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 )1أثر الذكر على حياة المسلم وسلوكه







الذكر روح العبادات.
مبنى الدين على الذكر والشكر.
معنى الوسط في أدق معانيه.
حاجة المسلم إلى الذكر.
الذكر يحقق للعبد األمن واالطمئنان.
أثر الذكر على حياة المسلم وسلوكه.

 )2مكانة الذكر في مفهوم الشرع







شمولية الذكر الشرعي.
الحكمة من خَلْق اإلنسان.
مكانة الذكر في مفهوم الشرع.
الذكر على سبعة أنواع.
أفضل الذكر وأنفعه.
ذكر اهلل سبحانه للعبد.

 )3من معاني الذكر







تعريف الذكر في اللغة.
من معاني الذكر.
الذكر في االصطالح.
درجات الذكر.
دالالت الذكر.
من معاني الذكر في القرآن.
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 )4الفروق في باب الذكر










ما الفرق بين الذكر وما يشبهه ؟
الفرق بين الذكر والدعاء.
الدعاء في اللغة.
من معاني الدعاء في اللغة.
الفرق بين الذكر والسالم.
الفرق بين الذكر والتعليم.
التعليم في اللغة.
ما حكم ذكر اهلل تعالى ؟
أحوال يحرم فيها الذكر.

 )5أنواع الذكر 1 -








أنواع الذكر.
أنواع الذكر باعتبار ما يكون به.
ذكر القلب نوعان.
شرط حصول األجر الكامل في األذكار.
اختالف السلف في ذكر القلب واللسان أيهما أفضل.
أقوال الناس في مسمى الكالم والقول.
هل الجهر في تكبيرة اإلحرام واجب ؟

 )6أنواع الذكر 2 -






أنواع الذكر من حيث اإلطالق والتقييد.
من األذكار المطلقة المستحبة في كل وقت.
األذكار واألدعية المطلقة على وجهين.
العبادة المؤقتة تفوت بفوات وقتها.
هل أذكار المساء تكون بعد صالة العصر أو بعد غروب الشمس ؟

 )7أنواع الذكر 3 -










أنواع الذكر باعتبار ما ورد.
حقيقة الذكر القولي.
األذكار القولية قسمان.
ما هي األذكار المأثورة ؟
ضوابط األذكار واألدعية المأثورة.
الذكر المأثور ينقسم إلى قسمين.
بيان بعض أنواع األذكار المأثورة.
ما هي األذكار غير المأثورة ؟
هل يجوز اإلتيان باألذكار غير المأثورة ؟

 )8الذكر المطلق والذكر المقيد






خالصة القول في الذكر المطلق والذكر عمومًا.
ترتيب األذكار المطلقة من حيث تفاضل االشتغال بها.
المقصود باألذكار المقيدة.
تفاضل األذكار كلها من جهة المقدم منها حين االشتغال بها.
القرآن والسنة هما مصدر الذكر الشرعي.
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 )9المواضع التي يُكره فيها الذكر





جواز الذكر في كل حال إال ما استثنِي.
المواضع التي يُكره فيها الذكر.
فضائل الذكر وفوائده وشرفه.
الذكر في القرآن على عشرة أوجه.

 )11فضائل الذكر العامة




متى يكون العبد من الذاكرين اهلل كثيرًا ؟
فضائل الذكر العامة.
آداب الذكر.

 )11من آداب الذكر









الذكر في الزمان الفاضل والمكان الفاضل.
أشرف أوقات الذكر.
أحوال يُستحب فيها الذكر والدعاء.
أحوال يُكره فيها الذكر والدعاء.
صون مجالس الذكر من القواطع.
من نصوص الكتاب والسنة في تحري األزمنة واألمكنة الفاضلة.
خفض الصوت عند الذكر.
أحوال يُستحب فيها قطع الذكر.

 )12فضائل الذكر وفوائده 1 -











الذكر أكبر وأجره أعظم وأهله أسبق.
الذكر طمأنينة وسكينة.
أنواع التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات.
صدأ القلب بأمرين.
جالء القلب بشيئين.
الذكر بركة ونعمة.
الذكر وصية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لمن كثرت عليه شرائع اإلسالم.
كثرة الذكر سبب في تكفير الخطايا والذنوب.
طبقات الناس في الذكر.
حقيقة الذكر القلبي.

