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وأشهههههه د   ودليل احلائرين..  اخلائفني، وأمان  احلمد هلل رب العاملني جليس الذاكرين، وأنيس املنقطعني،
 أن حممداً عبده ورسههههههقله القائل  اجلنة وأشهههههه دمن قاهلا دخل   أن ال إله إال هللا وحده ال شههههههري  له،

 ")مسلم(.َوالذَّاكَِّراتُ  قاَل  الذَّاكُِّروَن اَّللََّ َكثِّريًا، َرسقَل هللاِّ، ر ُِّدوَن؟ ايَوما املُفَ  "َسَبَق املَُفر ُِّدوَن قالقا 
رسهقل هللا وعل  لل  وصهكب  ومن عبع م سحسهان إو يق    سهيد  اي  علي  اي  الل م صهة  وسهةماً 

")البقر /"فَاذُْكُروِنِّ َأذُْكرُْكْم َواْشُكُروا يلِّ َواَل َعكْ  ععايل الدين. أما بعد  فيققل هللا   (.152ُفُرونِّ
الصهههدر القل  ويشهههر     اللسهههان ويطمان"إن من أفضهههل ما ي ك  النفس ويطمان ا وير      هللا عباد  
من ذكر هللا سهههههبكانه وععاو، وعسهههههبيكه، ووميده، وعةو  كمابه العةيم، والصهههههة  والسهههههة    اإلكثار

 .  وسلم.على رسقله صل  هللا عليه 
ارك وععاو   مسهههههههههمك  ق تيو انوقات واملناسهههههههههبات وعل كل حال لققله فاإلكثار من ذكر هللا عب

ِِّ رَبهََّنا َما    وعلى"الَّذِّيَن َيْذُكُروَن اَّللََّ قَِّياًما َوقُهُعقًدا   ععاو  ُجُنقِبِِّّْم َويَهمَهَفكَُّروَن قِّ َخْلقِّ السهََّماَواتِّ َواْنَْر
ْبَكاَنَ  َفقَِّنا َعذَ  هذاَخَلْقَت  َْمدِّ رَب َِّ    وقال ععاو   (.191اَب النَّارِّ")لل عمران/ََب ًِّة سهههههُ َْ دِّ ب ِّ "َوسهههههَ

")ق   (. 39قَهْبَل  ُُلقعِّ الشَّْمسِّ َوقَهْبَل اْلُغُروبِّ
"كلممان    وسهههههههلم صهههههههل  هللا عليه    هللا قالالنفس من الذكر والثنا  عل     علىأخف شههههههه    وما من  

ق املي ان  سههههههههبكان هللا ودمده، سههههههههبكان هللا خفيفمان على اللسههههههههان حبيبمان إو الرتن،  قيلمان  
 العةيم")ممفق عليه(.

 وانخر  هللا خري معني ق الدنيا  وذكر" عباد هللا 
، فينخْبِن بِّشه     ة ِّ َقْد َكُثرْت عَل َّ رائِّو اإلسهْ ر  أنَّ رَُجًة قَاَل  اَي رسهُقَل اَّللَِّّ، إنَّ شهَ  فعْن عبداَّللَّ بن ُبسهْ

 (. )الرتمذ  ”اَّللَِّّ "ال يَ اُل لَِّساُنَ  َرْ ًبا مِّْن ذِّْكرِّ  َل أعَشبَُّث بهِّ قَا
نفس اإلنسههان فالذ  ر ق لسههااً ذاكراً ينبغ  أن هللامد هللا ويشههكره ف ذا    علىفذكر هللا ي قن البة  

رجل هللامد هللا مو كثر  البة  رغم ما به من بة  ف ق أقرع الرأس أبرص البدن أعمى العينني مشهلقل 



"احلمهد هلل الهذ  عهافهاِن  ها   ويققل يغفهل عن ذكر هللا والثنها  عليهه     واليهدين وكهان دائمهاً مهاالقهدمني
 كثري  ن خلق عفضيةً "  علىابملى به كثرياً  ن خلق، وفضلين 

