
 ثمرات الذكر: 
 یعظم أجر العبادة  )1
o َعلَْیِھ َوَسلََّم , أَنَّ َرُجًال َسأَلَھُ , فَقَاَل : أَيُّ اْلِجَھاِد أَْعظَُم أَْجًرا ؟ع ُ ِ َصلَّى هللاَّ قَاَل : "  ْن َرُسوِل هللاَّ

ائِِمیَن أَْعظَُم أَْجرً  ِ تَبَاَرَك َوتََعالَى ِذْكًرا " , قَاَل : فَأَيُّ الصَّ َّQِ تَبَاَرَك أَْكثَُرُھْم ِ َّQِ ا ؟ قَاَل : " أَْكثَُرُھْم
 ِ َدقَةَ ، ُكلُّ َذلَِك َرُسوُل هللاَّ َكاةَ ، َواْلَحجَّ ، َوالصَّ َالةَ ، َوالزَّ ُ َوتََعالَى ِذْكًرا " , ثُمَّ َذَكَر لَنَا الصَّ  َصلَّى هللاَّ

ِ تَبَاَرَك َوتَعَ  :  "َعلَْیِھ َوَسلََّم یَقُولُ  َّQِ تََعالَى َعْنھُ لُِعَمَر  "  ,الَى ِذْكًراأَْكثَُرُھْم ُ فَقَاَل أَبُو بَْكٍر َرِضَي هللاَّ
 ُ ِ َصلَّى هللاَّ اِكُروَن بُِكلِّ َخْیٍر ، فَقَاَل َرُسوُل هللاَّ ُ تََعالَى َعْنھُ : یَا أَبَا َحْفٍص ، َذَھَب الذَّ ْیِھ  َعلَ َرِضَي هللاَّ

  . "َوَسلََّم : " أََجلْ 
	

	الخیرباب جامع من  )2
o  ٍإِنَّ َشَرائَِع اِإلْسَالِم قَْد َكثَُرْت  ،أّن رُجًال قال: یَا َرسُوَل هللاِ  رضي هللا عنھ عن عبد ِهللا بِن بُْسر

، 	)). َال یََزاُل ِلَسانَُك َرْطبًا ِمْن ِذْكِر هللا قَاَل: (( .فَأَْخبِْرنِي بَِشْيٍء أَتََشبَُّث بِھِ  َعلَيَّ
	

 الذكر أخف األعمال وأیسرھا  )3
o  تان كلمتان خفیف: ((-صلى هللا علیھ وسلم  -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنھ  -عن أبي ھریرة

)؛ )على اللسان، ثقیلتان في المیزان، حبیبتان إلى الرحمن: سبحان هللا وبحمده، سبحان هللا العظیم
 .متفق علیھ

o  ٍة ُحطَّْت قال: (  –صلى هللا علیھ وسلم  -عن النبي ِ َوبَِحْمِدِه فِي یَْوٍم ِمائَةَ َمرَّ َمْن قَاَل ُسْبَحاَن هللاَّ
 ).6405) رواه البخاري (َخطَایَاهُ َوإِْن َكانَْت ِمْثَل َزبَِد اْلبَْحرِ 

	
	حیاة القلوب  )4
o  :صلى هللا علیھ وسلم  -قال: قال الرسول  -رضي هللا عنھ  -عن أبي موسى األشعري حدیث-: 

 .))؛ رواه البخاري((مثل الذي یذكر ربَّھ والذي ال یذكر ربھ، مثُل الحي والمیت
o  :َمثَُل (( :عن أبي موسى األشعري رضي هللا عنھ أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلمحدیث

 أخرجھ البخاري)). [هللاُ فیھ، والبیت الذي ال یذكُر هللا فیھ َمثَُل الحيِّ والمیِّتالبَْیِت الذي یُذَكُر 
 ].ومسلم عن أبي موسى األشعري

o  :َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل حدیث ِ َال تَْجَعلُوا بُیُوتَُكْم َمقَابَِر إِنَّ ((َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ أَنَّ َرُسوَل هللاَّ
ْیطَانَ   )).اْلبَقََرةِ یَْنفُِر ِمَن اْلبَْیِت الَِّذي تُْقَرأُ فِیِھ ُسوَرةُ  الشَّ

	
	حصن الحصین من الشیطان الرجیم )5

 	
	سبب لطمأنینة القلب )6
o بِِذْكرِ  قُلُوبُُھمْ  َوتَْطَمئِنُّ  آَمنُوا الَِّذینَ ((: 28 سورة الرعد  ِ ِ  بِِذْكرِ  أََال  هللاَّ  ))اْلقُلُوبُ  تَْطَمئِنُّ  هللاَّ

	
	ذكره هللا  )7
o  تَْكفُُروِن)) َوالَ  ِلي َواْشكُُروا أَْذكُْركُمْ  فَاْذكُُرونِي((: 152سورة البقرة	

 
	دعاء المالئكة )8

	
	سبب لحفظ اللسان )9

	
 عالمة على حب هللا )10