 )13فضائل الذكر وفوائده 2 -








من األحاديث الدالة على فضل الذكر.
العفو والظن في الشرع.
مجالس الذكر ترقق القلب.
الذكر يطرد الشيطان ويرضي الرحمن.
الذكر يورث حياة القلب.
من األخبار في االستشفاء بالفاتحة.
الذكر سالمة وحفظ.
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 )14فضائل الذكر وفوائده 3 -








ما يعين على الذكر.
المحبة في اهلل سبب لنيل محبة اهلل.
التعرف إلى اهلل في الرخاء.
الذكر سبب نزول السكينة.
الذكر سبب اشتغال اللسان عن النميمة والباطل.
مجالس الذكر مجالس المالئكة.
الذكر من أيسر العبادات وأفضلها.

 )15فضائل الذكر وفوائده 4 -




مما يدل على فضل الذكر.
السنة في الذكر المقيد.
ذكر اهلل أكبر من كل شيء.

 )16فضائل الذكر وفوائده 5 -








من األحاديث الدالة على فضل الذكر.
االشتغال بالذكر أفضل من الصدقة والجهاد.
كيف يكون الذكر أفضل من الجهاد ؟
الذكر يسير العبد النائم فيسبق القائم.
الذكر رأس األمور وطريق عامة الطائفة ومنشور الوالية.
الذكر يجمع المتفرق ويفرق المجتمِع.
الذكر بنبه القلب من نومه.

 )17فضائل الذكر وفوائده 6 -





من فوائد الذكر أن الذكر شجرة تثمر المعارف واألحوال التي شمَّر إليها السالكون.
اختالف السلف في التفضيل بين التهليل والتحميد.
الذكر والشكر جِماع السعادة والفالح.
عمال اآلخرة على قسمين.

 )18فضائل الذكر وفوائده 7 -





الذكر شفاء القلب ودواؤه.
الذكر أصل موالة اهلل ورأسها.
الذكر جالب النعم دافع النقم.
مجالس الذكر مجالس المالئكة.

 )19فضائل الذكر وفوائده 8 -






مدمن الذكر يدخل الجنة وهو يضحك.
إدامة الذكر تنوب عن التطوعات.
ذكر اهلل ييسر الصعب.
الذكر يعطي الذاكر قوة.
من آثار الذكر في حياة المسلم.
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 )21فضائل الذكر وفوائده 9 -







من آثار الذكر  :النجاة من عذاب اهلل.
الذكر سبب لنضرة الوجه في الدنيا.
من فضائل الذكر  :حفظ اللسان من الوقوع في المهالك.
الذكر سبب لتصديق الرب عز وجل عبده.
الجبال والقِفار تتباهي بمن يذكر اهلل عليها.
كثرة ذكر اهلل أمان من النفاق.

 )21فضائل الذكر وفوائده 11 -



للذكر لذة ال يشبهها شيء.
الذكر المضاعف عند العلماء.

 )22مقام الذكر




حكم استخدام األذكار الشرعية ألغراض غير صحيحة.
االستغفار نوعان.
ينبغي على المؤمن مراعاة أربعة أمور في مقام الذكر.

 )23تطبيقات على الذكر 1 -





بيان أن الذكر أفضل من الدعاء.
من فوائد الذكر والثناء أنه يجعل الدعاء مستجابًا.
من صيغ الحمد بعد الطعام.
فضل الحوقلة.

 )24تطبيقات على الذكر 2 -







من جوامع الذكر المطلق.
شكر النعمة يكون بالذكر.
فضل صالة الضحى.
فضل سيد االستغفار.
الناس في الذكر أربع طبقات.
سبحان اهلل والحمد هلل تحققان التوحيد.

 )25تطبيقات على الذكر 3 -






الذكر عند الجماع.
ذكر اهلل من أحب العبادات إليه سبحانه.
من األحاديث في الحث على قول ال إله إال اهلل.
من فضائل ال إله إال اهلل.
توحيد األسماء والصفات يقوم على قاعدتين.
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 )26تطبيقات على الذكر 4 -





الذكر عند النوم.
ما يستحب للجُنُب.
الذكر عند دخول البيت.
المراد من الذكر حضور القلب.

 )27تطبيقات على الذكر 5 -









الذكر نوعان.
الذكر ضد الغفلة والنسيان.
الفرق بين الغفلة والنسيان.
الذكر يشمل معنيين.
الذكر شرعًا له إطالقان.
معنى ذكر القلب.
هل يجب تحريك اللسان بالقرآن في الصالة أو يكفي بالقلب ؟
الذكر سبب لتغذية القلب بمحبة اهلل.
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