"وهللاه  اي رجهل   " ها عهافهاك؟ أعمى وأبرص وأقرع ومشهههههههههههلقل فممها عهافهاك؟ فيققل   فيققل لهه رجهل 
 شاكرًا، وبداً على البة  صابرًا"  جعل يل لسااً ذاكرًا، وقلباً 

فهذذا ذكر هللا عبهده، فهذنهه يمقو     عبهاد هللا " ذكر هللا يقهابهل َبلهذكر من هللا وسهههههههههههبه  ق ذكر هللا لعبهده 
"فَاذُْكُروِنِّ َأذُْكرُْكْم    وهللافةه، ويكقن ق معي مه. وقال ععاو   شههيننه، ويقضهه  حقائوه، ويلبيه عند ندائه،

" َواْشُكُروْا يلِّ َوالَ   (.152)البقر  َعْكُفُرونِّ
، َوَأَا َمعُه إَِّذا ذََكَرِن، فَذن ذَكَرِن ق نَهْفسههههههِّ، ذََكْرعُُه ق  وق احلديث القدسههههه   "َأَا عِّْنَد َظن ِّ َعْبدِّ  ِبِّ

ُ مْ   ")ممَّفٌق عليهِّ(.نَفس ، وإْن ذََكَرِن ق مأل، ذَكرعُُه ق مأل َخرْي  منهْ
ويؤد    للنفس و ميننينٌة للقل ، به عنفرج الكروب وُول  العقد، ععايل سههههههههههكينةٌ "وذكر هللا   عباد هللا 

وجة  له من كل   وذكر هللا فيه عنقية للقل  من شهههههقائ  الذنقب وأصهههههدائ ا، إو حمبة هللا ع  وجل،
اَل "الهَّذِّيَن لَمُنقا َوَعْطَماِّن  قُهُلقُِبُم بهِّذِّْكرِّ اَّللَِّّ أَ   و مهيننينهة وراحهة حق وقهت الشهههههههههههدائهد. قهال ععهايل  كهدر،

 (.28)الرعد/بِّذِّْكرِّ اَّللَِّّ َعْطَماِّن  اْلُقُلقُب"
"إِّنَّ   قهال ععهايل  نن املنهافقني ال يهذكرون هللا إال قليًة. "وذكر هللا أمهان للنفس من النفهاق   هللاعبهاد 

َة ِّ قَاُمقا كسهههه  او يُهَراُ وَن النَّاَس َواَل َيْذُكُروَن  اْلُمَنافِّقِّنَي ُُيَادُِّعقَن اَّللََّ َوُهَق َخادُِّعُ ْم َوإَِّذا قَاُمقا إَِّو الصههههَّ
َواَل   إو هؤال   اَل    َ لههههِّ ذَ  َبنْيَ  َذبِّنَي  َذبههههْ مهههه  قَلِّيًة  إِّالَّ  ُه   هؤال   إواَّللََّ  لههههَ َد  فَهَلن  ههههِّ  ُ اَّللَّ لِّ  لههههِّ ُيضهههههههههههْ َوَمن 

 (.143-142)النسا /َسبِّيًة"
َبُ  " وذكر هللا أمان للنفس ف ق يسهههبأل انمان عل   هللا عباد   انِّهِّ الذِّ  ُهَق سهههَ املسهههلم فيينمن مِّن لِّسهههَ

هِّ َوَمَصاحلَِِّّ ا. َكَما قَاَل عَهعَ  ُ  نِّسَياَن نَفسِّ هِّ َوَمَعادِّهِّ، فَذِّنَّ نِّسَياَن الرَّب  يُقجِّ "َواَل  اَو َشَقا ِّ الَعبدِّ قِّ َمَعاشِّ
ُققن")احلشر/َعُكقنُقا َكالَّذِّيَن َنُسقا اَّللََّ فينَنَساُهْم أَنُفَسُ ْم أولا  ُهُم ا  (.19ْلَفاسِّ

