبرى للنسائي ( )3323صحيح ابن حبان ( )433المستدرك (.)1446
()3السنن الكبرى للنسائي ( )14544المستدرك (.)1445
()1السنن الكبرى للنسائي ( )14515المستدرك ( )1346الترغيب والترهيب ( )241/2األمالي المطلقة (ص.)221
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شيء يذكر به؟) أخرجه أحمد وابن ماجه ،وصححه الحاكم ،وقال البوصيري:
إسناده صحيح(.)1
 -13عن ٍ
أنس ،أن رسول الله  أخذ غصنًا فنفضه فلم ينتفض ،ثم نفضه فلم ينتفض،
ثم نفضه فانتفض ،فقال رسول الله ( :إن سبحان الله ،والحمد لله ،وال إله إال

الله ،والله أكبر ،تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها) أخرجه أحمد
والبخاري في األدب المفرد ،وقال ابن ٍ
رجب :إسناده صحيح(.)2
ٍ
سعيد الخدري ،أن رسول الله  ،قال( :استكثروا من الباقيات
 -11عن أبي
الصالحات) قيل :وما هن يا رسول الله؟ قال( :التكبير ،والتهليل ،والتسبيح،
والحمد لله ،وال حول وال قوة إال بالله) أخرجه أحمد ،وصححه ابن حبان
وحسنه ابن حج ٍر(.)3
والحاكمَّ ،

باب ما يكتب الله للعبد بكل تسبيحةٍ صدقة ،وكذلك التحميد
والتهليل والتكبير

 -16عن أبي ذر ،عن النبي  ،أنه قال( :يصبح على كل سالمى من أحدكم صدقة،
تهليلة صدقة ،وكل تكبيرةٍ
ٍ
ٍ
تسبيحة صدقة ،وكل تحميدةٍ صدقة ،وكل
فكل
صدقة ،وأمر بالمعروف صدقة ،ونهي عن المنكر صدقة ،ويجزئ من ذلك
()1مسند أحمد ( )14352سنن ابن ماجه ( )3443المستدرك ( )1411مصباح الزجاجة (.)132/1
()2مسند أحمد ( )12631جامع العلوم والحكم ( )123/1وله شاهد من حديث أبي الدرداء ،عند ابن ماجه
(.)3413
()3مسند أحمد ( )11513صحيح ابن حبان ( )414المستدرك ( )1443األمالي المطلقة (ص )223وأخرج البخاري
ٍ
َخ َلقَ ُك ْمَ ،ك َما قَ َس َم بَْي نَ ُك ْم أ َْرَزاقَ ُك ْم،
في األدب المفرد (َ )256ع ْن ابن
مسعود ،قَ َ
ال« :إِ َّن اللَّهَ تَ َعالَى قَ َس َم بَْي نَ ُك ْم أ ْ
ِ ِ
َ َّن بِالْ َم ِال أَ ْن يُْن ِف َقهُ،
َوإِ َّن اللَّهَ تَ َعالَى يُ ْع ِطي الْ َم َ
يما َن إََِّل َم ْن يُ ِح ُّ
ب َوَم ْن ََل يُ ِح ُّ
َح َّ
ب ،فَ َم ْن َ
ال َم ْن أ َ
بَ ،وََل يُ ْعطي ْاإل َ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ ِ
َو َخ َ
اب اللَّْي َل أَ ْن يُ َكابِ َدهُ ،فَ ْليُكْث ْر م ْن قَ ْولََ :ل إِلَهَ إََِّل اللَّهَُ ،و ُسْب َحا َن اللَّهَ ،والْ َح ْم ُد للَّهَ ،واللَّهُ
اف الْ َع ُد َّو أَ ْن يُ َجاه َدهَُ ،وَه َ
أَ ْكبَ ُر» قال الشيخ األلباني :صحيح موقوف في حكم المرفوع .قال الصنعاني في سبل السلم (:)545/2
«واألحاديث في فضل هذه الكلمات مجموعة ومتفرقة بحر َل تنزفه الدَلء وَل يُنقصه اإلملء ،وكفى بما في
الحديث من أنها الباقيات الصالحات ،وأنها أحب الكلم إلى الله تعالى».
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ركعتان يركعهما من الضحى) أخرجه مسلم(.)1
باب فضل ال إله إال الله
 -15عن جابر بن عبد الله ،قال :سمعت رسول الله  يقول( :أفضل الذكر :ال إله
إال الله ،وأفضل الدعاء :الحمد لله) أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه ابن
حبان والحاكم ،وحسنه ابن حج ٍر(.)2

