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ABSTRACT 
 

The study aimed to identify the concept of Morning and Evening ”Athkar” 

Remembrance and its relationship with the Names and attributes of Allah in the light of the 

Creed of Ahlu Alsunnah and Aljamah.Through this research we contribute to the 

identification of the overall concept of Remembrance”Al-Athkar” ،and demonstrate the role 

and impact of Remembrance”Athkar”in the extent of the psychological ،spiritual ،economic 

status and moral comfort to the lives of the individual ،and demonstrate its Pillars ،its methods 

and its importance.and highlight the general features of Morning and Evening”Athkar” 

Remembrance and its relationship with the Names and attributes of Allah Almighty as a 

applied model from Al-athkar book of Anawawi ،where”Al-athkar” Remembrance include of 

spiritual ،psychological and educational dimensions.To achieve this object used descriptive 

approach ،deductive approach in the writing of my Chapters of study ،to deduct the 

relationship between Morning and Evening”Athkar”Remembrance and the names and 

attributes of God ،and achieving all the objectives of the study. 
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 ادلقدمة
منيهده،كنعوذابمنشركرأنفسناكمنسيئاتأعمالنا،نستعينوكنستغفرهوىإفاٟتمد٨تمد
أفكأشهد،لوإالهللاكحدهالشريكلوالإأفكأشهد،كمنيضللفبلىادملو،هللافبلمضللو
ٱ ٻ ٻ  ﴿،(ُ)﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿،دمحمانعبدهكرسولو

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿،(ِ)﴾ڦ 

.(ّ)﴾﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

:أمابعد
ُبالصباحفإفاألذكارىيأقواؿنكررىا ُبأكقاتالشدة،دبركلصبلة،ا١تساءككليـو

الرخاء الكرًن.كأكقات القرآف ُب األذكار فضل ذكر كرد كقد تعأب، هللا ى ائ ﴿:قاؿ

(ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ)،(ْ)﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ
ۉ ۉ ې ې )،(ٓ)

(ٔ). (ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

على اب١تداكمة الكرٯتة هللاتعأبُبآايتو هللادائمانكالذكر٭تثنا شكر ٚتيعان، َبأكقاتنا نذكره ليس،
كقاؿ.حياهتمنواحيكالغافلُتالذيناليذكركفهللاإالُبأكقاتمعينةكيتناسوفذكرهللاُبابقي

ٔتعٌت،"ا١تيتكمثلاٟتي؛الذماليذكرربوك،مثلالذميذكرربو":الرسوؿملسو هيلع هللا ىلصَباٟتديثالقدسي
كا١تيتأنو اليومية هللاابألذكار يذكر الذمال هللادائمانابٟتيك، الذميذكر أكك، األذكار ٖتيف

.٘تيتقلبوواإلنسافكعدـذكرىا٘تيته
األدعيةاليتيقو٢تاا١تسلمصباحانكمساءنكاألذكاركا١تساءىياآلايتكأذكارالصباحأفكما
كىي،اٟتمدعزكجلكاالستعاذةوعيةاالستيداع٣تموعةمنالتسابيحكأدتشملفهي،منكليـو

                                  
 َُِآؿعمراف،اآلية:سورة(ُ)
 ُ:اآليةسورةالنساء،(ِ)
 ُٕ–َٕ:اآليةاألحزاب،سورة(ّ)
 ُِٓ:اآليةالبقرة،سورة(ْ)
 ُْ:اآليةاالحزاب،سورة(ٓ)
 َِٓ:اآليةاالعراؼ،سورة(ٔ)
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يعودأفك٬تبعلىكلمسلم،ٖتصنا١تسلمُبيوموكامبلنمنكلأذل،كرديوميلكلمسلم
األذكار ىذه علىمبلزمة نفسو جزءانمهمانمنيومو، كجعلها فوائدكبَتة، العظيمة األذكار ك٢تذه

،كيكفرا٠تطااي،كيزيدُباٟتسنات،تعأبٯتحوالسيئاتذكرهللا.ا١تنفعةعلىا١تسلمكتعوداب٠تَت
.كيشرحالصدكر،كيرفعالدرجات،كينَتالقلوب

أذكارالصباحاليتنبدأهبايومنا ،كأذكارا١تساءاليت٩تتمهبايومنا،كمنأىماألذكارُباليـو
.َتىامناألذكاركغ....سورةاإلخبلصكسورةالناسكسورةالفلق،آيةالكرسي:نذكرمنها
كجلصفاتهللاتعأبعزكجلفأعظمأسباب٤تبةهللاعزكءعبلقةأبٝتاعامو٢تاألذكاركا

،فإفعزكجلأٝتاءكلهاحسٌت،كمشاىدهتابعُتالقلب،العلىمطالعةأٝتائواٟتسٌتكصفاتو
فضلى فحواىاكالعبدكعاشمعانيهاأحبهاإفف.كصفاتكلها ، كجلعظمت٤تبتو معرفة.عز

؛بعضالناستتهافتُباٟتصوؿعلىالنعمالظاىرة،ا١تعبودشرطَبصحةالعبادةكَبقوةالعبادة
إذاكاف،نعم،كقوةالعبادة،كالزىد،كسبلمةالقلب؛كقديغيبعنهاالنعما٠تفية،كاٞتاه،كاألمواؿ

 (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)كماقاؿ:،هللاقدامنتعلىعبادهبكثرةالنعم

فأل،الصفاتخَتكسيلة٠تَتغايةكفمعرفةاألٝتاء.تقولهللامنأعظمالنعمىيأففليعلمالعبد.(ُ)
إايه بعبادهتم للعباد خلقو غاية حدد كجل عز الكتاب.هللا ُب تعأب هللا وأنزؿ اٟتسٌتأالسنة ٝتائو

كمنىذاا١تنطلقفهي.افهباكأسسالعقيدةيضانُبسياؽالتوحيدأل٫تيةاالٯتأكصفاتوالعبلكأكردىا
فالبحثُبآاثراألٝتاءكالصفاتاإل٢تيةينقلهامناببالقوؿإٔباببالعمل.الدراسةوكاجبةللبحث

العباد نفوس َب الفرد، على يعود الذم النفع البابُتُب بُت ما كشتاف على، يعود الذم كالنفع
ندأكلتأكيد.اجملتمع البحثفيها َب٫تية اٟتسٌتأفركها منأٝتائو كتسعُتاٝتنا منأحصىتسعة

اٞتنة دخل اٟتديث، ىذا من إبحصائهافا١تراد اٞتنة دخوؿ عن اإلخبار ْتصر، اإلخبار ال
ا١تسندلئلماـأٛتدكجامعالًتمذمكسننابنماجةكمستدرؾاٟتاكمكغَتىامنكأيضاَب.األٝتاء

أىٍعمىاًلكيمٍ:”قاؿرسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلص:ؿحديثأيبالدرداءهنع هللا يضرقا أينػىبًٌئيكيٍمًٓتىٍَتً مىًليًككيمٍ،أىالى اًعٍندى ،كىأىزٍكىاىى

                                  
 ُٖ،اآلية:النحلسورة(ُ)



 


ّ 

 

لىكيٍمًمٍنًإنٍػفىاًؽالذَّىىًبكىاٍلوىرًؽً،كىأىٍرفىًعهىاُبدىرىجىاًتكيمٍ يػٍره لىكيٍمًمنٍ،كىخى يػٍره واتػىٍلقىٍواعىديكَّكيٍمفػىتىٍضرًبيأفكىخى
تػىعىأبى،أىٍعنىاقػىهيٍمكىيىٍضرًبيواأىٍعنىاقىكيٍم؟قىاليوابػىلىى اَّللًَّ ذًٍكري (ُ)”قىاؿى

كاٟتملعلى،كنفقةاألمواؿ،كأنويعدؿعتقالرقاب،فهذااٟتديثالعظيمأفادأفضليةالذكر
كجل هللاعز سبيل ُب ا٠تيل هللاتعأب، سبيل الضربابلسيفُب كيعدؿ ، ابن رجبرٛتوقاؿ

(ِ).”كقدتكاثرتالنصوصبتفضيلالذكرعلىالصدقةاب١تاؿكغَتهمناألعماؿ:”هللا
منقاؿال:رسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلصقاؿأفكمنفضائلالذكرعموماماجاءُبالصحيحُتكغَت٫تا

مائةمرةكانتلوإلوإالهللاكحدهالشريكلولوا١تلككلواٟتمدكىوعلىكلشيءقديرُبي ـو
ككانتلوحرزامنالشيطافيومو،ك٤تيتعنومائةسيئة،ككتبتلومائةحسنة،عدؿعشررقاب
(ّ).ذلك كٓبأيتأحدأبفضل٦تاجاءبوإالأحدعملأكثرمن،ذلكحىتٯتسي

دهللاذكارلوجدانأيوالكرسي١تافيهامنعظمةلداللتهاعلىتوحيكؿاألأٔبإفإذاتطرقنا
صفاتهللاكٝتاءأككحسنالثناءعليوفهيكحدىاتدؿعلىمدلالعبلقةبُتاألذكار،سبحانوكتعأب
ٝتاءكمايزيدعلىالعشرينصفةعزكجلفالعبلقةكثيقةبُتأهناتضمنٜتسأتعأبحيث
.صفاتهللاالعبلكذكاركأٝتاءاأل
منكمنهمالبعض،ذكاراألاليعلموففضلكعلىالرغممنىذا٧تدالكثَتمنا١تسلمُت

كالاستشعاركالتضرعكالبعضمنيذكرىابدكفخشوع،كيهملوهناا١تساءويغفلعنأذكارالصباح
أب٫تيتهاكعز معرفتهم العبلكجللعدـ هللاكصفاتو أبٝتاء أتثَتانسلبيانعلى.عبلقتها يؤثر مدل٦تا

ٔبتدىوراٟتالةالصحيةإإ٫تا٢تامعكليسىذافقطبليصلأتثَتاجملتكحياةالفردحصوؿالفائدةَب
االنتاج على القدرة يؤدمإٔبعدـ ٦تا للفرد الصحيةككالنفسية التغَتاتاٟتياتية النفسيةكمقاكمة

االقتصاديةكاالجتماعيةك إبذفهللاإؼنتطرؽوكس، التأثَتاتإبيضاحَبمنتالدراسة ٔبكلىذه
.تعأب

                                  
 .ُِٗٗٓ،رقمُٓٗ/ٓابقيحديثايبالدرداءرضىهللاتعأبعنو،مسنداألنصار،،سندادلأخرجوأٛتد،ُب(ُ)
،اٟتديثا٠تامسكالعشركف،جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثاً من جوامع الكلملدينعبدالرٛتن،(اٟتنبلي،زيناِ)

 .ٖٗٔص:
 ُِّٖاإلماـأٛتدبنحنبل،رقمادلسند(ّ)
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ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ )فقاؿجلشأنو:،هللااٟتسٌتاليعلمهاكاملةكافيةإالىوفأٝتاء

 (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ)كقاؿعزكجل:(ُ).(ھ
التسميةىوا١ترادابلدعاءُبىذهكالذكرك(ِ)

اٝتاء.٘تجيدهتكوفابلذكروالثناءعليهكٛتدهللاأفنعرؼأفُتفيجبعلينا٨تنا١تسلم.اآليةالكرٯتة
علَّموأحدان»كمنهاما،أكعلىلسافأحدمنرسلو،نفسوُبكتبوىيأٝتاءٝتىبوجلهللاعزك
.(ّ)،«ُبعلمالغيبعنده أكاستأثربو،منخلقو
ٯتافيزيدكينقصكمنأىماألسباباليتتعملعلىزايدةمقداراإلٯتافَبقلوباإل

ٯتافَبقلوبالدعاءألنويغرسشجرةاإلكراإلكثارمنالذكوا١تسلمُتىيمعرفةأٝتاءهللاعزكجل
يزيدمنصلةالعبادٓتالقهمكالعباد ٯتافَببذؿبلاإل،ٯتافىو٣تردالنطقهبافليساإل؛ابُت٦تا

العبل كصفاتو كجل هللاعز أٝتاء َبمعرفة اٞتهد إٯتانو، يكوف بربو كْتسبمعرفتو ازداد، فكلما
كأقربطريقيوصلوإٔبذلكتدبرصفاتكأٝتاءهللا،لمانقصنقصكك،ازدادإٯتانو،معرفتوبربو

 (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ).سبحانوكتعأب
(ْ)

األ َب هباكذكارالسعادة ا١تعرفة كجلأل، هللاعز قدرة لو سوؼيتجلى العبد خَتهوف بقدره
ريقَبحبهافؤلٝتاءهللااٟتسٌتإشراقاتركحانيةاليعرفهاإالمنتعرض٢تاكعرؼقلبوالط.كشره

فسبحافمنبيدهملكوتكلشيءفيمنعلىعبادهبتحصيلمعاينكعطااي،ك٢تجلسانوبنطقها
كالتوسلإليوتعأبهباحىتيصلالقلبأبدرجةاليقُت،ذكاراألأٝتائواٟتسٌتكذلكابللهجبذكر

يطبقماعرفومنصفات،فالعارؼبوحقا١تعرفة،العلماب١تلكالقدكسأنصلاألشياءكلهاأف.هبا
كأكامرهكنواىيوعدؿ،فأخبارهكلهاحقكصدؽ،هللاعزكجلَبأفعالوكسلوكياتوكحركاتوكسكونو

.الدينا١تعاملو؛كحكمة
ترلالباحثة أأف٢تذا الدراسة ىذه كجلابلفهم٫تية ،التمعنُبحقائقالذكروىيالتقربعز

كيركفكيفأهنمابال،كمعاينالعقيدة،الذكرفضلكىأ٫تيةللفردا١تسلمالتعرؼعليتسٌتحىتك

                                  
 .ٖاآلية:،سورةطو(ُ)
 .َُٖاآلية:،سورةاألعراؼ(ِ)
ُبكتابك،أكعلمتوأحدامنخلقك،أكاستأثرتبواسألكبكلاسمىولك،ٝتيتبونفسك،أكأنزلتو»منحديث:(ّ)