بعد قضههههها  الفرائ  جعل هللا الذكر مسههههه  خما  لقضههههها   حقيغفل املسهههههلم عن ذكر ربه   ال وحق
َكُكْم فَاذُْكُروا   ف ق مسه  خما  ندا  فريضهة احلق قال ععاو  املناسه  والشهعائر  ُمم مََّناسهِّ يهْ "فَذَِّذا َقضهَ

دَّ ذِّْكراً  ومسههه  خما  بعد أدا  صهههة  اجلمعة الن وجعله  (.200)البقر /"هللا َكذِّْكرُِّكْم لََب ُكْم َأْو َأشهههَ



ِِّ   وا  ق الدنيا وانخر  قال ععاو نسههههههب  للفة  وال ُروا قِّ اْنَْر َةُ  فَانَمشههههههِّ َيتِّ الصههههههَّ "فَذَِّذا ُقضههههههِّ
 (.10)اجلمعة/َوابْهمَهُغقا مِّن َفْضلِّ اَّللَِّّ َواذُْكُروا اَّللََّ َكثِّرياً لََّعلَُّكْم عُهْفلُِّكقَن"

ا الهَّذِّيَن لَمُنقْا إَِّذا َلقِّيُمْم   ععهاو وجعهل الهذكر خري معني عل   بهات النفس عنهد لقها  العهدو قهال   "اَي أَيه  هَ
 (.45)اننفال فَِّاًة فَا ْهبُهُمقْا َواذُْكُروْا اَّلل َ َكثِّرياً لََّعلَُّكْم عُهْفَلُكقن"

وأ كاها عنَد َمليكُِّكم وأرفعِّ ا ق درَجاعُِّكم    "أال أنبِّ ُاُكم خَبريِّ أعمالُِّكم، ويققل صههههلى هللا عليه وسههههلم 
وَخرٌي لُكم مِّن إنفهاقِّ الهذَّهه ِّ والقرِّقِّ وَخرٌي لُكم مِّن أن عَلققا عهدوَُّكم فمضهههههههههههرِّبقا أعنهاقَهُ م ويضهههههههههههرِّبقا  

 )صكيَ(.قاَل ذِّكُر اَّللَِّّ" اَّللَِّّ،أعناَقُكم. قالقا بَلى اي رسقَل 
وكلما كان   اوس الشهههيطان ويضهههعف عسهههلطه على النفس،"وذكر هللا هللافظ النفس من وسههه  عباد هللا 

َّللَِّّ إِّنَُّه  قال ععايل  ابمعد الشهيطان عن املسهلم. الذكر أكثر، َمعِّْذ َبِّ ٌٌ فَاسهْ "َوإِّمَّا يَنَ َغنََّ  مَِّن الشهَّْيطَانِّ نَهْ 
يُو اْلَعلِّيُم"  الشََّيا ِّنيِّ َوَأُعقُذ بَِّ  وقال ععايل  "َوُقل رَّب ِّ َأُعقُذ بَِّ  مِّْن ََهََ اتِّ  (.36)فصلت/ُهَق السَّمِّ
" ُرونِّ ْيطَااً (. 98-97)املؤمنقن/َرب ِّ َأن هللَاْضههههههُ وقال ععايل  "َوَمن يَهْعُش َعن ذِّْكرِّ ْالرَّْتَنِّ نُهَقيِّ   َلُه شههههههَ

 (.36فَهُ َق ًلُه َقرِّيٌن")ال خرف/
ان  أهنا  ميننينة عباد هللا  " وذكر هللا سههب  ق ع كية النفس وذهاب اهلم واحل ن وكثر  االسههمغفار ج