نوحا لما حضرته الوفاة
 -15عن عبد الله بن عمرٍو ،أن النبي  قال( :إن نبي الله ً
قال البنه :إني قاص عليك الوصية ،آمرك باثنتين ،وأنهاك عن اثنتين :آمرك بال
إله إال الله؛ فإن السماوات السبع واألرضين السبع ،لو وضعن في ٍ
كفة ووضعت
ال إله إال الله في ٍ
بهن ،ولو أن السماوات السبع واألرضين السبع
كفة لرجحت َّ

كن حلقةً مبهمةً لقصمتهن ال إله إال الله ،وسبحان الله وبحمده؛ فإنها صالة
شيء ،وبها يرزق كل ٍ
كل ٍ
شيء ،وأنهاك عن الشرك والكبر) أخرجه أحمد
ُ
والبخاري في األدب المفرد ،وصححه الحاكم ،وقال ابن كثي ٍر والعراقي :إسناده
صحيح(.)3
 -14عن أبي سعيد ،وأبي هريرة ،قاَل :قال رسول الله ( : من قال :ال إله إال الله
والله أكبرَّ ،
صدقه ربه ،فقال :ال إله إال أنا ،وأنا أكبر ،وإذا قال :ال إله إال الله
وحده ،يقول الله :ال إله إال أنا وحدي ،وإذا قال :ال إله إال الله وحده ال شريك
له ،قال الله :ال إله إال أنا وحدي ال شريك لي ،وإذا قال :ال إله إال الله له
()1صحيح مسلم (.)524
()2جامع الترمذي ( )3343سنن ابن ماجه ( )3444صحيح ابن حبان ( )415المستدرك ( )1431نتائج األفكار
متضمن للطَّلَب منه و ِ
للمدعو سبحانهِ ،
ِ
الثناء عليه بأسمائه وأوصافه ،فهو
( )52/1قال ابن القيم« :الدعاء هو ذكر
لتضمنه الطَّلَب ،كما قال النبي ( :أَفْضل الد ِ
مد ِ
فسمى
لله) َّ
يسمى دعاءً ُّ
ِذ ْكر وزيادة ،كما أن الذكر َّ
الح ُ
َُ َ
ُّعاء َ
َ
الحب أعلى أنواع الطلب للمحبوب،
يتضم ُن
الحمد لله) دعاءً ،وهو ثناء محض؛ ألن الحمد َّ
الحب والثناء ،و ُّ
َّ
( ُ
يسمى داعيًا من السائل الطالب من ربِه حاجةً ما» بدائع الفوائد (.)414/3
فالحامد طالب لمحبوبه ،فهو ُّ
أحق أن َّ
ُ
()3مسند أحمد ( )5643األدب المفرد ( )614البداية والنهاية ( )244/1تخريج أحاديث اإلحياء (ص.)361
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الملك وله الحمد ،قال الله :ال إله إال أنا ،لي الملك ولي الحمد ،وإذا قال :ال
إله إال الله وال حول وال قوة إال بالله ،قال الله :ال إله إال أنا ،وال حول وال قوة
إال بي) وكان يقول( :من قالها في مرضه ثم مات ،لم تَطْعمه النار) .أخرجه
الترمذي والنسائي وابن ماجه ،وصححه ابن حبان والحاكم ،وحسنه ابن حج ٍر،
وقال الذهبي« :أوقفه شعبة وغيره»(.)1
باب فضل :ال إله إال الله ،وحده ال شريك له ،له الملك ،وله الحمد ،وهو على
كل شيٍء قدير
 -13عن أبي أيوب األنصاري ،عن رسول الله  قال( :من قال :ال إله إال الله ،وحده
ال شريك له ،له الملك ،وله الحمد ،وهو على كل ٍ
شيء قدير ،عشر مرا ٍر ،كان
كمن أعتق أربعة ٍ
أنفس من ولد إسماعيل) .أخرجاه ،واللفظ لمسل ٍم(.)2