 (.ِٕٗ(كابنحبافُبصحيحو)َْْْ(،كاإلماـأٛتدُبمسنده)َُٖٗركاهاٟتاكمُبمستدركو)ح«.ُبعلمالغيبعندؾ
 َُٖ:،األيةاألعراؼسورة(ْ)
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تلكالتحوالتا٠تطَتةُبحياةاألممكاجملتمعاتأفكجوابصارالعبادإٔبأكهبذا.رفعةكذككعزةبغَته
 عبلقة أ٢تا معرفة العبلبعدـ كصفاتو تعأب ٝتائو اإلصبلح، أراد ١تن األكؿ السبيل فإف كهبذا
أكتلكاليت،فقوىذهاألٝتاءكالصفاتسواءُبالصفاتاليتيتخلقٔتعانيهامعرفةىوكاالنصبلح
 .يتقىأثرىا

 )تساؤالت الدراسة (:  مشكلة الدراسة
إٔبموضوع البحثكمنخبلؿتطرقيكباحثة اليتٯتكنتطبيقها، كاجهتبعضاألسئلة

-علىدراسيتكتشملىذهاألسئلةمايلي)أسئلةالدراسة(:
األذكارمدلالتزاـما -ُ  ؟أفراداجملتمع١تفهـو
 ؟ا١تعنويةعلىحياةالفردكالركحيةكاألذكارعلىاٟتالةالنفسيةىواثرما -ِ
 ؟مادكراألذكارَبالنواحياالقتصاديةللفرد -ّ
بشكلخاص؟مااثراألذكارعلىحياةالفرد -ْ

 أىداف البحث
حيث ميكن حتديد ا١تساءكأٝتاءكصفاتهللاتعأبوحيهدؼالبحث١تعرفةالعبلقةبُتأذكارالصبا

:أىداف البحث كما يلي
األذكارُباجملتمع -ُ  .تعظيممفهـو
 .ا١تعنويةكالركحيةكإظهاردكراألذكارُبمدلالراحةالنفسية -ِ
 .أفراداجملتمععلىثرالناتجمناألذكاراأل -ّ
.إبرازأبعاداألذكارعليالناحيةاالقتصادية -ْ

 راسة أمهية الد
هللا عنذكر اغفلوا الناسقد الكثَتمن ىناؾ أنو ٬تد اليـو اجملتمعاتاإلسبلمية ٟتاؿ ا١تتتبع إف

الصباح أذكار اليومية األذكار ا١تساءككخصوصان إغفا٢تم، مع مرأف األذكار تعأبتىذه اب بطة
كأٝتائو بصفاتو ككفايتو، لكلأحواؿاإلنسافككلأكقاتو شاملة اهنا كإشباعهاكما ٞتميعحاجاتو

العاطفية لديوكالنفسيةكللجوانب كٛتايتو.الركحية تعأب هللا ٔتعية كذلكإبشعاره ٛتايتها، ك٬تهل
.ا١تساءو٥تاكفوجاءتأذكارالصباحكإسقاموكألكجاعو

.األحواؿكاألمكنةكفقدجاءالذكرشامللكلتقلباتاإلنسافبُتاألزمنة



 


ٔ 

 

 : التالية وتربز أمهية البحث يف النقاط
 كجديرةابالىتماـ،كٓبتتطرؽتربواينعلىحدعلمالباحثو،أفىذهالدراسةجديدة. 
 أذكار كىي الذكر أنواع من معُت كنوع العبادة أساليب من أسلوب تكشفعن كوهنا

 .الفردكاالقتصاديةٟتياةركحيةالنفسيةكالاجاتاٟتا١تساءالذميليبوالصباح
 عندينهمكعنذكرهللاتعأبمنىذهاألمةبسببفتح٣تاؿلكيدإفكثَتمنا١تًتاجعُت

 .الشياطُتهبم
 ا١تساءكمدلعبلقتهاكارتباطهاأبٝتاءكصفاتوكماتبُتىذهالدراسةأ٫تيةأذكارالصباح

 .هللاتعأب
 كوفىذا،مناألمورا١تهمةاليتدفعتالباحثلتناكؿىذاا١توضوعابلكتابةأفكما 
 .عيستفيدمنوكلأفراداجملتمعا١توضو

 ادلصطلحات التعريفية للدراسة 
 ذكر :ال -1

كىوكاٟتفظ،٭تفظمايقتنيومنا١تعرفةأفاترةيقاؿكيرادبوىيئةللنفسهباٯتكنلئلنساف
كاترةيقاؿٟتضورالشيءالقلب،الذكريقاؿاعتبارانابستحضارهك،اٟتفظيقاؿاعتبارانإبحرازهأفإال
 (ُ).كذكرابللساف،ذكرابلقلب:الذكرذكراف:كلذلكقيل،القوؿأك

 الروح : -2
:رٛتةهللا.-بفتحالراءا١تشددةكسكوفالواك-“
راحةالنفسكسركرىا.-
سورة).پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ.فقولوتعأب:،أكالريحاللينة،نسيمالريح-
أممنرٛتتو.:(ٕٖاآلية،يوسف

أك،أمفرحةكسركر:(ٖٗاآلية،سورةالواقعة) (ک گ گک ک )كقولوتعأب:
رٛتةمنهللا.
:مابوحياةالنفس.-ابلضم-كالٌركح

                                  
 ِّٖ.صْ.حرؼالذاؿ.طمفردات ألفاظ القرآن،الراغباألصفهاين(ُ)
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أم:(ِّٓاآلية،سورةالبقرة).ۇ (ڭ ڭ ۇ).:-عليوالسبلـ-كركحالقدس:جربيل
السبلـ-ّتربيل عيسى-عليو السبلـ-.كٝتى مرًن-عليو إٔب ألقاىا ْتياة نشأ ألنو عليها-ركحا

كقولوتعأب:.،منغَتكاسطة-سبلـال
كقاؿهللا،أمبقوةمنوأكٔتبلئكةمنعنده:(ِِاآلية،سورةاجملادلة).(وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ)
أممنسراٟتياةاليتالٮتلقهاإال:(ٗاآلية،سورةالسجدة).(ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ)تعأب:

فهوكحدهمصدراٟتياة،لكنفخهاُباإلنسافإالهللاألبركحمنهللاالمنغَتهبركحالٯت،هللا
(ُ)”كماأنومصدرالوجودلكلموجود.،لكلكائنحيٌ

 : صفاتو العالو  أمساء هللا -3
صفاتكلهاكصفاتوحسٌتكانتكلذلكك٘تجيدكثناءكٛتدمدحأٝتاءكلهاأٝتاؤه

 (ِ)شيء.كلكعدؿكمصلحةكرٛتةحكمةكلهاكأفعالوجبلؿنعوتكلهاكنعوتوكماؿ
يرد“ االٝتُتٓب ىذين فإف متكلم كأنو مريد أبنو سبحانو تسميتو ُباكأما كال القرآف ُب

كىياليت،األٝتاءاٟتسٌتا١تعركفةكمعناىاحقكلكناألٝتاءاٟتسٌتا١تعركفةىياليتيدعىهللاهبا
بنفسهاكالسنةكىياليتتقتضيا١تدحكجاءتُبالكتاب الثناء الرٛتةك٨توذلككالقدرةوالعلمك،

(3).األٝتاءالدالةعليهاأٝتاءمدحوكىيُبنفسهاصفاتمدح
 : وقت الصباح وادلساء

الصباحأكقت إٔبالضحىوذكار ا١تساءمنطلوعالفجر تبقيكقتها، كما الصباح، فحكم
شرؽكهيئتهامنتكوفالشمسمنانحيةا١تأفمنطلوعالفجرإٔب:ا١تختارمنوك،منسحبعليو

ٯتضىثلثالليلأفٔبإككقتأذكارا١تساءبعدصبلةالعصرإٔبا١تغرب،انحيةا١تغربعندالعصر
 (7). علمأكهللا.أكنصفو

 حدود الدراسة 

                                  
 .ُِٗ/ِ.ُ.حرؼالراء.طمعجم ادلصطلحات و األلفاظ الفقهيةرٛتن.)ب.ت(.لم،٤تمودعبداعبدا١تنع(ُ)
 .ِبُتمنازؿإايؾنعبدكإايؾنستعُت.ط،السالكنيمدارك،ابنقيماٞتوزية(ِ)
 ُٗ،.صاالصفهانيةالعقيدةشرحابنتيمية،(ّ)
 (ْٕ/ّ.)النواويةالفتوحات الرابنية على األذكار دمحمبنعبلفالصديقي،(ْ)
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لكتباألذكارالواردةكمنهااالقتصاديةك, النفسيةكستقتصرالدراسةعلىاألبعادالركحية
صفاتهللاالعبلككمدلعبلقتهاأبٝتاء،اجملتمعكحياةالفردكتاباألذكارالئلماـالنوكمَب

.كما٢تامنأتثَتعلىصلةالعبدبربو
 منهج الدراسة 
الوقوؼعليومناآلايتافيماتيسر٢تا١تنهجالوصفيكاالستنباطيا١تنهجةالباحثتكقداستخدم

كذلكُباستنباطما،كىدمالسلف،ماألذكارللنوككتابُبالواردةثالنبويةياألحداكالقرآنية
ا١تواقف من استنباطو الصباحكأمكنو أذكار أ٫تية توضح أبٝتاءكا١تساءكاألحاديثاليت عبلقتها

االستدالؿعلىذلكمنالقرآفالكرًنك،كصفاتهللاتعأب ا١تطهرةك، النبوية السنة كتدعيمذلك،
ببعضالنماذجمنسَتةسلفناالصاّب.

اس ا١تنهجكٯتكن تخداـ الصباحالوصفي أذكار القرآفكا١تساءولوصفأ٫تية ُب ٢تا التأصيل
الكرًن النبويةك، السنة التواصلإٔبمنهج،كحشدالنصوصُبذلك،كىدمالسلفالصاّب، بغية

.ا١تساءكأٝتاءكصفاتهللاتعأبك٭تددالعبلقةبُتأذكارالصباح
 الدراسات السابقة

 ( 3001دراسة قطنية) أمراض النفس عالجها ابلذكر” بعنوان”. 
حيث الذكر أ٫تية بياف الدراسة ىدفت ا١تسلمأف شخصية يبٍت الذكر اإلٯتاف، نفسو ُب فتزرع

ٔتا٬تبعليومنتوحيدهللا،كٕتعلويقدرهللاحققدره،كتعمقفيوالتوحيدا٠تالص،الكامل ،فيقـو
كما الكتابأف ُب الواردة تكاألذكار التصوراتالسنة من البشرية النفس ٖتصُت ُب سهم

التخيبلتالزائفةاليتمنبعهاضعفاالرتباطابكىوسببُبعبلجأمراضكاألكىاـالباطلةكا٠تاطئة
.النفسالبشرية
استخدم التحليلياُبدراستهةالباحثتكقد ا١تنهجالوصفي الدراسةةالباحثتكاستنتج، أفمن

كأفالذكركسيلةمنكسائل،كوفمنخبلؿالرجوعإٔباإلٯتافبشكلعاـعبلجاألمراضالنفسيةي
.العبلجالنفسي

ا١تؤمن كفضلوُبحياة الذكر كقدتناكلتالكثَتمنالدراساتإٔببيافأ٫تية كذكرفضلالذكر،
.األذكارعليوكسلمكفائدةاإلكثارمنكفوائدهكذكرأفضلاألذكارالواردةعنالنيبصليهللا

 االستفادة من الدراسة 
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حيثمدلفادةمنالدراسةالسابقةُبالدراسةاٟتاليةمنخبلؿاالىتماـابألذكارمنستٯتكناإل
أتثَتىاَبالعبلجالنفسيكرفعالركحا١تعنويةكٗتليصالشخصيةمنمعتقداهتاا٠تاطئةا٢تادمةٔتايعود

اال ٖتسُت كابلتابعية العبادات أداء ٖتسُت اإلعلى للفردداء .اجملتمعكنتاجي للباحثأكٯتكن يضان
َبالدراسةالسابقةحيثانتهجتالدراسةا١تنهجالوصفيالتحليلي.االستفادةمنا١تنهجا١تتبع

 اجلانب اإلمياين يف الرتبية اإلسالمية وانعكاسو على حياة ”بعنوان (3993: دراسة )أبو دف
 ”الفرد

ال ماىية ٖتديد إٔب الدراسة الًتبيةىدفت عليها تقـو اليت األساسي ااكر كأحد اإلٯتانية ًتبية
الكشفعنمضموفالًتبيةاإلٯتانيةكتوضيحمكوانهتاكبيافأىدافهاكأسسهاك،اإلسبلميةالشاملة
عليها تقـو اليت الًتبية، تدعيم َب ا١تختلفة الًتبية كسائط دكر أىدافهاككٖتديد ٖتقيق كبياف،
النفسيةكا٠تلقيةكةاإلٯتانيةعلىحياةاألفرادُبشىت٣تاالتاٟتياةا١تتعددة)الفكريةانعكاساتالًتبي

االقتصادية(.كالسياسيةكاالجتماعيةك
كتوصلالباحثمنخبلؿالدراسةإٔبٚتلة،ا١تنهجالوصفيالتحليليةالباحثتكقداستخدم

 : النتائج ميكن تلخيص بعضها فيما يليمن
فهواٞتانباألساسياٞتانباإل -ُ اٟتيوية يعتربمنأىمجوانبها األكؿإذاوٯتاينللًتبيةاإلسبلمية

يساعدُب فضبلنعنكونو يدخلُبتشكيلمضموهنا كما منمصادرىا ىاما يشكلمصدرا
 .ٖتقيقأىدافها

 مدُبفالًتبيةالركحيةتعت،الًتبيةاإلٯتانيةككجودتكاملكتربطكثيقُتبُتالًتبيةالركحية -ِ
 .تطبيقاهتاعلىالرصيداإلٯتاينالذمتكونوكتنميولدلالفردلدلالًتبيةاإلٯتانية


 

 االستفادة من الدراسة 
االستفادةمنىذهالدراسةالسابقةَبالدراسةاٟتاليةمنخبلؿاىتمامهاةٯتكنللباحث،ُباٟتقيقة

ٝتاءأمعاينوالتفكَتَبحقائقوالتمعنكبعقيمةاالذكاراليتٖتتويهاابلطكببيافانعكاساتالًتبيةاإلٯتانية
األفرا حياة َب العبل هللا ا١تتعددةكصفات اٟتياة ٣تاالت شىت ُب النفسيةكا٠تلقيةك)الفكريةد

(كالسياسيةكاالجتماعيةك األٝتاءأل.االقتصادية ىذه حقائق قلبو ُب قاـ من ف كتراءتمعانيها،
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الناسٖتق أعظم كاف للتوحيدلناظريو يقنا العا١تُت، لرًب عبودية كٔتا.كأكملهم الباحثااستخدأف ةـ
ا١تنهجالوصفيالتحليليَبالدراسةفقديفيداينَبدراسيتاٟتاليةَبسردنصوصها.