لِّ  للنفس من الضهههههههههيق واهلم   ل  الر ق قال ععايل  مَهْغفُِّروا رَبَُّكْم إِّنَُّه َكاَن َغفَّارًا يُهْرسهههههههههِّ "فَهُقْلُت اسهههههههههْ
ْل َلُكْم َأهنههَْارًا ات  َوَنْعههَ ْل َلُكْم َجنههَّ ْمَقال  َوبَنِّنَي َوَنْعههَ ْدرَارًا َومههُْدِّدُْكْم نيَِّ اَ  َعَلْيُكْم مههِّ مههَ - 10ق /")نالسهههههههههههَّ

(."ويققل صههلى هللا عليه وسههلم  "من َل ِّ  االسههمغفار جعل هللاُ له من كل  رههيق  ورجاً ، ومن كل  12
ومن يعمل سهههق  أو يةلم نفسهههه ف يسهههمغفر داود(. وأبق )أتدهم  فرجاً ،ور قه من حيث ال هللامسههه "

 هللا ند هللا غفقراً رحيماً" والمائ  من الذن  .
نقاصههل احلديث حقل فضههائل   اال  لنعل  رسههقل هللا وبعد فيا عباد هللا   احلمد هلل والصههة  والسههة 

ا الهَّذِّيَن لَمُنقا اَل " ذكر هللا ق ع كيهة النفس فهالهذكر سهههههههههههبه  ق عهد  غفلهة النفس قهال ععهاو  اَي أَيه  هَ
ُرون")عُهْل ُِّكْم َأْمَقاُلُكْم َواَل َأْواَلدُُكْم َعن ذِّْكرِّ اَّللَِّّ َوَمن يَهْفَعْل َذلَِّ  فيَُنْولَ   (.9املنافققن اَِّ  ُهُم اخْلَاسِّ

لََّم  "إِّنَّ َّللَِِّّّ عَهَباَرَك َوعَهَعاَو  "وجليس الذاكرين ال عشهههههق  نفسهههههه  عباد هللا  ُ َعَلْيهِّ َوسهههههَ لَّى اَّللَّ يققل صهههههَ
ًة، يَّارًَ  ُفضههههههههُ ا فِّيهِّ ذِّكْ  يَهمَهمَهبهَُّعقَن ََمَالَِّس الذِّ ْكرِّ، َمَةئَِّكًة سههههههههَ َوَحفَّ  ٌر قَهَعُدوا َمَعُ ْم،فَذَِّذا َوَجُدوا ََمْلِّسههههههههً



نْهَيا، فَذَِّذا عَهَفرَُّققا عَ  َما ِّ الد  نَهُ ْم َوَبنْيَ السهَّ ْجنَِّكمِّ ِّْم ، َحقَّ َمَْلُاقا َما بَهيهْ ا نيَِّ ُ ْم بَهْعضهً عُِّدوا إَِّو بَهْعضهُ َرُجقا َوصهَ
ُ َع َّ َوَجلَّ ههههه َوُهَق َأْعَلُم ِبِِّّ  السََّما ِّ، ُمْم؟   ْم،قَاَل  "فَهَيْسيَنهُلُْم اَّللَّ اهْ َنامِّْن أَْيَن جِّ اهْ مِّْن عِّْندِّ عَِّباد    فَهيَهُققُلقَن  جِّ
،َلَ  قِّ  ِِّ ُوَنَ ،  اْنَْر ينَُلقَنَ ، َوهللَاَْمُدوَنَ ، َويُهَ لِّ ُلقَنَ ، ُيسهَبِّ ُكقَنَ ، َوُيَكبِّ  ؟"َوَماَذا   قَاَل  َوَيسهْ ينَُلقِنِّ   َيسهْ
ينَُلقنَهَ    قَهاُلقا  ْل رَ  قَهاَل  َجنهَّمَهَ ،"َيسهههههههههههْ ؟  "َوههَ ،َأْ     اَل،  قَهاُلقا َأْوا َجنَِّتِّ َفَكْيَف َلْق رََأْوا َجنَِّتِّ   قَهاَل   َربِّ 
ريُوَنَ . قَاُلقا ؟، َموِّ ؟ "َومِّمَّ   قَاَل  "َوَيسههههْ ريُوَنينِّ َموِّ ."مِّْن َارَِّك اَي   قَاُلقا َيسههههْ "َوَهْل رََأْوا َارِّ ؟  قَاَل  َربِّ 