 -24عن أبي هريرة ،أن رسول الله  قال( :من قال :ال إله إال الله ،وحده ال شريك
شيء قدير ،في ٍ
له ،له الملك ،وله الحمد ،وهو على كل ٍ
يوم مئة مرةٍ ،كانت له
حسنة ،ومحيت عنه مئة ٍ
ٍ
َع ْد َل عشر ٍ
رزا
رقاب ،وُكتبت له مئة
سيئة ،وكانت له ح ً
ُ
بأفضل مما جاء به إال أحد
من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ،ولم يأت أحد
َ
عمل أكثر من ذلك ،ومن قال :سبحان الله وبحمده ،في ٍ
يوم مئة مرةٍُ ،حطت
خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر) أخرجاه(.)3
باب التسبيح والتحميد وما جاء فيه من الفضل
 -21عن أبي هريرة ،عن النبي  قال( :كلمتان خفيفتان على اللسان ،ثقيلتان في
()1جامع الترمذي ( )3134السنن الكبرى للنسائي ( )3551سنن ابن ماجه ( )3531صحيح ابن حبان ()461
المستدرك ( )4الفتوحات الربانية ( )56/1قال ابن القيم :الفائدة الثالثة والستون من فوائد الذكر :أن الذكر سبب
لتصديق الرب عز وجل عبده ،فإنه أخبر عن الله تعالى بأوصاف كماله ونعوت جلله ،فإذا أخبر بها العبد َّ
صدقه
ربه ،ومن َّ
صدقه الله تعالى لم يحشر مع الكاذبين ،ورجي له أن يحشر مع الصادقين .الوابل الصيب (ص.)54
()2صحيح البخاري ( )5141صحيح مسلم (.)2533
()3صحيح البخاري ( )3233صحيح مسلم (.)2531
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الميزان ،حبيبتان إلى الرحمن :سبحان الله وبحمده ،سبحان الله العظيم).
أخرجاه(.)1

 -22عن أبي ٍ
ذر ،أن رسول الله ُ سئل أي الكلم أفضل؟ قال( :ما اصطفى الله
لمالئكته أو لعباده :سبحان الله وبحمده) .أخرجه مسلم ،وفي رو ٍ
اية( :أال أخبرك
بأحب الكالم إلى الله؟) قلت :يا رسول الله أخبرني بأحب الكلم إلى الله ،فقال:
(إن أحب الكالم إلى الله :سبحان الله وبحمده)(.)2
 -23عن سعد بن أبي ٍ
وقاص ،قال :كنا عند رسول الله  ،فقال( :أيعجز أحدكم أن
يكسب كل ٍ
ٍ
حسنة؟) فسأله سائل من جلسائه :كيف يكسب أحدنا ألف
يوم ألف
ٍ
ٍ
ٍ
حسنة ،أو يُحط عنه ألف
تسبيحة فيُكتب له ألف
حسنة؟ قال( :يسبح مئة
ٍ
خطيئة) .أخرجه مسلم(.)3
 -21عن أبي ٍ
مالك األشعري ،قال :قال رسول الله ( :الطُّهور شطر اإليمان،
والحمد لله تمأل الميزان ،وسبحان الله والحمد لله تمآلن -أو تمأل -ما بين
السماوات واألرض ،والصالة نور ،والصدقة برهان والصبر ضياء ،والقرآن حجة
لك أو عليك ،كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها) أخرجه مسلم(.)1
ِ
 -26عن سعد بن أبي ٍ
كلما
وقاص ،قال :جاء أعرابي إلى رسول الله  ،فقال :علمني ً
كبيرا ،والحمد لله
أقوله ،قال( :قل :ال إله إال الله ،وحده ال شريك له ،الله أكبر ً

كثيرا ،وسبحان الله رب العالمين ،ال حول وال قوة إال بالله العزيز الحكيم)،
ً

()1صحيح البخاري ( )5145صحيح مسلم (.)2531
()2صحيح مسلم (.)2531
()3صحيح مسلم ( )2534قال ابن اإلمام في سلح المؤمن في الدعاء (ص« :)55 :قال الحميدي :كذا هو في كتاب
مسلم في جميع الروايات (أو يحط) قال البرقاني :ورواه شعبة وأبو عوانة ويحيى القطان عن موسى الذي رواه مسلم
من جهته ،فقالوا( :ويحط) بغير ٍ
ألف .انتهى كلم الحميدي .وقد جاء في رواية الترمذي والنسائي( :ويحط) بغير
ٍ
ألف ،وقال الترمذي :حسن صحيح».
()1صحيح مسلم (.)223