 ( بعنوان3008دراسة ابو معمر )”االبعاد الرتبوية ادلتضمنة يف كتاب األذكار للنووي” 
 كذلكمن،٢تا ا١تصاحبة الًتبوية األبعاد كعلى لؤلذكار الشامل ا١تفهـو إٔب التعرؼ الدراسة ىدفت
العقائدية ُب ٦تثلة النوكية األذكار بكتاب ا١تعركؼ كتابو ُب النوكم اإلماـ ٚتعو ما خبلؿ ،األبعاد

.كالنفسية،كاالقتصادية،االجتماعيةك،كاٞتهادية
ا١تنهج الباحث استخدـ األصوٕب كقد  ىذه أىداؼ كلتحقيق،اتول ٖتليل كأسلوب،

 اليت الًتبوية األبعاد ْتسب كتصنيفها النبوية األحاديثكالقرآنية اآلايت ّتمع الباحث قاـ الدراسة
العقائدم البعد”إليها كتشَت تتضمنها اٞتهادم كالبعد، االجتماعي كالبعد، ،االقتصادم البعدك،

 كتاب ُب الواردة النبوية األحاديث كحشر خبلؿ من الًتبوية استنباطاألبعاد ٍب كمن”النفسي البعدك
.األذكار

 : مايلي،الدراسة إليها توصلت اليت النتائج أبرز ومن
اب ا١تؤمن اإلنساف هبا يقـو،اٞتوارح كذكر اللساف ذكر تشمل عبادة اإلسبلـ ُب الذكر1-

 إخبلصاك،خشوعا القلب كحضور،القلب قوؿ ىو كالذكر،النسيافكالغفلة من فيتخلص كجل عز
 .مأثورا ا١تنطوؽ كيكوف،مشركع صاّب عمل ُب كيكوف،كصدقا

اجملتمع. صعيد كعلى الفرد صعيد على للذكر العقائدية الًتبوية األبعاد أىم-ِ
اجملتمع. صعيد كعلى الفرد صعيد على للذكر االجتماعية الًتبوية األبعاد-ّ
اجملتمع. صعيد علىك الفرد صعيد على للذكر االقتصادية الًتبوية األبعاد-ْ
.اجملتمع صعيد كعلى الفرد صعيد على للذكر النفسية الًتبوية األبعاد-ٓ


 -وقد أوصت الدراسة مبا يلي :
 .اعتماداألذكارعمبلأساساُباٟتياةاليوميةبوصفوغذاءركحياكعبلجانفسيا-ُ
 .تعلقةهباإصدارنشراتدكريةتثقيفيةمتعلقةابألذكاركاألبعادالًتبويةا١ت-ِ
عقددكراتتربويةللخطباءكالوعاظمتخصصةُبدراسةكيفيةتطبيقاألذكارُبحياتنا-ّ
 التعريفهبا.كاليومية
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 يتمإعداددراساتمتنوعةتبحثُباألذكاركاألبعادالًتبويةاليتتعودعلىالفردأف-ْ
.كاٞتماعةكتبُتأ٫تيتهاُبحياةاجملتمعكاألفراد

 ن الدراسة االستفادة م
ّتمع،ُباٟتقيقة منخبلؿاىتمامها الدراسة منىذه  اآلايت ٯتكنللباحثاالستفادة

،العقائدم البعدإليها كتشَت تتضمنها اليت الًتبوية األبعاد ْتسب كتصنيفها النبوية األحاديثكالقرآنية
اٞتهادم كالبعد االجتماعي كالبعد، االقتصادم البعدك،  استنباطاألبعاد ٍب كمنالنفسي البعدك،
الباحث.األذكار كتاب ُب الواردة النبوية األحاديث شركح خبلؿ من الًتبوية يستطيع أفكمنها

التصنيفَبالبحثاٟتإبكطرؽكأسلوباالستنباط٢تاللوصوؿويستدعيبعضاالفكارَبالًتتيب
ا١تسلم. الفرد سلوؾ صقلكصيةاألذكارعلىالشخكتابةاالطارالنظرما١تتعلقبتأثَتوأبالنتائج

  ( بعنوان 3988دراسة علي )”الذكر وأثره يف حياة ادلؤمن”. 
كذكرفضلالذكركفوائدهكذكرأفضل،ىدفتالدراسةإٔببيافأ٫تيةالذكركفضلوُبحياةا١تؤمن

 .األذكارالواردةعنالنيبصليهللاعليوكسلمكفائدةاإلكثارمناألذكار
كتوصلالباحثإٔبنتائجعديدة،احثُبدراستوا١تنهجالوصفيالتحليليكقداستخدـالب

 منها:
 يكوفمنفرداأكُبٚتاعة.أفك٬تب،الذكرضركرةالغٌتعنهاكالمفرمنهاأف-ُ
.معبيافضركبالذكركا١تداكمةعليو،بيافأثرالذكرعلىالقلبا١تؤمن-ِ

 االستفادة من الدراسة 
 ا١تؤمن حياة على الذكر آاثر باحثاالستفادةمنىذهالدراسةألهناتناكلتٯتكنلل،ابلطبع

الباحث.كفوائده كفضلو كأ٫تيتو قد٬تد الرسالة أبأفبالتمعنبُتنصوصىذه ٖتثو فكارانجوىرية
فرضياتو كتثبيت دراستو تدعيم ك، الوصفيأخصوصان ا١تنهج تنتهج الدراسة يزرع.ف فباألذكار

الزائفة كالتخيبلت األكىاـ من البشرية النفس ُبٖتصُت يسهم يدالذمالتوحواإلٯتان  منبعها كاليت،
.عزكجل اب اإلٯتاف ضعف

 -ما متيزت بو الدراسة احلالية :
 -:انفردتالدراسةببعضا١تميزاتعنالدراساتالسابقة
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النفسية- تناكلتاألبعاد اليتىيماالقتصاديةكالركحيةكالدراسة نأخصالعباداتلؤلذكار
الشاملةللقلبكاللسافكاٞتوارح.

الذكرالتزاـمدل- .افراداجملتمع١تفهـو
 صفاتهللاالعبلكٝتاءا١تساءأبوذكارالصباحأعبلقة-
 حيثاليوجد،الدراسةتناكلتاألبعادالًتبويةا١تتضمنةُبكتاباألذكارللنوكمأف-

.دراسةتناكلتذلكةْتسبعلمالباحث
 نبع أمهية ىذه الدراسة مما يلي :وت
 .كماشرعتالعبادةإاللتحقيقالذكر،أ٫تيةموضوعالذكرألنوعنوافصلةالعبدبربو-ُ
ابلقبوؿ-ِ األمة تلقتو الذم النوكم لئلماـ األذكار كتاب أ٫تية أذكار، من تضمنو كما

 .متنوعةكأبعادتربويةُبحياةاإلنسافا١تسلم
منالدراسةالدعاةكالًتبويوفكا١تعلموفكأكلياءاألمورمنخبلؿكعيهميستفيدأفٯتكن-ّ

.آباثركانعكاساتاألذكارعلىالفردكاجملتمعا١تسلم
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 مساءأمهية األذكار وعالقتها ابأل: الفصل األول

 
 حكم أذكار  .:ادلبحث االول
 أنواع الذكر وأقسامو .:ادلبحث الثاين

 فوائد أذكار  وأاثرىا وأمهيتها .:ادلبحث الثالث
 التحذير من الغفلة .و فضل الذكر ورلالسه:ادلبحث الرابع

 آداب الذكر : ادلبحث اخلامس
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادلساءو  ادلبحث األول :حكم اذكار الصباح
 حكم الذكر :

مكركه فيو إالَببعضاٟتاالتيكوفالذكر ذكرهللادائمانمرغوابنفيو قضاءمثلعنداٞتلوسل،
غَت.كعندٝتاعا٠تطيب،اٞتماعك،النعاسك،تعأبعليوهللاذكر٬توزالمكركهأك٤تـرككل،اٟتاجة
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إزالةا١تنكرٍب،ردالسبلـ،يقطعَبحاالتعارضومثلتشميتالعاطسأفذالكفهومرغوبإال
.يعودمرةأخرلأبالذكر

ثناعىٍبديهللاً“ ثىًٍتأىيب،حىدَّ ٥تىٍلىدوحىدَّ،حىدَّ ٍبني افى،عىٍنثػىٍورو،ثناالضَّحَّاؾي اًلًدٍبًنمىٍعدى عىٍن،عىٍنخى
هللًاصىلىهللاعىليوكىسىلم،عىٍبًدالرٍَّٛتىًنٍبًنعىٍمروكالسُّلىًميًٌ :صىلَّىلىنىارىسيوؿي ًضٍبًنسىارًيىةىقىاؿى عىٍنًعٍرابى

نىافىوعىظى،اٍلفىٍجرى يٍبيَّأىقػٍبىلىعىلىيػٍ قػيٍلنىا،نىامىٍوًعظىةنبىًليغىةنذىرىفىٍت٢تىىااألىٍعُتي ،كىكًجلىٍتًمنػٍهىااٍلقيليوبي أىٍكقىاليوا:ايى
ًذًهمىٍوًعظىةيميودًٌعو ىى هللًاكىأىفَّ أيكًصيكيٍمبًتػىٍقوىلهللًاكىالسٍَّمًعكالطَّاعىةً،فىأىٍكًصنىا،رىسيوؿى ا،قىاؿى عىٍبدن كىًإٍفكىافى

يِّاحىبىشً ًثَتنا، كى اٍخًتبلىفنا بػىٍعًدم يػىرىل ًمٍنكيٍم يىًعٍش مىٍن فىًإنَّوي ، الرَّاًشًدينى ا٠ٍتيلىفىاًء كىسينًَّة ًبسينَّيًت فػىعىلىٍيكيٍم
ااًبلنَّواًجذً ٍهًديًٌُتىكىعىضُّواعىلىيػٍهى ًتاأليميورً،اٍلمى كيٍمكى٤تيٍدىاثى (ُ)”فىًإفَّكيلًَّبٍدعىةوضىبلىلىةه،كىًإايَّ
البحث ١توضوع كنظران اذكار، حكم أب عامة بصفو األذكار حكم تطرقتمن فالباحثو

أم٬تلس٣تموعةمنالذاكرينفإفذكرىاٚتاعٌيانمنالبدعا١تذمومة،ا١تساءبصفوخاصةوالصباح
ككماذكرت.كيرددكفاألذكاربصوتكاحدمثلبعضالطوائفالذينينتهجوفىذهالطرؽَبالذكر

ا١تساءىيمنالعباداتا١تقيدةبزمافكعليوفينبغيعلىالعبدالتقيدهبذهوأذكارالصباحأفقبلمن
ًمٍنويماليسىذاأىٍمرانىُبأىٍحدىثىمىنٍ”:اتباعخَتخلقالبشرسيداندمحمملسو هيلع هللا ىلصفهومنقاؿملسو هيلع هللا ىلصوا١تواقيت
ٔتىٍعٌتىىينىاالرَّدُّاٍلعىرىبًيَّةًأىٍىليقىاؿىرىدّّفػىهيوىأىٍمريانىعىلىٍيوًلىٍيسىعىمىبلنعىًملىمىنٍالثَّانًيىةًةًالٌرًكىايىكىُب.رىدّّفػىهيوى

ًطلهفػىهيوىكىمىٍعنىاهياٍلمىٍرديكدً ابًوًميٍعتىدٌوغىيػٍريابى ةهاٟتٍىًديثيكىىىذى ـًقػىوىاًعدًًمنٍعىًظيمىةهقىاًعدى ٍسبلى ًمنٍكىىيوىاإٍلً
ًلًموًجىوىاًمعً دىةهالثَّانًيىةًالٌرًكىايىةًكىُبكىاٍلميٍختػىرىعىاتًاٍلًبدىعًكيلًٌرىدًٌُبصىرًيحهفىًإنَّويكىسىلَّمىعىلىٍيوًاَّللَّيصىلَّىكى زايى
هىاسىبىقىًبٍدعىةوُباٍلفىاًعًلُتىبػىٍعضييػيعىاًنديقىدٍأىنَّويكىًىيى مىاأىانىيػىقيوؿياأٍليكٔبىاًبلٌرًكىايىةًعىلىٍيوًاٍحتيجَّذىافىإًإًلىيػٍ

ئناأىٍحدىٍثتي يػٍ ثػىهىاسىوىاءهاٍلميٍحدىاثىتًكيلًًٌبرىدًٌالتٍَّصرًيحيًفيهىاالَّيًتاًبلثَّانًيىةًعىلىٍيوًفػىييٍحتىجُّشى أىكٍاٍلفىاًعليأىٍحدى
اثًهىاسيًبقى اكىُبإبًًٍحدى الىقىاؿىكىمىنٍاٍلفىسىادىيػىٍقتىًضيالنػٍَّهيىأفاأٍليصيولًيًٌُتىًمنىيػىقيوؿيًلمىنٍدىلًيلهاٟتٍىًديثًىىذى

ايػىقيوؿياٍلفىسىادىيػىٍقتىًضي بػىريىىذى ااٍلميًهمَّةًاٍلقىاًعدىةًىىًذهًًإثٍػبىاتًُبيىٍكًفيكىالىكىاًحدوخى فىاًسدهجىوىابهكىىىذى
ا بىًغيا٦تَّاٟتٍىًديثيكىىىذى اليويًحٍفظيوييػىنػٍ (2).”بواالستدالؿكإشاعةا١تنكراتابطاؿُبكىاٍسًتٍعمى

                                  
 .ُْٗٔٔ،رقماٟتديث:ُِٔ/ْ،مسندالشاميُت،منحديثعرابضبنسارية،ادلسندأخرجوأٛتد،ُب(ُ)