مَهْغفُِّروَنَ ،  قَاُلقا َأْوا َارِّ ؟ َفَكْيَف َلْق رَ  قَاَل   اَل،" قَاُلقا  مُهُ ْم    فَهيَهُققُل  َقدْ  قَاَل  َوَيسهههْ َغَفْرُت هَلُْم فيََنْعطَيهْ
ينَُلقا،َما  َمَواُروا.َوَأَجْرُُتُْم  َِّّا   سهَ َا َمرَّ َفَوَلَس َمَعُ ْم.  فَهيَهُققُلقنَ قَاَل     اسهْ ْم ُفَةٌن َعْبٌد َخطَّاٌ  إَِّّنَّ  "َربِّ  فِّي ِّ

ُ ْم   "َوَلُه َغَفْرُت، فَهيَهُققُل  َقى ِبِِّّْم َجلِّيسهههُ "قَاَل يَهُققُل َمَلٌ  مِّْن  رواية البخار   “. وق ُهْم اْلَقْقُ  اَل َيشهههْ
َا َجاَ   اْلَمَةئَِّكةِّ  ُ ْم إَِّّنَّ نهْ ْم ُفَةٌن لَْيَس مِّ َاَجة ،فِّي ِّ  قَاَل ُهْم اجْلَُلَساُ  اَل َيْشَقى ِبِِّّْم َجلِّيُسُ م". حلِّ

" وذكر هللا يق  النفس من عذاب هللا يق  القيامة ويكقن سههههههبباً للدخقل فيمن أظل م هللا هللا عباد    
ُ ق ظِّل ِّهِّ يَهْقَ  ال ظِّلَّ إالَّ  وسهههههلم صهههههل  هللا عليه    لظله. يقق ق ظله يق  ال ظل إال   َعٌة ُيةِّل ُ ُم اَّللَّ بهْ "سهههههَ

ْت َعيهْ  والذ  يكثر من ذكر هللا هق السهابق  )ممفٌق َعَلْيهِّ(.َناُه"ظِّل ُه من م " ورَُجٌل ذََكَر اَّللَّ خالًِّيا فَهَفارهَ
َبَق املَُفر ُِّدوَن قالقا  َوما املَُفر ُِّدوَن؟ اي َرسههههههقَل هللاِّ، قاَل   إيل اجلنة  يققل صههههههل  هللا عليه وسههههههلم  "سههههههَ

قراهُنم وانْهَفردوا َعْن م فَهَبققا )مسههههههههههلم(. واملُفر ِّدوَن ُهُم الَّذين َهل  أَ  ”الذَّاكُِّروَن اَّللََّ َكثِّريًا، َوالذَّاكَِّراتُ 
هللا ععاو جنا  من عذاب الخر    قال معاذ بن جبل  "ما عمل العبد عمة  فذكر َيذُكرون هللَا َععاو.

  ")شع  اإلمان(.أجنى له من عذاب هللا، من ذكر هللا
لَّى هللاُ َعَليْههِّ   لََّم وقَهاَل صهههههههههههَ اَن هللاِّ الَعةِّيمِّ  "َمْن قَهاَل  َوسهههههههههههَ ْبكهَ ْت لَهُه َ ْلَهٌة قِّ "سهههههههههههُ دِّهِّ، ُغرِّسهههههههههههَ َمهْ  َودِّ

مِّذِّ  (. الل م إا نسههههههينل  لسههههههااً ذاكراً وقلباً شههههههاكراً وجسههههههداً   البة  صههههههابراً اي رب   علىاجلَنَّةِّ")الرت ِّ
صههههههههةعكم يرتكم هللا   إو ولكم.. وققمقاهللا أققل ققيل هذا واسههههههههمغفر هللا العةيم يل   العاملني. عباد
 وأقم الصة ..

 
 