3

طلَقَةِ
اْلأَرْ َبعُوُنَ فِي أحَادِيثِ األَذْكارِ الْمُ ْ

قال :فهؤَلء لربي ،فما لي؟ قال( :قل :اللهم اغفر لي ،وارحمني ،واهدني،
وارزقني) .أخرجه مسلم(.)1
 -25عن جاب ٍر ،عن النبي  قال( :من قال :سبحان الله العظيم وبحمده ،غُرست له
نخلة في الجنة) أخرجه الترمذي والنسائي ،وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم،
وحسنه ابن حج ٍر(.)2
َّ

باب فضل الذكر المضاعف
 -25عن ُج َويرية ،أن النبي  خرج من عندها بُكرًة حين صلى الصبح وهي في
مسجدها ،ثم رجع بعد أن أَحى وهي جالسة ،فقال( :ما زلت على الحال التي
ٍ
كلمات ثالث
قلت بعدك أربع
فارقتك عليها؟) قالت :نعم ،قال النبي ( :لقد ُ
ٍ
نتهن :سبحان الله وبحمده عدد خلقه،
اليوم لوز ُ
مرات لو ُوزنت بما قلت منذ َ
ورضا نفسه ،وزنَة عرشه ،ومداد كلماته) .أخرجه مسلم ،وفي رو ٍ
اية( :سبحان الله
عدد خلقه ،سبحان الله رضا نفسه ،سبحان الله زنَة عرشه ،سبحان الله مداد
كلماته)(.)3

 -24عن أبي أمامة الباهلي ،أن رسول الله َ مَّر به وهو يحرك شفتيه ،فقال( :ماذا
تقول يا أبا أمامة؟) قال :أذكر ربي ،قال( :أال أخبرك بأكثر أو أفضل من ذكرك
الليل مع النهار والنهار مع الليل؟ أن تقول :سبحان الله عدد ما خلق ،وسبحان
الله ملء ما خلق ،وسبحان الله عدد ما في األرض والسماء ،وسبحان الله ملء
()1صحيح مسلم (.)2535
()2جامع الترمذي ( )3151السنن الكبرى للنسائي ( )14631صحيح ابن حبان ( )425المستدرك ( )1415نتائج
األفكار ( )141/1قال ابن الجوزي« :فانظر إلى مضيِع الساعات كم يفوته من النخيل؟!» صيد الخاطر (ص:
.)646
()3صحيح مسلم ( .)2525ظاهر صنيع أكثر العلماء أنهم يختارون أن هذا الذكر مطلق ،وقد يومئ صنيع القاَي عياض
الم ْعلم :باب التسبيح أول النهار ،وتابَعه النووي في شرح صحيح
إلى تقييده بأول النهار ،فقد ترجم في إكمال ُ
ٍ
أحرف مما جاء في فضل الذكر غير
مسل ٍم ،بينما في كتاب األذكار ترجم لهذا الحديث وغيره :باب مختصر في
مقي ٍد ٍ
بوقت .وكذا في رياض الصالحين جعله من األذكار المطلقة.
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ما في األرض والسماء ،وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه ،وسبحان الله عدد
شيء ،وسبحان الله ملء كل ٍ
كل ٍ
شيء ،وتقول :الحمد لله مثل ذلك) أخرجه

وحسنه ابن حج ٍر(.)1
النسائي ،وصححه ابن خزيمة وابن حبانَّ ،
باب فضل :ال حول وال قوة إال بالله