،ِ،اببنقصاألحكاـالباطلةكرد٤تداثتاألمور،طبن احلجاجادلنهاج شرح صحيح مسلمالنوكم،٤تييالدين٭تِت،(ِ)
 .ُُٖٕ،رقمُٔ/ُِىػ،ُِّٗ
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يرددا١تسلماألذكاركراءمنأفأممناٞتائز،كلكنيستثٌتمنا١تنعمنىوَبحاؿالتعليم
مثلاإلعا،ىواكثرمنوعلمانبقصداٟتفظاكاالستذكاراكضبطاأللفاظ قةاكَبحاؿاإلعاقة

.البصريةمثبلن
ثناعمربن٭تيبنعمركبنسلمة:قاؿ،قاؿعليبناٟتسنبنسليماف،حدثناأسلم“
بًجلوسانعىلىىكينَّا”:قاؿ،حدثٍتأيب:قاؿ،قاؿحدثٍتأيب،ا٢تمداين ننتظرمىٍسعيودوٍبنًاَّللًَّعىٍبدًابى

 اليناأف ٮترج األشعرم، موسى أبو فىًإذىا فقاؿ، ٮتر: إًلىٍيكيمٍٓب قػيٍلنىا؟الرٍَّٛتىنًعىٍبدًأىبيوج الى: ،بػىٍعدي،
يعناإًلىٍيوًقيٍمنىا،خىرىجىفػىلىمَّا،خىرىجىحىىتَّمىعىنىافىجىلىسى ،الرٍَّٛتىنًعىٍبدًأىابىايى:ميوسىىأىبيولىويفػىقىاؿى،ٚتًى رىأىٍيتيًإيٌنً
ٍرتيويأىٍمرنااٍلمىٍسًجدًُبآنًفنا ًحلىقنااٍلمىٍسًجدًُبرىأىٍيتي:قىاؿى،فىسىتػىرىلًعٍشتىفًإفرأيت؟فىمىا:اؿىقى.أىٍنكى

يكا:َبكلحلقةرجلكُبيدهحصىيقوؿجيليوسنا يكفى،ًمائىةنكىربًٌ فماقلت٢تم؟:قاؿ،ًمائىةنفػىييكىربًٌ
يًٌئىاهًتًمٍكايػىعيدُّأفأىمىٍرتػىهيمٍأىفىبلى:”قىاؿى.ماقلت٢تمشيئانانتظاررأيك:قاؿ تًضيعىالىأف٢تىيمٍكىضىًمٍنتى،سى
نىافمىضىى:شيء؟قاؿحىسىنىاهًتًمًٍمنٍ فماذاُب:قاؿ.اٍٟتًلىقًتًٍلكىًمنٍانتهيناأبحىٍلقىةنحىىتَّمىعىويكىمىضىيػٍ

مشيء؟اليضيعمنحسناتكأفٗتافوف:قاؿ.التسبيحوالتهليلكحصىنعدبوالتكبَت:ايديكم؟قالوا
،ماأسرعىلكتكم،ك٭تكمايأمةدمحم.اليضيعمنهاشيءأفعدكاسيئاتكمكأانضامنٟتسناتكم
ايأابعبد:الذمنفسيبيده.ككىذهأنيتوٓبتكسركثيابوٓبتبل،ىؤالءصحابةنبيكم)ص(متوافركف

الرٛتن إالا٠تَت، أردان قاؿ.ما ا٠تَتاليصيبو: يريد من حدثنارسوؿهللاأف،كم قومانأف)ص(
:يقرأكفالقرآفال٬تاكزتراقيهمٯترقوفمناالسبلـكماٯترؽالسهممنالرمية)قاؿعمربنسلمة

النهركفمعا٠توارج( (ُ).فرأيناعامةاىلتلكاٟتقيطاعنوننايـو


 أنواع الذكر وأقسامو: ادلبحث الثاين
:الذكرنوعاف٫تاأف،َباٟتقيقة
 .ابلثناءعليوكتنزيهوعمااليليقبو،صفاتوالعبلكاءهللااٟتسنةذكراٝت

.التكبَتكالتسبيحكالتهليلكالثناءعلىهللاابلتحميد–أ

                                  
 ُٖٗ،ص:اتريخ واسطلمبنسهيلالرزازالواسطى،ْتشل،أس(ُ)



 


ُٔ 

 

ك٭تب،كيسمعكلشيء،األخبارعنهللاتعأبأبحكاـأٝتائوكصفاتو)هللاىوارحممنعباده-ب
(.عبادهالذاكرين

بُّهللاإفَّ”:سلمكعليوهللاصلىهللارسوؿقاؿ رىيػىرىلأف٭تًي ًتوءااثى الًتمذمٌركاه”عىبًدهعلىنًعمى
 .كحٌسنو

 .ذكرأمرهكهنيوكأحكامو

كسخطو.،كحبو،كاإلخبارايضانعنهنيو،اإلخبارعنأمرهللاعزكجل-أ
مثبلنللتوضيح)إفهللاسبحانوكتعأبأيمرابالحسافعلىالفقراءزكا١تساكُت.(

.كاالبتعادعنماهنىعنو،اعاكامرالعليالعظيماتب-ب
كٕتنبماهنىعنوالارمات(.،أل)االلتزاـأبكامرهللاالعلياٟتكيمابلطاعات

االثنُتذكرتعأبألنوىوالعليواٟتراموىذاغَتفعلالبعدعناٟتبلل،اٟتراـوذكراٟتبللأفٔتعٌت
كمنأجلويطالعليم  .فوجوبالطاعةذكرعزكجل،يعالعبدمنحللكحـر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أمهيتهاو  ادلساء وأاثرىاو  فوائد أذكار الصباح: ادلبحث الثالث
 دراسة بعد الصباحأَباٟتقيقة الكثَتمنكذكار للنوكمكجدتالباحثة َبكتاباألذكار ا١تساء

وئسكينةلتقرهبمعزكجلبذكراٝتاالكنينةأا١تساءاليتتعودعلىالعبادابلطموفوائداذكرالصباح
:كمنىذهالفوائدجلكعبل



 


ُٕ 

 

 : ابلعبودية وإفراده وجل عز هلل االنقياد -3
نصليكمايصلوفابألجورالدثورأصحابذىبهللارسوؿايذرأبوقاؿقاؿىريرةأيبعن

صلىهللارسوؿفقاؿبونتصدؽماؿلناكليسهبايتصدقوفأمواؿفضوؿك٢تمنصـوكماكيصوموف
منإالخلفكمنيلحقككالسبقكمنهبنتدرؾكلماتأعلمكأالذرأابايسلموعليههللا
كٖتمدهكثبلثُتثبلاثصبلةكلدبرجلكعزهللاتكربقاؿهللارسوؿايبلىقاؿعملكٔتثلأخذ
اٟتمدكلوا١تلكلولوشريكالكحدههللاإالإلوببلكٗتتمهاكثبلثُتثبلاثكتسبحوكثبلثُتثبلاث
(ُ)”(صحيح*)البحرزبدمثلكانتكلوذنوبولوغفرتقديرشيءكلعلىكىو

إالهللاالالو"دبركلصبلةحُتيسلم:كعنعبدهللابنالزبَترضيهللاعنهماأنوكافيقوؿ
الالوإال،الابالحوؿكالقوةإ،لوا١تلككلواٟتمدكىوعلىكلشيقدير،كحدهالشريكلو
الدينكلوكرهالالوإالهللا٥تلصُتلو،كلوالثناءاٟتسن،لوالنعمةكالفضل،هللاكالنعبدإالإايه

(ِ)”دبركلصبلةككافرسوؿهللاصليهللاعليوكسلميهللهبن:قاؿابنالزبَت"،"الكافركف
،رابرضيتابمنقاؿ:”هللاعليوكسلمقاؿرسوؿهللاصليأفعنأيبسعيدا٠تدرمهنع هللا يضر

دينا اٞتنة،كابإلسبلـ رضيتابراب”كمنقاؿ:”كٔتحمدصليهللاعليوكسلمرسوالكجبتلو
.”يرضيوُبيوموذلكأفعلىهللاكجب،كابإلسبلـديناكٔتحمدملسو هيلع هللا ىلصنبياكرسوال


الطريقكيعرؼقلبو،كيفقومعانيها،هاألذكاركأف٭ترصعليها٭تفظىذأفك٢تذاينبغيعلىا١تسلم

اننمنحفظناالشياءدنياكيةأفبا١تنطقحفظاٝتاءهللاكذكرهأعلىش،َبحبهاكيلهجلسانوبنطقها
.كثَتةليسفيهاخَتانعظيماكمثلاألكٔب

أحدكم”يقوؿالنيبملسو هيلع هللا ىلص: ألفحسأفأيعجز قاؿيكسبكليـو ( الصحابة:كيفذلكاينة:
فهل”.فيكتبلوهباألفحسنةأكيكفرعنوهباألفسيئة،يسبحمائةتسبيحة”رسوؿهللا؟!قاؿ:

يبخلمسلمبدقيقتُتمنكقتومقابلألفحسنة؟!.أفٯتكن

                                  
 ُّْٖ،رقمِّٗ/ُ،داود أيب صحيحاأللباين،(ُ)
،رقمُْٔ/ُ،ابباستحبابالذكربعدالصبلةكبيافصفتوكتابا١تساجدكمواضعالصبلة،لصحيح، مسلم،ُباأخرجو(ِ)

 .ُٗٓاٟتديث:



 


ُٖ 

 

التسبيح صيغ كمن كْتمده”تقوؿ:أف هللا عليو..”سبحاف هللا صلى يقوؿ فائدهتا؟! ما كلكن
البحركزبد”.منقاؿسبحافهللاكْتمدهمائةمرةغفرتذنوبوكأفكانتمثلزبدالبحر”كسلم:

 فانظرلوأنككاقفعلىشاطئ.ىوالرًناألبيضالذميكوفعلىكجوا١تاءعندا١توج
 فغفرىاهللالكٔتٌنو،ذنوبككثَتةمثلىذاالزبدأفالبحركأبصرتىذاالزبدالكثَتكٗتيلت

فيدخلأحداناٞتنةُبمقابلدقيقتُت..”سبحافهللاكْتمده:”هبقولكمائةمرةفقطكفضلوكجود
(ُ)أكثبلثسبحهللافيهامائةمرة!!

اٞتي أىٍخبػىرىانى : قىاؿى ًإبٍػرىاًىيمى ٍبني ًإٍٝتىاًعيلي ثػىنىا :حىدَّ قىاؿى الدٍَّكرىًقيُّ ًإبٍػرىاًىيمى ٍبني أىٍٛتىدي ثػىنىا عىٍن،رىٍيرًمُّحىدَّ
اٞتىٍسرًمًٌأى اَّللًَّ الصَّاًمتً،يبعىٍبًد ٍبًن اَّللًَّ عىٍبًد عىٍن أىيبذىرٌو، كىسىلَّمىأف،عىٍن صىلَّىاَّللَّيعىلىٍيًو اَّللًَّ رىسيوؿى

صىلَّىاَّللَّيعىلىٍيًوكىسىلَّمىأفأىكٍ-،عىادىهي اَّللًَّ عىادىرىسيوؿى ذىرٌو كىأي-أىابى :أبًىيبأىٍنتى اَّللًَّفػىقىاؿى رىسيوؿى أىمُّ،مًٌيايى
: كىجىلَّ؟قىاؿى عىزَّ اَّللًَّ ًإٔبى أىحىبُّ ـً كىًْتىٍمًدهً”الكىبلى ًتًو:سيٍبحىافىرىيبًٌ ًئكى ،مىااٍصطىفىىاَّللَّيًلمىبلى سيٍبحىافىرىيبًٌ

حىسىنهصىًحيحه”كىًْتىٍمًدهً احىًديثه (ِ)”:ىىذى

)كمنقاؿسبحافهللاكْتمده“ كإفكانتمثلزبدكقولو: مائةمرةحطتعنوخطاايه
اليليقكيعارضصفاتهللاعزكجل ما عما معٌتالتسبيحالتنزيو ) البحر السيئات، فهي٘تحو

”.كترفعالدرجاتكٖترزمنالشيطاف

ككصفوسبحانوبكلكماؿيليقبوجل،هللاتعأبعنكلنقصةأمتنزي..ةكمعٌتالتسبيحالتنزي
ينبغيك٢ت.جبللو التسبيح عند فإنو ذا السماكاتأف ُب تعأب هللا خلق ُب فكره ا١تسبح يعمل
 كللتسبيحثوابعظيمكفضلكبَت..كاألرض

كسلم العبد:”قاؿرسوؿهللاصٔبهللاعليو إفهللالَتضىعن عليهاأف فيحمده األكلة أيكل
.”كيشربالشربةفيحمدهعليها

                                  
 َُٔرقم،كتاب االذكارالنوكم،(ُ)
 ّّٗٓ،رقمْٖٔ/ٓاببأمالكبلـأحبإٔبهللا،،سنن الرتمذياجلامع الكبري ُبم،ذلًتماأخرجو(ِ)



 


ُٗ 

 

النيبملسو هيلع هللا ىلص ا١تيزاف:”يقوؿ ُب ثقيلتاف اللساف على خفيفتاف كلمتاف إٔب، الرٛتن:حبيبتاف
القيامةهبذاالذكر.”سبحافهللاالعظيم،سبحافهللاكْتمده فلنحرصعلىأثقاؿموازينحسناتنايـو

(ُ).”العظيم

 كبُتعنسعدبنأيبكقاصهنع هللا يضرانودخلمعرسوؿهللاصليهللاعليوكسلمعليامرأة
أالأخربؾٔتاىوأيسرعليكمنىذاأكأفضل؟فقاؿ:”فقاؿ،يديهانولأكحصىتسبحبو

كسبحافهللا،كسبحافهللاعددماخلقُباألرض،:سبحافهللاعددماخلقُبالسماء
كال،كاٟتمدمثلذلك،كربمثلذلكأكهللا،كسبحافهللاعددماىوخالق،بُتذلكعددما

(ِ)”كالحوؿكالقوةإالابمثلذلك،إالهللامثلذلكلوإ
 الذكر شفاء القلوب :-3

أمراضها من القلوب يشفي كجل عز هللا أضغاهناكذكر الدائم، اب ا١ترتبط ذكرهفاإلنساف على
:يقوؿهللاتعأببلا١تشغوؿبذكرهللايعرضعنالدنياك٫تومها،يتجنبكسواسالشيطاف

 (جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يثمب ىب يب )
(ّ)

