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ذكر اهلل وحقيقته وأثره يف ترقية النفس
()1

اش ُكُروا لِي َوََل
الحمد هلل رب العالمين ،القائل في كتابه الكريمَ ﴿ :فا ْذ ُكُروِني أَ ْذ ُكْرُك ْم َو ْ
محمدا
َت ْك ُفُرو ِن﴾ ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن سيدنا ونبينا
ً
عبده ورسوله ،اللهم صل وسلم وبارك عليه ،وعلى آله وصحبه ،ومن تبعهم بإحسان

إلى يوم الدين ،وبعد:
فإن ذكر هللا (عز وجل) عبادة جليلة بها تطمئن القلوب ،وتنشرح الصدور ،حيث يقول

ِ
َّللا ۗ أَََل ِب ِذ ْك ِر َّ ِ
سبحانهَّ ﴿ :ال ِذين آمُنوا وَت ْطم ِئ ُّن ُقُلوبهم ِب ِذ ْك ِر َّ ِ
ِ
ين
وب * َّالذ َ
ُُ
َّللا َت ْط َمئ ُّن اْلُقُل ُ
َ َ َ َ
آمُنوا وع ِمُلوا َّ ِ ِ
وب ٰى َل ُه ْم َو ُح ْس ُن َمآب﴾ ،كما أن العبد ينال بذكر هللا تعالي
َ ََ
الصال َحات طُ َ

ظ ِن َع ْب ِدي
معية هللا وتأييده وتكريمه ،حيث يقول تعالي في الحديث القدسي ﴿ :أََنا ِعْن َد َ

ِ
إن َذ َكَرني في
كرني في َن ْفسهَ ،ذ َكْرُت ُه في َنفسي ،و ْ
ِبيَ ،وأََنا َم ُ
عه ِإ َذا َذ َكَرنيَ ،فإن َذ َ
رت ُه في مإل َخْير مْن ُه ْم﴾.
ذك ُ
مإلَ ،
والمتأمل في القرآن الكريم يجده يدعونا إلي اإلكثار من ذكر هللا (عز وجل) علي كل

ِ
وه
َّللا ِذ ْكًار َك ِث ًا
حال ،حيث يقول الحق سبحانهَ﴿ :يا أَُّي َها َّالذ َ
ير * َو َس ِب ُح ُ
آمُنوا ا ْذ ُكُروا َّ َ
ين َ
ب ْكرًة وأ ِ
ير َّل َعَّل ُك ْم ُت ْفلِ ُحو َن﴾.
َّللا َك ِث ًا
َص ً
َُ َ
يل﴾ ،ويقول تعاليَ ﴿ :وا ْذ ُكُروا َّ َ

()2
ويقول سبحانه وتعاليَّ ﴿ :ال ِذين ي ْذ ُكرو َن َّ ِ
ودا َو َعَل ٰى ُجُنوبِ ِه ْم َوَي َت َف َّكُرو َن
اما َوُق ُع ً
َ َ ُ
َ
َّللا قَي ً
ِ
السماو ِ
ِ
ِ
ٰ
ات َو ْاْلَْر ِ
اب َّ
الن ِار﴾،
في َخْل ِق َّ َ َ
ض َرَّبَنا َما َخَل ْق َت َه َذا َباط ًل ُس ْب َحاَن َك َفقَنا َع َذ َ

ويقول سبحانه مخاطبـًا نبينا (صلي هللا عليه وسلم)َ ﴿ :و َس ِب ْح
س وَقبل ُغروبِها ۖ و ِم ْن آَن ِ
اء َّ
اف َّ
َّ
الن َه ِار
اللْي ِل َف َس ِب ْح َوأَ ْطَر َ
الش ْم ِ َ ْ َ ُ َ
َ

طُلوِع
ِب َح ْم ِد َربِ َك َقْب َل ُ
َل َعَّل َك َتْر َض ٰى﴾.