 -23عن أبي موسى األشعري ،قال :قال رسول الله ( :يا عبد الله بن ٍ
قيس! أال
أدلك على كن ٍز من كنوز الجنة؟ ال حول وال قوة إال بالله) أخرجاه(.)2
 -34عن قيس بن سعد بن عبادة ،أن أباه دفعه إلى النبي  يخدمه ،قال :فمر بي النبي
 وقد صليت ،فضربني برجله ،وقال( :أال أدلك على ٍ
باب من أبواب الجنة؟)
قلت :بلى؟ قال( :ال حول وال قوة إال بالله) .أخرجه أحمد والترمذي ،وصححه
الترمذي والحاكم وأقره الذهبي(.)3
سري به مر على إبراهيم خليل
 -31عن أبي أيوب األنصاري ،أن رسول الله  ليلة أُ َ
()1السنن الكبرى للنسائي ( )3321صحيح ابن خزيمة ( )561صحيح ابن حبان ( )434نتائج األفكار ( )46/1وقال
األلباني في الصحيحة ( :)165/5إسناد حسن رجاله ثقات .وقال السعد في الدعوات واألذكار (ص:)25
«حديث محفوظ؛ فقد جاء من طريقين يقوي أحدهما اآلخر».
()2صحيح البخاري ( )5341صحيح مسلم ( )2541قال ابن حج ٍر في فتح الباري ( :)641/11أخرج الحاكم من
حديث أبي هريرة ٍ
بسند ٍ
قوي ،أن النبي  قال( :يا أبا هريرة أَل أدلك على كن ٍز من كنوز الجنة؟) قلت :بلى يا
رسول الله ،قال( :تقولَ :ل حول وَل قوة إَل بالله ،فيقول الله :أسلم عبدي واستسلم) .وفي شرح النووي على مسلم
وتفويض إلى الله تعالى ،واعتر ٍ
ٍ
ٍ
اف باإلذعان له وأنه َل
استسلم
( :)25/15قال العلماء« :سبب ذلك أنها كلمة
صانع غيره وَل راد ألمره وأن العبد َل يملك شيئًا من األمر .ومعنى الكنز هنا :أنه ثواب مدخر في الجنة ،وهو ثواب
نفيس كما أن الكنز أنفس أموالكم .قال أهل اللغة :الحول الحركة والحيلة ،أي َل حركة وَل استطاعة وَل حيلة إَل
بمشيئة الله تعالى ،وقيل معناهَ :ل حول في دفع ٍ
شر وَل قوة في تحصيل خي ٍر إَل بالله ،وقيلَ :ل حول عن معصية
الله إَل بعصمته ،وَل قوة على طاعته إَل بمعونته».
()3مسند أحمد ( )16144جامع الترمذي ( )3641المستدرك ( )5545وله شاهد من حديث ٍ
معاذ ،في مسند أحمد
( )21335قال ابن تيمية عن هذه الكلمة« :بها تحمل األثقال ،وتكابد األهوال ،ويُنال رفيع األحوال» مجموع
الفتاوى ( )135 /14وقال ابن القيم :هذه الكلمة لها تأثير عجيب في معاناة األشغال الصعبة ،وتحمل المشاق،
والدخول على الملوك ،ومن يُخاف ،وركوب األهوال ،ودفع الفقر .الوابل الصيب (ص.)55
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الرحمن ،فقال إبراهيم لجبريل( :من معك يا جبريل؟ ،قال جبريل :هذا محمد
 ،فقال إبراهيم :يا محمد ُم ْر أمتك أن يكثروا غراس الجنة ،فإن تربتها طيبة،

وأرضها واسعة ،فقال رسول الله  إلبراهيم :وما غراس الجنة؟ قال :ال حول

وحسنه المنذري وابن
وال قوة إال بالله) أخرجه أحمد ،وصححه ابن حبانَّ ،
حج ٍر(.)1
ٍ
 -32عن أبي ٍ
بخصال من الخير :أوصاني بأن ال أنظر
ذر ،قال( :أوصاني خليلي 
إلى من هو فوقي وأن أنظر إلى من هو دوني ،وأوصاني بحب المساكين والدنو
أدبرت ،وأوصاني أن ال أخاف في الله لومة
منهم ،وأوصاني أن أصل رحمي وإن
ْ
ٍ
الئم ،وأوصاني أن أقول الحق وإن كان ُم ًّرا ،وأوصاني أن أكثر من قول :ال

حول وال قوة إال بالله؛ فإنها كنز من كنوز الجنة) أخرجه أحمد ،وصححه ابن
حبان ،وقال الذهبي :إِسناده صالح(.)2

باب فضل االستغفار ،ولَهَجِ النبي  به
استغفارا
 -33عن عبد الله بن بس ٍر ،قال :قال النبي ( :طوبى لمن َوجد في صحيفته
ً
()3