٭تىٍِتى ٍبني ثػىنىا٭تىٍِتى عىلىىمىاًلكو،حىدَّ :قػىرىٍأتي أف،عىٍنأىيبىيرىيٍػرىةى،عىٍنأىيبصىاًلحو،عىٍنٝتيىيٌو،قىاؿى
كىسىلَّمى هللًاصىلَّىهللايعىلىٍيًو رىسيوؿى ،: شىرً”قىاؿى الى هي هللايكىٍحدى ًإالَّ إًلىوى الى : قىاؿى لىويمىٍن يكى كىلىوي، اٍلميٍلكي لىوي
شىٍيءوقىًديره عىلىىكيلًٌ ًمائىةىمىرَّةو،اٟتٍىٍمديكىىيوى عىٍشًررًقىابو،ُبيػىٍوـو انىٍتلىويعىٍدؿى كىكيًتبىٍتلىويًمائىةيحىسىنىةو،كى

يىٍتعىٍنويًمائىةيسىيًٌئىةو الشٍَّيطىافً،كى٤تًي انىٍتلىويًحٍرزناًمنى أىٍفضىلى٦تَّا،مىويذىًلكىيػىوٍ،كىكى أيىًٍتأىحىده كىٓبٍى ٯتيًٍسيى حىىتَّ
ذىًلكى ًمٍن أىٍكثػىرى عىًملى أىحىده ًإالَّ ًبًو جىاءى كىًْتىٍمًدهً، هللًا سيٍبحىافى : قىاؿى كىمىٍن حيطٍَّت، مىرَّةو ًمائىةى يػىٍوـو ُب

هيكىلىوٍ انىٍتًمٍثلىزىبىًداٍلبىٍحرًخىطىاايى (ْ)”كى

                                  
(ـََُِاببفضلالتهليلكالتسبيحكالدعاء.)-كتابالذكركالدعاءكالتوبةكاالستغفارأخرجومسلمُبالصحيح،(ُ)

 .َِِٕ/ْ،صحيح مسلم
 .ِٔٓ/ٓاببُبدعاءالنيبملسو هيلع هللا ىلصكت.-كتابالدعوات،  سننلُبا،أخرجوالًتمدم(ِ)
 ِٖسورةالرعدآية:(ّ)
 .َُِٕ/ْاببفضلالتهليلكالتسبيحكالدعاء....-كتابالذكركالدعاءكالتوبةكاالستغفار،الصحيحُبمسلم،أخرجو(ْ)



 


َِ 

 

لىويلىويالٍقػى“ شىرًيكى هيالى اَّللَّيكىٍحدى إًلىوىًإالَّ الى ُبيػىٍوـو ًفيمىٍنقىاؿى كىلىويٍوليويصىلَّىاَّللَّيعىلىٍيًوكىسىلَّمى ميٍلكي
 ًإالَّ جىاءىًبًو ٦تَّا أبًىٍفضىًل أيىًٍتأىحىده ٓبٍى مىرَّةو ًمائىةى قىًديره شىٍيءو عىلىىكيلًٌ كىىيوى ًمٍناٟتٍىٍمدي أىٍكثػىرى عىًملى أىحىده

ا ىىذى ذىًلكى
كافلوىذااألجرا١تذكو ًمٍنًمائىًةمىرَّةوُباٍليػىٍوـً االتػٍَّهًليلىأىٍكثػىرى ىىذى رًفيًودىلًيلهعىلىىأىنَّويلىٍوقىاؿى
ئهاَباٟتديثعلىا١تائةكيكوفلوثوابآخرعلىالزايدةكليسىذامناٟتدكدالىتهنىعناعتدا

ًدالطَّهىارىًةكىعى دىًةُبعىدى الٌزايى اأىٍكتػيٍبًطليهىاكى ًفيهى فىٍضلى دىتػىهىاالى زايى اًدىىاكىًإفَّ ًةكى٣تيىاكىزىةيأىٍعدى ًدرىكىعىاًتالصَّبلى دى
ًمٍننػىٍفًسالتػٍَّهًليلًأفكى٭تيٍتىمىلي الى دىةىًمٍنأىٍعمىاًؿا٠تٍىٍَتً الٌزايى اٍلميرىادي أفكى٭تيٍتىمىلييىكيوفى اٍلميرىاديميٍطلىقى يىكيوفى

 أىٍظهىري اااًلٍحًتمىاؿي التػٍَّهًليًلأىٍكًمٍنغىٍَتًًهأىٍكًمٍنويكىًمٍنغىٍَتًًهكىىىذى انىٍتًمنى دىًةسىوىاءهكى الٌزايى كىاىَّللَّيأىٍعلىميكىظىاًىري
 ااأٍلىٍجرى ليىىذى ًؽاٟتٍىًديًثأىنَّوي٭تيىصًٌ االتػٍَّهًليلىًمائىةىمىرَّةوُبيػىٍوًمًوًإٍطبلى ىىذى ااٟتٍىًديًثمىٍنقىاؿى ُبىىذى اٍلمىٍذكيورى

 النػَّهىاًركىبػىٍعضىهىاآًخرىهيلىًكنَّ أىٍكبػىٍعضىهىاأىكَّؿى أيىٌٍبىهًبىاأفاأٍلىٍفضىلىسىوىاءهقىالىويميتػىوىالًيىةنأىٍكميتػىفىرًٌقىةنُب٣تىىاًلسى
ُبحىًديميتػىوىالً كىسىلَّمى قػىٍوليويصىلَّىاَّللَّيعىلىٍيًو نػىهىارًًه يًع لىويُبٚتًى ًحٍرزنا لًيىكيوفى اًر النػَّهى ًثالتػٍَّهًليًليىةنُبأىكًَّؿ

اٍلبى زىبىًد ًمٍثلى كىًإٍنكىانىٍت هي خىطىاايى حيطٍَّت التٍَّسًبيًح حىًديًث كىُب سىيًٌئىةو ًمائىةي عىٍنوي يىٍت ظىاًىريهيكى٤تًي أفٍحًر
اٍلقىاًضيُب قىاؿى أىٍفضىلى٦تَّاجىاءىبًًو أيىًٍتأىحىده ُبحىًديًثالتػٍَّهًليًلكىٓبٍى أىٍفضىليكىقىٍدقىاؿى اٞتٍىوىاًبالتٍَّسًبيحى

ا ًفيًوًمٍنفىٍضًلالتػٍَّهًليلىا١تذكورأفضلكيكوفمافيومنزايدةاٟتسناتكى٤تىًٍوالسَّيًٌئىاًتكىمىاأفعىٍنىىذى
أًلىنَّويقى اعىلىىفىٍضًلالتٍَّسًبيًحكىتىٍكًفًَتا٠تٍىطىاايى الشٍَّيطىاًفزىاًئدن ٍونيويًحٍرزناًمنى مىٍنأفٍدثػىبىتىًعٍتًقالرًٌقىاًبكىكى

فػىقىٍد النَّاًر ًمٍنويًمنى ًمنػٍهىاعيٍضونا عيٍضوو اَّللَّيًبكيلًٌ رىقػىبىةنأىٍعتىقى يًعأىٍعتىقى كىاًحدىةوتىٍكًفَتيٚتًى ًبًعٍتًقرىقػىبىةو حىصىلى
ًمٍنزايى مىاًفيًو ًةكىمىعى عىلىىاٍلوىاًحدى ًة ًعٍتًقالرًٌقىاًبالزَّاًئدى دىًة مىايػىبػٍقىىلىويًمٍنزايى مىعى ًمائىًةدىرىجىةوا٠تٍىطىاايى دىًة

الشٍَّيطىاًفكىيػيؤىيًٌديهيمىا ًمنى ًحٍرزنا ٍونًًو اكىكى ىىذى اٟتٍىًديًثأفجىاءىُباٟتٍىًديًثبػىٍعدى مىعى التػٍَّهًليلي الذًٌٍكًر أىٍفضىلى
كى لىوياٟتٍىًديثى شىرًيكى اَّللَّيكىٍحدىهيالى إًلىوىًإالَّ قػىٍبًليالى كىالنًَّبيُّوفى قػيٍلتيويأىانى مىا أىٍفضىلي ًر اآٍلخى اَّللًَّ ًإنَّوياٍسمي ًقيلى

كىًىيى كىقىٍدسىبىقىاأٍلىٍعظىمي ًصكىاىَّللَّيأىٍعلىمي انىويأفكىًلمىةياإٍلًٍخبلى سيٍبحى بًًو يىًليقي التػٍَّنزًيويعىمَّاالى التٍَّسًبيًح مىٍعٌتى
الشَّرًيًككىاٍلوىلىًدكىالصَّاًحبىًةكىالنػَّقىاًئًصميٍطلىقناكىًٝتىاًتاٍٟتيديكًثميٍطلىقنا ًمنى (ُ).”كىتػىعىأبى

                                  
 (ُِٗٔ،رقم)َُٗٓ،صبشرح النوويصحيح مسلمالنوكم،(ُ)



 


ُِ 

 

لىةىأيٍسرًمىيب”عودهنع هللا يضرقاؿ:قاؿرسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلص:عنابنمس“ إبٍػرىاًىيمىملسو هيلع هللا ىلصلىيػٍ ،لىًقيتي :ايى فقاؿى
كأٍخربٍىيمٍ السَّبلـى اءًأفدمحمأقرئأيمَّتىكى

ى
عىٍذبىةيا١ت ًقيعافه،اٞتىنَّةىطىيًٌبىةيالتػٍُّربىًة ًغرىاسىها:،كأهنا سيٍبحىافىكأفَّ

 (ُ)”قاؿالًتمذم:حديثحسن.”كالإًلوىًإالَّاَّللَّيكاَّللَّيأىٍكبػىري،كاٟتىٍمديَّللًَّ،اَّللَّ
قاؿ”غيرًسىٍتلىوي٩تىٍلىةهُباٞتىنَّةً،مىٍنقاؿسبحافهللاكًْتٍمًدهً”عنجابرهنع هللا يضرعنالنيبملسو هيلع هللا ىلصقاؿ:

(ِ)الًتمذم:حديثحسن.
هنع هللا يضرقاؿ:“ أيبذٌر هللا”عن رسوؿي اي : قلتي الكبلـ، أمُّ قاؿ:، إٔبهللاتعأب؟ ما”أحٌب

كًْتىٍمًدهً ريبًٌ ًتًو:سيٍبحافى ىبلًئكى
قاؿالًتمذم:حديثحسن”رىيبكًْتىٍمًدهًسيٍبحافى،اٍصطىفىاَّللَّيتىعأب١ت

(ّ)”صحيح.
مائةمرة،إنوليغافعلىقليبكإينألستغفر:قاؿرسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلصأفكعناألغرا١تزين (ْ)”هللاُباليـو

ا١تػػرادالفػػًتاتكالغفػػبلتعػػن:قػػاؿالقاضػػي،ا١تػػرادىنػػامػػايتغشػػىالقلػػب:قػػاؿأىػػلاللغػػة“
أبنػػو٫تػػو:كأكػػد،كاسػػتغفرمنػػو،فػػإذافػػًتعنػػوأكغفػػلعػػدذلػػكذنبػػا،الػػذكرالػػذمشػػأنوالػػدكاـعليػػو

مصػاّبأمتػوسببواشتغالوابلنظرُب:فيستغفر٢تمكقيل،كمااطلععليومنأحوا٢تابعده،بسببأمتو
عظػيممقامػوفػَتاهذنبػانكأتليػفا١تؤلفػةك٨تػوذلػكفيشػتغلبػذلكمػن،كأمورىمك٤تاربػةالعػدككمدارتػو

نػزكؿعػنفهػي،كأفضلاألعماؿ،كانتىذهاألمورمنأعظمالطاعاتأف،ابلنسبةإٔبعظيممنزلتو
فيسػػتغفر،كمشػػاىدتوكمراقبتػػوكفراغػػو٦تػػاسػػواهمػػنحضػػورهمػػعهللاتعػػأب،كرفيػػعمقامػػو،عػػإبدرجتػػو

 (ڱ ڱ ں ڻ)لقولوتعأب،ىذاالغُتىوالسكينةاليتتغشىقلبوأف٭تتمل:كقيل،لذلك

 [81]الفتح:

(ٓ)”١تاأكالهكشكرا،كمبلزمةا٠تشوع،كاالفتقاركيكوفاستغفارهإظهاراللعبودية،
كمساءكلليلة:”كيقوؿرسوؿهللاصليهللاعليوكسلم  مامنعبديقوؿُبصباحكليـو

                                  
 (ّّ،رقم)الذكاراكم،واالماـالن(ُ)
 (ّْا١تصدرالسابق.)(ِ)
 (ّٓا١تصدرالسابق)(ّ)
 َّْٔ ،.رقمفتح الباري بشرح صحيح البخاريالبخارم،٤تمودبنأٛتدالعيٍت،(ْ)
 .ُٗٔ/ّـ، 2005،ُ طالنووية،  األذكار على الرابنية الفتوحاتعلى، عبلف،دمحم ابن(ٓ)



 


ِِ 

 

ال،:بسمهللاالذماليضرمعاٝتوشيءُباألرضكالُبالسماءكىوالسميعالعليمثبلثمرات
شيء الضارأفتيقنوتوكلالتوكلالعبدعلىهللاحقأف،حقان(ُ)”يضره النافعهللاىو كىو فبل،

توكلوفتلوأنكمعنعمرهنع هللا يضرعنالنيبملسو هيلع هللا ىلصقاؿ:.يصيباإلنسافإالماقدرها٢توسبحانوكتعأبلو
بطاانن كتركح ٜتاصنا تغدك الطَت يرزؽ كما لرزقكم توكلو كالًتمذمعلىهللاحق أٛتد اإًلماـ ركاه

.حسنصحيح:كقاؿالًتمذم،ٟتاكمكالنسائيكابنماجوكابنحبافكا
 اللهمآتنا”كافأكثردعوةيدعوهباالنيبملسو هيلع هللا ىلص:كعنأنسهنع هللا يضرقاؿ

(ِ).”ُبالدنياحسنةكُباآلخرةحسنةكقناعذابالنار،
 -:يف معىن احلياة وادلوت التمعن-1

،يبقياإلنسافا١تؤمنُبمراقبةهللاعزكجل،مااٟتكمةمنهماوا١توتكحينمايدرؾاإلنسافمعٌتاٟتياة
فيوموت،التيقن٢تاوكذكرنعمةاٟتياةبعدا١توت يزيداإلنساف.كاالستيقاظفيوحياةبعدا١توت،فالنـو