وذكر هللا (عز وجل) حياة حقيقية لإلنسان ،حيث يقول نبينا (صلي هللا عليه وسلم):

(( َم َث ُل َّال ِذي َي ْذ ُكُر َرَّب ُه َو َّال ِذي ََل َي ْذ ُكُر َرَّب ُه َم َث ُل اْل َح ِي َواْل َمِي ِت)) ،ويقول (صلي هللا عليه
يه ،واْلبي ِت الذي َل ي ْذ َكر َّ ِ ِ
َّللا ِف ِ
ِ
الح ِي
َّللا فيهَ ،م َث ُل َ
َْ
وسلم)َ (( :م َث ُل َ
ُ ُ ُ
الب ْيت الذي ُي ْذ َكُر َّ ُ
ِ
ين ي ِ
ِ
مسي :
واْل َمِيت)) ،ويقول (صلي هللا عليه وسلم)َ (( :م ْن قال ِح َ
ين ُيص ِب ُح و ح َ ُ
ِ ِ
هللا العظيمِ و ِب ِ
سبحان ِ
حمد ِه ِ ،مائ َة مَّرة  ،لم ِ
ضل ِم َّما جاء
يأت ٌ
ُ َ
ْ
يوم القيامة بأ ْف َ
أحد َ
َ
به َّ ،إَل أحٌد قال ِم ِ
علي ِه)).
َ
ثل ذل َك  ،أو زَاد ْ
َ

***
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين ،سيدنا محمد
(صلي هللا عليه وسلم) وعلى آله وصحبه أجمعين.
ال شك أن ذكر هللا تعالي عبادة ميسورة الفعل ،غير أنها مع ذلك عظيمة القدر ،فضائلها
أكثر من أن تعد أو تحصي ،حيث يقول نبينا (صلي هللا عليه وسلم)(( :أَََل أَُن ِبُئكم ِب َخ ْي ِر
ِ
ِ
أعمالِ ُكم ،وأ َْزكاها ِع َ ِ ِ
وخير لكم من ِإْن ِ َّ
الو ِر ِق،
ند َمليك ُكم ،وأَرفعها في َدَرجات ُكمٌ ،
فاق الذ َهب و َ
ناقكم؟! ،قالواَ :بَلى ،قال:
أع ُ
وخير لكم من أن َتْلَقوا َع ُد َّوكمَ ،
وي ْض ِربوا ْ
ٌ
فت ْض ِربوا أعنا َق ُهمَ ،
ِذ ْكر ِ
هللا)) ،ويقول (صلي هللا عليه وسلم):
ُ

()3
(( َسَب َق ُ ن
سول
المَف ِّرُدو َن؟ يا َر َ
الم َف ِرُدو َ )) – أي المتميزون بالدرجات العالية  ،-قالواَ :وما ُ
ِّ
الذ ِ
َّ ِ
َّللا َك ِثيرا ،و َّ
ات) ،وعندما جاء رجل إلي النبي (صلي هللا عليه
اكَر ُ
قال( :الذاكُرو َن َّ َ ً َ
هللاَ ،

ِ
أتشَّب ُث به،
سول هللاَِّّ ( ،
علي ،فأخ ِبْرني بشيء َ
إن َشرائ َع اإلسل ِم قد َك ُثَرت َّ
وسلم) ،يقول يا َر َ
كر ِ
فقالَ :ل يز ِ
طبا ِمن ِذ ِ
هللا تعالى).
ال لساُنك َر ً
ُ

علي أننا نؤكد أن اإلنسان إذا حقق ذكر هللا تعالي في قلبه ،وردده بلسانه ،وطبقته
جوارحه؛ استقامت له نفسه ،وقويت مراقبته لربه (عز وجل) في السر والعالنية؛ مما
يسهم في إتقان العمل ،وترسيخ مكارم األخالق ،والوقاية من سيئ األخالق ،واإلسهام
بقوة في إصالح المجتمع ورقيه.
كما نؤكد أن الذكر الحقيقي ال يكون باللسان وحده دون استحضار القلب لعظمة
الخالق ،فالذاكر الحقيقي يدرك أن هللا معه يراه ويراقبه ،فيجعل جميع حركاته وسكناته،
مستحضر لعظمته ،يرجو رحمته ويخشى
ًا
وكل خطوة يخطوها خالصة لوجهه سبحانه،
عقابه؛ وبهذا تطمئن القلوب ،وتمحي السيئات ،وترفع الدرجات.

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