()1مسند أحمد ( )23662صحيح ابن حبان ( )421الترغيب والترهيب ( )231/2نتائج األفكار (.)143/1
()2مسند أحمد ( )21116صحيح ابن حبان ( )113المهذب في اختصار السنن الكبير ( )1452/4وصححه األلباني
في صحيح الترغيب والترهيب (.)335 /2
استحى من الله أن يواجهه بعمله أو يرَاه لربه ،وهو يعلم من نفسه
()3قال ابن القيم :ومن
َ
نفسه ،وعرف أعمالَه َ
أنصف َ
أنه لو عمل لِ
ٍ
محبوب له من الناس لبَذل فيه نصحه ،ولم يَ َدع من حسنه شيئًا إَل فعله .وبالجملة فهذا حال هذا
أبدا يستغفر الله عقيب كل ٍ
عمل ،وكان
العبد مع ربه في جميع أعماله ،فهو يعلم أنه َل يوفي هذا المقام حقه ،فهو ً
َس َحا ِر ُه ْم يَ ْستَ ْغ ِفُرو َن} قال
{وبِاأل ْ
النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلة استغفر ثلثًا ،وقال تعالىَ :
الحسن :مدوا الصلة إلى السحر ،ثم جلسوا يستغفرون ربهم ،وبعد فراغه من الوَوء يقول« :سبحانك اللهم
ِ
َّاس
يضوا ِم ْن َحْي ُ
وبحمدك ،أشهد أن َل إله إَل أنت ،أستغفرك وأتوب إليك» وقال تعالى{ :ثَُّم أَف ُ
ث أَفَ َ
اض الن ُ
استَ ْغ ِفُروا اللهَ إِ َّن اللهَ َغ ُفور َرِحيم} ،أمر سبحانه باَلستغفار بعد الوقوف بعرفة والمزدلفة ،فهذه توبة بعد الحج،
َو ْ
وتوبة بعد الصلة وتوبة بعد الوَوء ،وتوبة بعد قيام الليل ،فصاحب هذا المقام مضطر إلى التوبة واالستغفار ،كما
ٍ
بتصرف.
مستغفرا تائبًا ،وكلما كثرت طاعاته كثرت توبته واستغفاره .طريق الهجرتين (ص)211
تبين ،فهو ال يزال
ً

12

طلَقَةِ
اْلأَرْ َبعُوُنَ فِي أحَادِيثِ األَذْكارِ الْمُ ْ

كثيرا) أخرجه ابن ماجه ،وقال النووي :إسناده جيد ،وقال ابن حج ٍر :حديث
ً
حسن(.)1
ٍ
مسعود ،قال :قال رسول الله ( :من قال :أستغفر الله العظيم الذي ال
 -31عن ابن
فارا من
إله إال هو ،الحي القيوم ،وأتوب إليه ،ثالثًا ،غُفرت له ذنوبه ،وإن كان ًّ
الزحف) أخرجه الحاكم ،وله شاهد من حديث ز ٍ
يد مولى النبي صلى الله عليه
وسلم ،أخرجه الترمذي ،وآخر موقوف على أبي ٍ
سعيد ،أخرجه ابن أبي شيبة(.)2

أحدا أكثر أن يقول( :أستغفر الله وأتوب إليه) من
 -36عن أبي هريرة ،قال« :ما رأيت ً
رسول الله  »أخرجه النسائي في الكبرى ،وصححه ابن حبان(.)3

 -35عن عائشة ،قالت :كان رسول الله  يكثر من قول( :سبحان الله وبحمده،
أستغفر الله وأتوب إليه) قالت :فقلت :يا رسول الله ،أراك تكثر من قول:
(سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه؟) فقال( :خبَّرني ربي أني سأرى
عالمةً في أمتي ،فإذا رأيتها أكثرت من قول :سبحان الله وبحمده أستغفر الله

َّاس
ص ُر الله َوالْ َف ْت ُح} فتح مكة { َوَرأَيْ َ
اء نَ ْ
وأتوب إليه ،فقد رأيتها{ :إذَا َج َ
ت الن َ
استَ غْف ْرهُ إنَّهُ َكا َن تَ َّوابًا} أخرجه
سب ْح ب َح ْمد َرب َ
ك َو ْ
يَ ْد ُخلُو َن في دين الله أَفْ َو ً
اجا ،فَ َ
مسلم(.)1
 -35عن ِ
األغر المزني ،أن رسول الله  قال( :إنه ليُغان على قلبي ،وإني ألستغفر
الله في اليوم مئة مرةٍ) .أخرجه مسلم ،وفي رو ٍ
اية( :يا أيها الناس توبوا إلى الله،