عنحذيفةبناليمافرضيهللاعنهماعنأىبذرهنع هللا يضر،عبادةكشكراعلىنعمواليتالٖتصى
كإذااستيقظقاؿاٟتمد،أموتكابٝتكاللهمأحيا:ملسو هيلع هللا ىلصإذاأكلإٔبفراشوقاؿكافرسوؿهللا:”قاال

.(ّ)”ليوالنشورإالذمأحياانبعدماأماتناك
الكلماتكافرسوؿهللاصليهللاعليوكسلميدعوهبؤالء:كعنعبدهللابنعمرمهنع هللا يضراقاؿ

العفوكالعافيةإينأسالكالعافيةُبالدنياكاآلخرةاللهمإينأسالكاللهم:”حُتٯتسيكحُتيصبح
أحفظٍتكُبديٍتكدنيام للهم ركعاٌبا اسًتعوراٌبكآمن منبُتيدمكمنأىليكمإباللهم

(ْ)”أغتاؿمنٖتيتأفخلفيكعنٯتيٍتكعنمشإبكمنفوقيكأعوذبعظمتك
كُبالضيقينقذؾمن،ُبالسعةينقذؾمنغفلتك،ا١توتاليأسىوالتفكرُبكإفعبلجالضيق

حدثناالزبَتبنبكارحدثناأنسبنعياضحدثناانفعبنعبدهللا”فعندماسئلالنيبملسو هيلع هللا ىلص.غفلتك
عنفركةابنقيسعنعطاءبنأيبرابحعنابنعمرأنوقاؿكنتمعرسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلصفجاءهرجل

                                  
 .ُّٓ/ُّ ابب يف اخلطبة -ب األدب كتا ، سننلُباداكد، أبوأخرجو(ُ)
اببكراىةالدعاءبتعجيلالعقوبةُبالدف...-كتابالذكركالدعاءكالتوبةكاالستغفار...،الصحيح ُبمسلمأخرجو(ِ)
ْ/َِٔٗ 
،سننالُب،أخرجوأبوداككد(ّ) -أبوابالنـو  .ُُّ/ْ،اببمايقاؿعندالنـو
 سننلاُبداكد،، أبوأخرجو(ْ)  .ُّٗ/ْ،اببمايقوؿإذاأصبح-،أبوابالنـو



 


ِّ 

 

مناألنصارفسلمعلىالنيبملسو هيلع هللا ىلصٍبقاؿايرسوؿهللاأما١تؤمنُتأفضلقاؿأحسنهمخلقاقاؿفأم
(ُ)”ا١تؤمنُتأكيسقاؿأكثرىمللموتذكراكأحسنهم١تابعدهاستعداداأكلئكاألكياس

 :وجل عز هللا نعم استحضار-7
٢تذاينبغي.عظمهانعمةاإلسبلـأببلعددككنعموكثَتةف،إفا١تؤمندائمانيستحضرنعمالعليا١تعطي

كليلةفمنيدرؾىذهالنعمَبقلبوأفعلىا١تسلم يستحضرنعمهللاعزكجلدائماناماـعينوكليـو
كمنلديوفهمانعميقانكتصورانراسخانعنقيمتهافهوالعبدالشكوكر.

ثػىنىا اًدمًُّخدىاشوٍبنيكى٤تىٍميودي،مىاًلكوٍبنيعىٍمريكحىدَّ ثػىنىا:قىاالى،البػىٍغدى :قىاؿى،ميعىاًكيىةىٍبنيمىٍركىافيحىدَّ
ثػىنىا لىةىأىيبٍبنيالرٍَّٛتىنًعىٍبديحىدَّ األىٍنصىارًمُّمشيىيػٍ ا٠تىٍطًمي٤ًًٌتٍصىنوٍبنًهللاًعيبػىٍيدًٍبنًسىلىمىةىعىنٍ، ،أىبًيوًعىنٍ،
ُبميعىاَبنًسٍربًوًُبآًمنناًمٍنكيمٍأىٍصبىحىمىنٍ:كىسىلَّمىعىلىٍيوًاَّللَّيصىلَّىهللاًرىسيوؿيقىاؿى:قىاؿى،صيٍحبىةهلىويكىكىانىتٍ
هيجىسىًدهً نٍػيىالىويًحيزىتٍفىكىأى٪تَّىايػىٍوًموًقيوتيًعٍندى (ِ)”.الدُّ

مةأكأبحدمنقاؿحُتيصبحاللهمماأصبحيبمننع:”عنالرسوؿصليهللاعليوكسلم
كمنقاؿ،خلقكفمنككحدؾالشريكلكفلكاٟتمدكلكالشكرفقدأدلشكريومومن

(ّ)”ذلكحُتٯتسيفقدأدلشكرليلتو


العا١تُتاأصبحناكأصبحا١تلكرب:إذاأصبحأحدكمفليقل”قاؿرسوؿهللاصليهللاعليوكسلم
فتحوكنصرهكن ورهكبركتوكىداهكأعوذبكمنشرهكمابعدهٍبإذاللهمإينأسالكخَتىذااليـو

(ْ)”أمسىفليقلمثلذلك
 : هلل الدائم واخلضوع اخلشوع-5
فيكوفعلىيقُتأبفهللاعزكجلىوأوأيخذابألسبابأفيتوكلعلىهللابعدأفعلىا١تسلم

.ىوا١توفقكالقادرعلىكلشيءومسبباألسباب

                                  
 ِْٗٓ،رقمصحيح وضعيف سنن ابن ماجة(األلباين،ُ)
.ْٔٗ/ْ،اببُبالتوكلعلىهللا-كتابالزىدعنرسوؿهللاصلىهللاعليوك...،السننُبالًتمذم،أخرجو(ِ)
السنن(أخرجوأبوداكد،ُبّ)  .ُّٖ/ْيقوؿإذاأصبح،اببما-،،أبوابالنـو
 َْٖٓا١تصدرالسابق،(ْ)



 


ِْ 

 

حيحومنحديثأىبذرهنع هللا يضرقاؿ:قاؿرسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلصػُباٟتديثكمنذلكماركاهمسلمُبص
تعأبقاؿهللاعزكجل: عنربو الذميركيو ػ لكمٍب”القدسيالعظيم ىيأعمالكمأحصيها إ٪تا

إالنفسو (ُ)”أكفيكمإايىافمنكجدخَتافليحمدهللاكمنكجدغَتذلكفبليلـو
توكلت،فقاؿبسمهللا،بيتوإذاخرجالرجلمن”رةهنع هللا يضرعنالرسوؿملسو هيلع هللا ىلصانوقاؿعنأيبىري

فيقوؿ،فيتنحىالشيطافعنو،ىديتككقيت:يقاؿحينئذ:قاؿ:كالحوؿكالقوةإالاب،علىهللا
(ِ).فكيفلكبرجلقدىدمككفيككقي:شيطافآخر

هللابسم:”النيبملسو هيلع هللا ىلصكافإذاخرجمنبيتوقاؿأفكعنأـسلمةاهنع هللا يضر
أكاجهل،،أكاظلمأكاظلم،أكأزؿأكأزؿ،أضلأكأضلأفاللهمأينأعوذبك،توكلتعلىهللا
(ّ)”أك٬تهلعلي

فيشعر موفقو كجل عز هللا أبف ثقة كزاده عملو أكمل قد اإلنساف يكوف كجل عز هللا كبذكر
.كٯتؤلقلبوخشوعاكخضوعاتعأب،االطمئنافكلسعادةاب
مصاٟتويقولوُبكلمرةٮترجمنهامنبيتولقضاءشيءمنأفكىذاالذكرا١تبارؾالنافعللمسلم“

كالعبد،كجهتوكحاجتومسدداُب،كمعاانُبقضاءمصاٟتو،كذلك٤تفوظاُبسَته،الدينيةكالدنيوية
(ْ).”كمسدداكىاداي،رفةعُتأبفيكوفلوحافظاكمؤيداالغٌتلوعنربوط

 العالقة بني العبد وربو -6
فبتدبر،التقرباليووىعفووهالتودداليوطالبانحبويفرحالعبدحُتيذكرهللاألفَبذكرهللا٤تبةالله

اٟتسنىأ هللا العبلوٝتاء هللاكصفاتو معية َب العبد يكوف هبا الدعاء تعأب، قاؿ فىاذٍكيريكين: (
تكوفالعبلقةبُتالعبدوفبالذكريتقربالعبدلرهب.كىاٍشكيريكإٍبكىالىتىٍكفيريكًف( أىذٍكيرٍكيمٍ

قوية عبلقة كربو سبحاهن، ٢تموفا مكافأة يذكركنو الذين لعباده ذكره جعل الفضل.تعأب
.الذماليفيضوإالهللاالذمالحاسبلعطاايهكالخازفلفضلو

                                  
 (ِٕٕٓ،رقم)ُْٗٗ/ْاببٖترًنالظلم،-كتابالربكالصلةكاآلدابالصحيحُبمسلم،أخرجو(ُ)
السنن،ُبأبوداكد(أخرجوِ)  ِّٓ/ْاببمايقوؿإذاخرجمنبيتو-،،أبوابالنـو
 .ِٖٔ/ٖ،االستعاذةمنالضبلؿ-ستعاذةكتاباال، السننأخرجوالنسائي،ُب(ّ)
 ٔٗ،مكتبةا١تسجدالنبوم،صفقو األدعية و األذكارالبدر،عبدالرازؽبنعبداسن،(ْ)



 


ِٓ 

 

اللهمأنتريبالإلوإالأنتخلقتٍتكأانعبدؾكأانعلىعهدؾككعدؾ”ككردعنالنيبملسو هيلع هللا ىلص
مااستطعتأعوذبكمنشرماصنعتأبوءلكبنعمتكعليأبوءلكبذنيبفأغفرٕبفإنوال

ٯتسيفهومنأىلأفيغفرالذنوبإالأنتقاؿكمنقا٢تامنالنهارموقناهبافماتمنيوموقبل
(ُ).يصبحفهومنأىلاٞتنةأففماتقبل،اٞتنةكمنقا٢تامنالليلكىوموقنهبا

اٟتديثذكرهالنوكمرٛتوهللاتعأبُبكتابو)رايضالصاٟتُت(ُبابباالستغفارمنهااىذ
يقوؿسيدأفستغفاركأفضلوالنيبملسو هيلع هللا ىلصقاؿسيداالستغفاريعٍتأشرؼاالأفحديثشدادبنأكس

هللاىوربكأفتقوؿاللهمأنتريبكأانعبدؾفتقرعزكجلبلسانككبقلبكأفاالستغفار
شاءأفا١تالكلكا١تدبرألمرؾا١تعتٍتْتالككأنتعبدهكوانكشرعاعبدهكوانيفعلبكمايشاء

اءأضلككإفشاءىداؾحسبماأمرضككإفشاءأصحككإفشاءأغناؾكإفشاءأفقرؾكإفش
أبكامرهكتنتهيعننواىيوتقر تقتضيوحكمتوعزكجلككذلكأنتعبدهشرعاتتعبدلؤتاأمرتقـو
بذلكاللهمأنتريبكأانعبدؾخلقتٍتكأانعلىعهدؾككعدؾمااستطعتتقرأبفهللاخلقك

استطعتع ما ككعده لىعهدهألفكلإنسافقدىوالذمأكجدؾمنالعدـكأنكعلىعهده
يعملٔتاعلمكإذاأخذهللاميثاؽالذينأكتواالكتابأفعاىدهللا

إليك عهد قد فإنو هللاعلما أعطاؾ فمىت تكتمونو للناسكال لتبيننو بوأف كعلى”تعمل
أمتطبيقكعدؾماكعدتأىلا٠تَتمنا٠تَتكماكعدتأىلالشرمنالشركلكنأان”كعدؾ

كجلعلىكع الكلماتتتوسلإٔبهللاعز ما”دؾأمُبا٠تَتألنكُبىذه بكمنشر أعوذ
يعٍتأنتتعوذابمنشرماصنعتألفاإلنسافيصنعخَتفيثابكيصنعشرافيعاقب”صنعت

يصيبهمببعضأفكيصنعالشرفيكوفسببالضبللوكماقاؿهللاتعأب}فإفتولوافاعلمأ٪تايريدهللا
ٍبذنوهب صنعت ما شر من اب تتعوذ فأنت علي”م  بنعمتك لك بنعمتك”أبوء أعًتؼ يعٍت

أحصيها اليتال الكبَتة بذنيب”العظيمة الذنبإنكأنتالغفور”كأبوء ىذا ٕب فاغفر أعًتؼبو
متمنيومكفأنتمنأىلأفالرحيمفاحرصعلىحفظىذاالدعاءكحافظعليوصباحاكمساء

(ِ).نليلتكفأنتمنأىلاٞتنةاٞتنةكإفمتم

                                  
 .ِِّْ/ٓ،اببأفضلاالستغفار-كتابالدعوات،الصحيحأخرجوالبخارمُب(ُ)
 ُٕٕ/ٔ(العثيمُت،دمحمبنصاّببندمحم.شرحرايضالصاٟتُت.ِ)



 


ِٔ 

 

ُبنفسي:كُبالصحيح ذكرتو تعأبمىنذكرينُبنفسو اَّلٌل )يقوؿ كمىنذكرينُبمؤل،
)قاؿاَّلٌلعٌزكجٌلاي:قاؿرسوؿهللاصلىاَّلٌلعليوكسلم:كعنأنىسقاؿمنو(انذكرتوُبمؤلخَت

أك-كإفذكرتٍتُبمؤلذكرتكُبمؤلمنا١تبلئكة،ذكرتٍتُبنفسكذكرتكُبنفسيأفبنآدـ
منكذراعان-قاؿُبمؤلخَتمنو كإفدنوتمٍتذراعاندنوتمنك،كإفدنوتمٍتشرباندنوتي

كركاهاإلماـأٛتدعنأنىس،أخرجوالبخارممنحديثقتادة”(كإفأتيتٍت٘تشيأتيتكىركلةن،ابعان
.”بنالك

.خرلَبىذااإلطاركمناألذكاراأل
الإلوإالاللهمإينأصبحتأشهدؾكأشهدٛتلةعرشككمبلئكتككٚتيعخلقكأنكأنتهللا“