()1سنن ابن ماجه ( )3414األذكار (ص )141األمالي المطلقة (ص )213وقال البوصيري في مصباح الزجاجة
( :)136/1إسناده صحيح.
()2المستدرك ( )1441جامع الترمذي ( )3655مصنف ابن أبي شيبة ( )23115وانظر :تخريج الذكر والدعاء ()355
فضل الرحيم (.)1615
()3السنن الكبرى للنسائي ( )14216صحيح ابن حبان (.)324
()1صحيح مسلم (.)141
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فإني أتوب في اليوم إليه مئة مرةٍ)(.)1
 -34عن أبي هريرة ،قال :سمعت رسول الله  يقول( :والله إني ألستغفر الله وأتوب
إليه في اليوم أكثر من سبعين مرًة) .أخرجه البخاري(.)2
ٍ
إنسان من بني آدم على ستين
 -33عن عائشة ،عن النبي  قال( :إنه ُخل َق كل
وثالثمئة َم ْفص ٍل ،فمن كبر الله ،وحمد الله ،وهلل الله ،وسبح الله ،واستغفر
عظما عن طريق الناس ،وأمر
اللهَ ،
حجرا عن طريق الناس ،أو شوكةً ،أو ً
وع َزل ً
ٍ
السالمى ،فإنه يمشي
بمعروف ،أو نهى عن منك ٍر ،عدد تلك الستين والثالثمئة ُّ
ٍ
يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار) .أخرجه مسلم(.)3

باب فضل الصالة على النبي 
 -14عن أنس بن ٍ
علي صال ًة واحد ًة صلى
مالك ،قال :قال رسول الله ( :من صلى َّ
ٍ
ٍ
ٍ
درجات)
ورفعت له عشر
الله عليه عشر صلواتُ ،
وحطت عنه عشر خطيئاتُ ،
أخرجه أحمد والنسائي ،وصححه ابن حبان والحاكم(.)1

قبورا ،وال تجعلوا
 -11عن أبي هريرة ،قال :قال رسول الله ( :ال تجعلوا بيوتكم ً
علي؛ فإن صالتكم تبلغني حيث كنتم) .أخرجه أحمد وأبو
قبري عي ًدا ،وصلوا َّ
داود ،وقال النووي وابن حج ٍر :إسناده صحيح(.)6

()1صحيح مسلم (.)2542
()2صحيح البخاري ( )5345وترجم عليه :باب استغفار النبي  في اليوم والليلة.
()3صحيح مسلم (.)1445
()1مسند أحمد ( )11334سنن النسائي ( )1235صحيح ابن حبان ( )341المستدرك (.)2414
( )6مسند أحمد ( )4441سنن أبي داود ( )2412المجموع ( )256/4فتح الباري ( .)144/5قال ابن القيم« :قوله:
قبورا) نهي لهم أن يجعلوه بمن زلة القبور التي َل يصلى فيها ،وكذلك نهيه لهم أن يتخذوا قبره
(وَل تتخذوا بيوتكم ً
مجمعا كاألعياد التي يَقصد الناس اَلجتماع إليها للصلة ،بل يزار قبره صلوات الله
عيدا ،نهي لهم أن يجعلوه
ً
ً
وسلمه عليه ،كما كان يزوره الصحابة رَوان الله عليهم ،على الوجه الذي يرَيه ويحبه ،صلوات الله وسلمه
عليه» .تهذيب سنن أبي داود (.)23/5
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وبعد ،فهذه الفضائل العظيمة المرتَّبة على الذكر َل يُوفَّق إلدراكها إَل القلة من عباد الله،
ُ
وعلى المؤمن أن يسلك الطرق المعينة على اإلكثار من ذكره تعالى.
امتثال وصية النبي  لمعاذ بن ٍ
جبل ،فقد أخذ رسول الله
ومن أعظم ما يعين على ذلكُ ،
تدعن في دبر كل صالةٍ
 بيده ،وقال( :يا معاذ ،والله إني ألحبك ،أوصيك يا معاذ ،ال َّ

تقول :اللهم أعني على ذكرك ،وشكرك ،وحسن عبادتك)(.)1
وإذا تأملت هذا الحديث وجدت أن النبي  عظَّم شأن هذه الوصية من وجوهٍ ،منها:
أخذه  بيد ٍ
معاذ ،وهذا أبلغ في استرعاء الوصية ،ومنها :قوله ( يا معاذ) فناداه ،مع كونه
ممس ًكا بيده ،ومنها :قوله ( :و ِ
الله) وقوله( :إني ألحبك) وقوله( :أوصيك) وقوله( :في كل
عرف منه أن المقصود التحريض الشديد والعناية الكبيرة بهذه
صلةٍ) وكل هذا إذا تدبره المؤمن َ
الوصية النافعة.
ومما يدل على عظيم شأن هذا الدعاء ما صح عنه  من حديث أبي هريرة ،أنه قال:

(أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا :اللهم أعنا على شكرك ،وذكرك ،وحسن
عبادتك)(.)2