كمنقا٢تا،نصفوكمنقا٢تامرتُتأعتقهللا،أنتكأفدمحماعبدؾكرسولكأعتقهللارقبتومنالنار
(ُ).لنارثبلاثأعتقهللاثبلثةأرابعوفإفقا٢تاأربعاأعتقوهللامنا

اللهمماأصبحيبمننعمةفمنككحدؾالشريكلكفلكاٟتمدكلكالشكرفقدأدل“
(ِ).”ليلتو شكر أدل فقد ٯتسي شكريوموكمنقاؿمثلذلكحُت

عافٍتاللهمعافٍتُببديناللهمعافٍتُبٝتعياللهم:”قوؿرسوؿاَّلٌلصلىاَّلٌلعليوكسلم
إينأعوذبكمناللهم:”ىاثبلاثحُتتصبحكثبلاثحُت٘تسيكتقوؿتعيد”ُببصرمالإلوإالأنت

تصبحثبلاثكثبلاث،تعيدىاحُت”الكفركالفقراللهمإينأعوذبكمنعذابالقربالإلوإالأنت
(ّ).”حُت٘تسي

فهيمنأجلهاخلقهللاعزكجلعبادهكمنأجلها،كلمةالتوحيدىيأعظمكلمةُبالدنيا
٧تارسلتاأ الوثقىمن٘تسكهبا قاؿرسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلص.لرسلكىيالعركة إال: الإلو )أفضلالذكر

يكثرأفلذلكينبغيعلىالعبد.قاؿحسنغريبكمذركاهالًتم(ْ)كأفضلالدعاءاٟتمد(،الهللا
ك كيتفقوَبمعانيها مقاصدىاأمنها قلبو التوحيدكأل.فيستحضر كلمة بُتالعبدأهنا ساسالعبلقة

ْتاؿ.كربو بوقتكال مقيدة الغَت األذكار من فهي ٢تذا يليهيأف، الكرًن القرآف ىو الذكر فضل

                                  
(ُ)  .ُّٕ/ْاببمايقوؿإذاأصبح،-أخرجوأبوداكد،ُبالسنن،،أبوابالنـو
،السننأخرجوأبوداكد،ُب(ِ)  .ُّٖ/ْ،اببمايقوؿإذاأصبح-أبوابالنـو
 .ِّْ/ْ،حديثأيببكرةنفيعبناٟتارثبنكلدةرض...-،أكؿمسندالبصريُتالسننأخرجوأٛتدُب(ّ)
 ِّْ/ٓاببماجاءأفدعوةا١تسلممستجابة...-كتابالدعواتالسنن، ُبمذم،الًتأخرجو(ْ)



 


ِٕ 

 

فبلينبغي،أمالمعبودْتقإالهللا:”لوإالهللاإال:”التهليلىووالتهليل يكوفُبقلبأفك٢تذا
أفضلمنهللاتعأب كالأحبكال أعز النيبملسو هيلع هللا ىلص.العبد ب”يقوؿ:قاؿ إٯتانكم إال”جددكا الو ال

٬تددإٯتانوبكلمةالتوحيد:الأفعليو،فالذميشتكيمنقسوةقلبوكقلةدمعوكٚتودعينو،”“هللا
إالهللا. .الو الثوبكٮتلقأف يبلى كما كٮتلق يبلى اإلٯتاف هللا، بذكر إال اإلٯتاف ٢تذا ٕتديد ،كال

لوإالهللادمحمرسوؿهللا.إةالتوحيد:الكابألخصبذكركلم
اٟتمدكىوعلىكللوا١تلككلو،لوإالهللاكحدهالشريكلوإمنقاؿال”يقوؿالنيبملسو هيلع هللا ىلص:

مائةمرةكتبتلومائةحسنةك٤تيتعنومائةسيئة ككانتلوحرزامنالشيطافشيءقديرُبيـو
تأحدأبفضل٦تاأتىبوإالرجلقاؿمثلماكٓبأي،يوموذلكحىتٯتسي
(ُ)”قاؿأكزاد

: عليو واالعتماد هللا يف الثقة-7
كأتٌبالثقةابمنخبلؿالعملابألسبابكمنٍبالتوكلعلىهللاكاالعتمادعليةككلناإٯتافأبنو

وفيحمدهللاكيستغفرهكمنأصابوسوءفسببوتقصَتمننفس،فمنأصابوخَتاشكرهللا،ىوا١توفق
كافرسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلصيعلمنااالستخارة”كردعنجابربنعبدهللارضيهللاعنهماقاؿ،عنتقصَته

إذاىمأحدكمابألمرفلَتكعركعتُتمنغَتالفريضةٍب:يقوؿ،ُباألموركلهاكالسورةمنالقراف
يقل بقدرتككأسألكمنفضلكالعظيماللهمأينأستخَتؾبعلمككأستقدرؾ: فانكتقدركال،
ىذااألمرخَتٕبُبديٍتكمعاشيأفكنتتعلمأفاللهم،كتعلمكالأعلمكأنتعبلـالغيوب،قدرأ

ىذااألمرشرٕبأفإفكنتتعلمك،ٍبابرؾٕبفيو،كعاقبةأمرمأكعاجلأمرمكآجلوفقدرهٕب
 ٍب فاصرفوعٍتكقدرٕبا٠تَتحيثكافاؿعاجلأمرمكآجلوبةأمرمأكقُبديٍتكمعاشيكعاق

(ِ)”.حاجتو كيسمي كقاؿ بو رضٍت
هب.الرسوؿأفعنعائشةاهنع هللا يضر كافيدعو بكمن”الدعواتذه) إينأعوذ الناراللهم فتنة

بكمنشركأعوذكمنشرفتنةالغٌتكمنشرفتنةالفقر،كعذابالناركمنفتنةالقربكعذابالقرب

                                  
 .َُِٕ/ْاببفضلالتهليلكالتسبيحكالدعاء...-كتابالذكركالدعاءكالتوبةكاالستغفار،صحيحالُبمسلم،أخرجو(ُ)
.ُّٗ/ُ،...اببماجاءُبالتطوعمثٌتمثٌت-كتابالتهجدالصحيح،أخرجوالبخارمُب(ِ)



 


ِٖ 

 

ا٠تطاايكمانقيتالثوبكنققليبمن،اللهماغسلخطاايمٔتاءالثلجكالربد،فتنةا١تسيحالدجاؿ
كا١تغرب.كابعدبيٍتكبُتخطاايمكماابعدتبُتا١تشرؽ،األبيضمنالدنس

ابلتسخط،فيهمااستعاذتو)ملسو هيلع هللا ىلص(منفتنةالغٌتكفتنةالفقرفؤلهنماحالتافٗتشىالفتنة“
الصرب كقلة للحاجة، أكشبهة كالوقوعُبحراـ كالبخلْتقوؽكٮتاؼُبالغٌتمناألشركالبطر،

كقلة،فهوعدـانبعاثالنفسللخَت:أكإنفاقوُبإسراؼكُبابطلأكُبمفاخرأماالكسل،ا١تاؿ
 .الرغبةمعإمكانو

 ككبل٫تاتستحب،ما٬تبفعلوكالتسويفبوىوترؾ:كقيل،كأما)العجز(فعدـالقدرةعليو
(ُ).”اإلعاذةمنو

 قاؿا٠تطايب:إ٪تااستعاذالرسوؿملسو هيلع هللا ىلصمنالفقرالذمىوفقرالنفسالقلةا١تاؿ.
 قدتكوفاستعاذتومنفقرا١تاؿا١ترادالفتنةغايةعدـاحتمالوكقلةالرضابوأما:قاؿالقاضي

ا٢تر من ـاالستعاذة اليت، ُبالركاية جاء كما العمر إٔبأرذؿ الرد من االستعاذة بو فا١تراد
كسببذلكماُبا٠ترؼمناختبلؿالعقلكاٟتواسكالضبطكالفهمكتشويوبعضا١تناظر،بعدىا

 كالعجزعنكثَتمنالطاعاتكالتساىلُببعضها.
منا١تغـر كاالستعاذة الدين، ىو مناٞتنبكال، بخلكاالستعاذة منالتقصَتعن، فيهما ١تا

النفسكألنوبشجاعة،كإزالةا١تنكركاإلغبلظعلىالعصاة،أداءالواجباتكالقياـْتقوؽهللاتعأب
ا١تعتدلةتتمالطاعات كاٞتهاد،كقوهتا بنصرا١تظلـو ،ْتقوؽا١تاؿكابلسبلمةمنالبخليقـو،كيقـو

األخبلؽ مكاـر كاٞتود كينبعثاألنفاؽ ليسلوكٯت، فيما الطمع من نع الستحباب، دليل كىذا
.الدعاءكاالستعاذةمنكلاألشياءا١تذكورةكماُبمعناىا

جاءأعرايبإٔبرسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلص”عنسعدبنأيبكقاصهنع هللا يضرقاؿ-
 كاٟتمد،كبَتاكربأهللا،قلالالوإالهللاكحدهالشريكلو:قاؿ،علمٍتكبلماأقولو:كقاؿ
فمإب؟،ىؤالءلريب:قاؿ،كالحوؿكالقوةإالابالعزيزاٟتكيم،كسبحافهللاربالعا١تُت،كثَتا
(ِ)”قلاللهماغفرٕبكارٛتٍتكأىدينكارزقٍت:قاؿ

                                  
 ُْٔ،صشرح النووي على مسلمالنوكم،٭تيبنشرؼابوزكراي،(ُ)
 .َِِٕ/ْ،اببفضلالتهليلكالتسبيحكالدعاء،كتابالذكركالدعاءكالتوبةكاالستغفارالصحيح،أخرجومسلمُب(ِ)



 


ِٗ 

 

 : جاللو جل هلل كلو األمر احتساب-8
 كخَتمنيقـو،وكحدهنعمالوكيلهللاكافيٍتكىأف:أم”حسيبهللاكنعمالوكيل”االحتساب:

الدعاء.علىأمرم فلوظلمكأحدعليكهبذا السبلـحُت، ا٠تليلإبراىيمعليو فقدقالو
أف:للمسلمُت(كقالوالنيبملسو هيلع هللا ىلصُبغزكة)ٛتراءاألسد(حينماقاؿ٢تمالناس)أم،النارلقيُبأي

ا: فقالو فاخشوىم لكم ٚتعوا قد الوكيل”الناس كنعم هللا عدكىم..”حسبنا شر هللا ،فكفاىم
النيبملسو هيلع هللا ىلصقضىبُتأف،فقدكردعنعوؼبنمالكهنع هللا يضر،حفظهمبفضلوكجودهسبحانوكتعأبك

فقاؿالنيبصلىهللاعليوكإفهللاتعأب،”حسيبهللاكنعمالوكيل”فقاؿا١تقضيعليو١تاأدبر،رجلُت
(ُ)”حسيبهللاكنعمالوكيل:غلبكأمرفقلفإذا،كلكنعليكابلكيس،علىالعجزيلـو

حُت”عنالنيبملسو هيلع هللا ىلصقاؿ:،كعنأيبالدرداءهنع هللا يضر ال،حسيبهللا:يصبحكحُتٯتسيمنقاؿكليـو
ٔبماأ٫تومنأمركفاههللاتعا–مراتسبع-،كىوربالعرشالعظيم،عليوتوكلت،إلوإالىو

(ِ).”الدنياكاآلخرة
 وجل عز ابهلل اإلميان جتديد-9

اٟتقيقة َب من، ا١تسلم ينبغئب النفسأف ٔتحاسبة تعأبكىذا اب إٯتانو الدائمو٬تدد االستغفار
.ٕتديدالعهدمعهللاك،للتفصَت

نستعينكاللهمإان:”وعقاؿعنعمربنا٠تطابهنع هللا يضرأنوكافإذاقنتُبالصبحبعدالرك-
ليكإكنسجدككلكنصلي،اللهمإايؾنعبد،كنؤمنبكك٩تلعمنيفجرؾ،كنستغفرؾكالنكفرؾ

 اللهم.عذابكاٞتدابلكفارملحقأف،نرجورٛتتكك٩تشىعذابك،نسعىكنعقد
الذينيصدكفعنسبيلك ؤمنُتاللهماغفرللم.كيقاتلوفأكلياءؾ،كيكذبوفرسلك،عذبالكفرة

كا١تسلمات كا١تؤمناتكا١تسلمُت بينهم، ذات كأصلح اإلٯتاف، قلوهبم ُب كاجعل قلوهبم كألفبُت
يوفوابعهدؾالذمعاىدهتمأفكأكزعهم،كثبتهمعلىملةرسوؿهللاصليهللاعليوكسلم،كاٟتكمة

(ّ)”اجعلنامنهمولواٟتقإكانصرىمعلىعدكؾكعدكىم،عليو

                                  
 .ُّّ/ّ،اببالرجل٭تلفعلىحقو-،،كتاباألقضيةالسنن(أخرجوأبوداكد،ُبُ)
َٕٔ،رقمِ،ٖتقيقدمحمانصرالديناأللباينطصحيح مسلممسلم،أخرجو(ِ)
 ُِْٕالقيماٞتوزية،رقم أبن أخرجوأبوداككد،ُبالسنن،،شرح(ّ)



 


َّ 

 

اللهمإاٌننؤمنبككنكفرمنيكفريدؿعلىأصلعظيممنأصوؿاإلٯتافاالكىوكقوؿعمرهنع هللا يضر
إ٪ٌتا":كماُبقولوتعأبالرباءةمنالكافرينكا١تشركُت،أٌفالوالءإ٪ٌتايكوفككلرسولوللمؤمنُتك

ىيمكالذينمعوإذ"كقولوأيضا:قدكانتلكمأسوةحسنةُبإبراكلٌيكمهللاكرسولوكالذينآمنوا
قالوالقومهمإاٌنبراءاءمنكمك٦تاتعبدكف"

تعأب:" قاؿ حاؿأىلاإلٯتافكما كىكذا فأكثقعرلاإلٯتافاٟتبُبهللاكالبغضُبهللا،
"كا١تؤمنوفكا١تؤمناتبعضهمأكلياءبعض"كبذلكفالكافركفليس٢تمنصيبمنىذهالوالية.