قال ابن القيم عن شيخه رحمهما الله« :وكان يقول في سجوده وهو محبوس« :اللهم أعني
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» ما شاء الله»(.)3
ومن رزقه الله اإلعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته ،فقد تَ َّم أمره ،وكملت أسباب
سعادته؛ ألن الدين متضمن ذلك كلَّه؛ فإنه ذكر لله تعالى ،وثناء عليه ،وشكر إلنعامه وجزيل

()1أخرجه أبو داود ( )1622وصححه ابن خزيمة ( )561وابن حبان ( )2421والنووي في خلصة األحكام ()154/1
وابن حج ٍر في نتائج األفكار ( )235/2قال ابن القيم في الوابل الصيب (ص...« :)54فجمع بين الذكر والشكر،
كما جمع سبحانه وتعالى بينهما في قوله تعالى{ :فَاذْ ُكرونِي أَذْ ُكرُكم وا ْش ُكروا لِي وََل تَ ْك ُفر ِ
ون} فالذكر والشكر
َ
ُ
ْْ َ ُ
ُ
جماع السعادة والفلح».
()2أخرجه أحمد ( )5342وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (« :)152/14رجاله رجال الصحيح ،غير موسى بن ٍ
طارق،
وهو ثقة» وقال األلباني في الصحيحة ( :)641/2إسناده صحيح.
()3الوابل الصيب (ص.)14
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إفضاله ،ومن تمام ذلك أن يُحسن عبادة ربه ويؤديها على الوجه األكمل(.)1
أيضا« :ولهذا كان من أفضل ما يُسأل الرب تبارك وتعالى اإلعانةَ على
وقال ابن القيم ً
طلب العون على مرَاته ،وأفضل المواهب إسعافه بهذا المطلوب،
مرَاته ،فأنفع الدعاء ُ
وجميع األدعية المأثورة مدارها على هذا ،وعلى دفع ما يضاده ،وعلى تكميله وتيسير أسبابه،
فتأملها .وقال شيخ اإلسلم ابن تيمية قدس الله روحه :تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون
اك نَعب ُد وإِيَّ َ ِ
ِ
ين}»(.)2
على مرَاته ،ثم رأيته في الفاتحة في{ :إيَّ َ ْ ُ َ
اك نَ ْستَع ُ
ومن األدعية النبوية العظيمة التي يظهر فيها ما ذكره الشيخ رحمه الله ،ما رواه ابن ٍ
عباس ،قال:

علي ،وامكر لي ،وال تمكر
علي ،وانصرني ،وال تنصر َّ
كان النبي  يقول( :رب أعني ،وال تُع ْن َّ
علي ،رب اجعلني لك َّ
شك ًارا ،لك
علي ،واهدني ،ويسر الهدى لي ،وانصرني على من بغى َّ
َّ

طواعا ،لك مخبتًا ،إليك أو ًاها منيبًا ،رب تقبل توبتي ،واغسل حوبتي،
ذكارا ،لك َّ
رهابًا ،لك م ً
ً
()3
وأجب دعوتي ،وثبت حجتي ،وسدد لساني ،واهد قلبي ،واُ ْسلُل سخيمة صدري) .

قال في األعلم العليَّة :كان هذا غالب دعاء شيخ اإلسلم ابن تيمية(.)1

ومما يعين على ملزمة ذكره تعالى :كثرة مطالعة ما أعده الله للذاكرين في نصوص الوحيين؛
وذلك في الكتب المصنفة في األذكار؛ فإن هذه الفضائل المتكاثرة ،من أعظم ما يرغب في
ملزمة ذكره تبارك وتعالى.
اللهم يا أرحم الراحمين اجعل أعمالنا خالصةً لوجهك الكريم ،وأعنَّا برحمتك على ذكرك
وشكرك وحسن عبادتك؛ إنك أكرم األكرمين.
ٍ
ٍ
بإحسان إلى يوم الدين.
محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم
وصلى الله وسلم على نبينا

()1منحة العلم (.)136/3
()2مدارج السالكين (.)33/1
()3أخرجه أبو داود ( )1614وغيره ،وصححه ابن حبان ( )314والحاكم ( )1314وابن القيم في الوابل الصيب
(ص.)115
()1األعلم العلية في مناقب ابن تيمية (ص.)35 :

15

طلَقَةِ
اْلأَرْ َبعُوُنَ فِي أحَادِيثِ األَذْكارِ الْمُ ْ

وقع الفراغ منه بفضل الله في جمادى األولى سنة أربعين وأربع ٍ
مئة و ٍ
ألف ،والحمد الله رب
العالمين.
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