 وتعاىل عز وجل  انوسبح ألمره االستسالم-30
ا١تسلم يعلم وفكما كجلأف عز  الستسبلـ ىوا اإلسبلـ لو، كاالنقياد سبحانو، قاؿ

 (ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ)كتعأب
(ُ) 

ٿ  پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)كقػػػػاؿتعػػػػأب

ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

“ (ڃ
(ِ)

 

بلىاي:فقلت،كنزمنكنوزاٞتنةأالأدلكعلى:”قاؿالنيبملسو هيلع هللا ىلص:قاؿعنأىبموسىاألشعرمهنع هللا يضر
(ّ)”قلالحوؿكالقوةإالاب:رسوؿهللاقاؿ
قاؿالعلماءسببذلكأهناكلمة،الحوؿكالقوةإالابكنزمنكنوزاٞتنة:”قولوملسو هيلع هللا ىلص“

أفالعبدك،كالرادألمره،كأنوالصانعغَته،كاعًتاؼابإلذعافلو،ٔباستسبلـكتفويضإٔبهللاتعا
الكنزأفكما،كىوثوابنفيس،الٯتلكشيئامناألمركمعٌتالكنزىناأنوثوابمدخرُباٞتنة

أمالحركةكالاستطاعةكالحيلةإالٔتشيئةهللا،أنفسأموالكمقاؿأىلاللغةاٟتوؿاٟتركةكاٟتيلة

                                  
 ُِٓآية:،سورةالنساء(ُ)
 ََُُُّفات،آية:اسورةالص(ِ)
 .ّٖٖٓ،رقمسنن ابن ماجة(ابنماجة،ّ)



 


ُّ 

 

معصيةعنالحوؿكقيل،كالقوةُبٖتصيلخَتإالاب،كقيل:معناهالحوؿُبدفعشر،تعأب
قاؿ،ككلومتقارب،كحكيىذاعنابنمسعودهنع هللا يضر،كالقوةعلىطاعتوإالٔتعونتوهللاإالبعصمتو

األ،اٟتولقةك،كيعربعنىذهالكلمةابٟتوقلة:أىلاللغة كابألكؿجـز زىرمكاٞتمهوركابلثاينجـز
اٞتوىرلكغَتهاٞتوىرم حكاىا َبلغة ا١تسلمعز.(ُ).”كيقاؿالحيلكالقوة يستسلم عندما
.الطمأنينةوكينقادلوػيعطيوهللاالعزةكينزؿعليوالسكينةُبقلبوكراحتالبال،كٮتضع،كجل

 :هللاملسو هيلع هللا ىلصيقوؿٝتعترسوؿ:عنخولةبنتحكيماهنع هللا يضرقالت
مننزؿمنزالٍبقاؿ“ خلق: ما بكلماتهللاالتاماتمنشر أعوذ حىت، شيء يضره ٓب

(ِ)”ذلك منزلو من يرٖتل
اي“ فأقبلالليلقاؿ: سافر قاؿ:كافرسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلصإذا كعنابنعمركرضيهللاعنهما

منشرؾكشرمافيككشرماخلقفيككشرمايدبعليككأعوذأرضريبكربكهللاأعوذاب
داكد أبو ركاه كلد كما كالد كمن البلد ساكن كالعقربكمن اٟتية كمن كأسود أسد شر ابمن
كاألسودالشخصقاؿا٠تطايب:كساكنالبلد:ىماٞتنالذينسكافاألرضقاؿ:كالبلدمناألرض

ي كافمأكلاٟتيوافكإفٓب ك٭تتملما كمنازؿقاؿ: بناء كلدأفكنفيو إبليسكما ابلوالد: ا١تراد
الشياطُت.


ؿمنزالففيحديثخولةبنتىذافاٟتديثافُببيافمايقولواإلنسافإذاكافمسافراكنز
خلقٓبالنيبملسو هيلع هللا ىلصقاؿ:مننزؿمنزالفقاؿ:أعوذبكلماتهللاالتاماتمنأفاهنع هللا يضرحكيم شرما

يضرهشيءحىتيرٖتلمنمنزلوىذاقولو:نزؿمنزاليشملمننزؿمنزالُبالسفرإذاكافمسافراٍب
أكغَتذلكفإنوإذانزؿيقوؿ:أعوذبكلماتهللاالتاماتمن نزؿليسًتيحلغداءأكعشاءأكنـو

الكونيةككلماتهللا،شرماخلقكأعوذأم:أعتصمبكلماتهللاالتامات التاماتتشملكلماتو
شيئا أراد إذا أمره إ٪تا هللاُبقولو فهياليتذكرىا الكونية فأما كالشرعية فيكوفأف كن لو يقوؿ

كذلكالكلمات الكبلـ قلتىذا إذا يضرؾ عنكما يدفع الكونية فيحميكهللاتعأببكلماتو

                                  
 ِٕ/ُٕ،ِبناٟتجاج،طصحيح مسلمحا١تنهاجشر(النوكم،ُ)
 َِٖٕ،،رقمِ،ٖتقيقدمحمانصرالديناأللباينطصحيح مسلممسلم،أخرجو(ِ)



 


ِّ 

 

نالشرقبلنزكلوأماقبلنزكلوفقدثبتالشرعيةكىيالوحيفيهاكقايةمنكلسوءكشركقايةم
منقرأآيةالكرسيُبليلةٓبيزؿعليومنهللاحافظكاليقربوشيطافحىتيصبحأفعنالنيبملسو هيلع هللا ىلص

ثبتعنوملسو هيلع هللا ىلص فقد نزكؿاألثر بعد كأما حىتأف هبا يربأ ا١تريضفإنو على قرئهبا إذا أفالفاٖتة
الذملدغقاـكأ٪تانشطمنعقاؿيعٍت:برأحالوألفالصح ايبهنع هللا يضر١تاقرأالفاٖتةعلىسيدالقـو

 للمؤمنُت)القرآفشفاء كرٛتة ُبالصدكر ١تا كشفاء منربكم موعظة الناسقدجاءتكم أيها (اي
ك ماأشبوذلكفقلأعوذفاحرصايأخيا١تسلمإذانزلتمنزالُببرأكْترأكمنزالاشتهيتوللنـو

(ُ)”بكلماتهللاالتاماتمنشرماخلقفإنواليضرؾشيءحىتترٖتلمنمنزلك
 الدنيا و اإلستعانو ابهلل تعاىل يف إصالح الدين-33

اٟتقيق ،ةَب إنسافأف ٭تب كل ٔتا كجل عز هللا أب يتقرب صاّب الطرؽ، عن يبحث كدائما
الرسوؿإساليباليتعلمنااألك فا١تسلم.تقربومنووالكرًنملسو هيلع هللا ىلصاليتترفعمندرجتوعندهللاتعالىايىا

يالعليمالسميعَبالدعاءلتقبلهللاالعل كالنٍبيستعُتابتعأبك٬تتهدأسبابأيخذابألأفينبغي
 .عمالوالصاٟتةأ

قاؿ هنع هللا يضر برزة أيب عن ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسوؿ يسمعكاف حىت صوتو رفع الصبح صلى إذا
اللهمأصلحٔبدنياماليتجعلتفيها،اللهمأصلحٕبديٍتالذمجعلتوعصمةأمرم:”أصحابو
ال–مراتثبلث–اللهمأعوذبك؛اللهمأعوذبرضاؾمنسخطك–ثبلثمرات–معاشي

(ِ).”كالينفعذااٞتدمنكاٞتد،كالمعطى١تامنعت،مانع١تاأعطيت
 االستغفار:و  التوبة
ٱ ٻ  ی ی ی ی جئ حئ مئ)”قومو ٥تاطبا السبلـ عليو نوح عن حاكيا تعأب يقوؿ

(ّ)” (پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٻ ٻ ٻ
االستغفارجعلهللالومنكلضيق٥ترجاكمنكلىمفرجاكرزقومن”كيقوؿملسو هيلع هللا ىلص: منلـز
(ْ)”حيثال٭تتسب

                                  
 َِٔ/ْ،شرح رايض الصاحلنيالعثيمُت،دمحمبنصاّببندمحم،(ُ)
 َِٔ ،رقمفتح الباري بشرح صحيح البخاريالبخارم،٤تمودبنأٛتدالعيٍت،(ِ)
 ُِ-َُة:سورةنوح،آي(ّ)
 ُِّْ رقم،فتح الباري بشرح صحيح البخاريالبخارم،٤تمودبنأٛتدالعيٍت،(ْ)



 


ّّ 

 

كافإذاانصرؼمنصبلتواستغفرثبلاثكقاؿاللهمأنتالسبلـكمنكالسبلـأفالنيبملسو هيلع هللا ىلص
كحينمانتفقوىذااألمر٧تدانناكيفنستغفرك٨تنكنابُت.تباركتايذااٞتبلؿكاإلكراـإذاانصرؼ

أبالٗتلومننقصكخللفتستغفرهللاتعالطاعةكفالصبلةطاعةأل،يدلهللاعزكجلَبالصبلة
منخلل فيبعثُبنفساإلنسافالثقة،كاالستغفاريعٌتاإلقرارابلذنبكالتقصَت.٦تاحصلفيها

كالرغبةُباالستمرارُباٟتياةكإكماؿالتقصَت٦تاٮترجومنجوا٢تمكالضيقك٬تعللو٥ترجاكفرجا
كيهوفعليومصيبتوكيلطفلوجوالتفكَتالسليمكمعاٞتةجوانب

ديوالتقصَتل النيبملسو هيلع هللا ىلصقولو:، استغفارا”كذلككقدصحعن طوىب١تنكجدُبصحيفتو
(ُ).”كثَتا

اٞتمعةقبل”نسهنع هللا يضرعنالنيبصليهللاعليوكسلمقاؿ:أعنك :الغداةمنقاؿصبيحةيـو
كأتوبإليو تعأبغفرهللا،عشرمرات،استغفرهللاالذمالالوإالىواٟتيالقيـو

(ِ)”ذنوبوكلوكانتمثلزبدالبحر،


أهناتكسبالذاكررضى،٫تيةعظيمةأاثركآا١تساء٢تاكاذكارالصباحأفلوخالصة القو 
كتعأب هللاسبحانو تعملعلىجلبالرزؽك، الشيطافعنو، كتبعد تزيلكك٘تنحالقلبالطمائنينة،

القلبوا٢تم من القسوة الوجو، تنَت ا٠تشوعكٖتثا١ت، استحضار على هللاعزكسلم ك٤تبة التضرع
كجل اإلانبة، كالتسبيح.كتورثو الذكر على ا١تداكمة ُب ا١تسلم تساعد يكوف، كتعأب سبحانو فا

القيامة.إذااقًتبمنوُبالرخاء،ابلقربمنالذاكرُبالشٌدة ترشد.يرٛتةهللابرٛتتومنعذابيـو
 علىفعلا٠تَتٖتكٔبطريقا٢تدايةإالعابد ترؾا١تعاصيكحبابقيالعباداتكثو َبالقوؿ، كٖتببو
الفاسدوالصاٟت القوؿ عن البعد هللا، ذكر غفلة عن كاالبتعاد عنو، كتبعد للمسلم النعمة كٕتلب
.النقمة

                                  
 ُّٖٖ،رقمُّٖ /ٖ،صحيح وضعيف سنن ابن ماجةاأللباين،(ُ)
َِٓٔ ،رقمفتح الباري بشرح صحيح البخاريالبخارم،٤تمودبنأٛتدالعيٍت،(ِ)
 



 


ّْ 

 

٧تد األذكارأفمنكلىذا منىذه الذاكرىومستفيدجدا مساٟتاجةأىوَبكا١تسلم
ىاال٭تتاجألكثرءأداأفمعالعلم.كترضيهللاسبحانوكتعأب،عليواب٠تَتكا١تنفعةهناتعودلذكرىاأل

الذاكرُبمعيةهللاعزكجلكذمتو..كالتزامهافيومتعةكراحةكاطمئناف،منعشردقائق
 
 
 

 التحذير من الغفلة عنوو  رللسوو فضل الذكر : ادلبحث الرابع
 فضل الذكر 
لعلكم)كقاؿتعأب(فاذكركينأذكركم)كقاؿتعأب(أكربكلذكرهللا)قاؿهللاتعأب كاذكركاهللاكثَتا

.(تفلحوف
تعأب كقاؿ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ):

﮲   ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

﮿   ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾

 (﯀
(ُ)

أٛت كقاؿ حسن حدثنا : داإلماـ ٢تيعة حدثنا، ابن دراج حدثنا، ا٢تيثم عن، أيب أيب عن،
:قىاؿىاٍلًقيىامىًة؟يػىٍوـىهللاًًعٍندىدىرىجىةنأىٍفضىلياٍلًعبىادًأىمُّ،هللاًرىسيوؿىايى:قػيٍلتي:قىاؿىأىنَّوي،هنع هللا يضر،سعيدا٠تدرم

ٍيًفوًضىرىبىلىوٍ:قىاؿىهللًا؟سىًبيلًُباٍلغىازًمكىًمنى،هللاًرىسيوؿىايى:قػيٍلتي:قىاؿى،كىًثَتناهللاىالذَّاًكريكفى ُبًبسى
(ِ).”دىرىجىةنًمٍنويأىٍفضىلىهللاىالذَّاًكريكفىلىكىافى،دىمناكىٮتىٍتىًضبىيػىٍنكىًسرىحىىتَّكىاٍلميٍشرًًكُتىاٍلكيفَّارً

اٟتياتُتحيث٬تدالذاكراثرهَب،٭تصيوعدذكرهللاعزكجللوثوابعظيمالأف،إذان
.كاآلخرةاألكٔب فضلكمن أنو الدرجاتالذكر كيرفع اإلٯتاف يزيد ،الكركبكيفرجالذنوبيكفر،

كابلذكرينصلححاؿالذاكركينشرحصدرهك٭ترزه.تعأبكلرسولوملسو هيلع هللا ىلصكيزرعاٟتبَبقلبالعابد

                                  
 ّٓسورةاألحزاب،ايو:(ُ)
 ُُٖٗٗ،رقمُٓٗ/ٓ،ادلسندـأٛتدُبأخرجواإلما(ِ)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251


 


ّٓ 

 

مكركى كل ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ.خبيثومن النيب هللا): بذكر إال الشيطاف من نفسو ٭ترز ال العبد كذلك
.فالعبدالصاّباليغفلعنذكرهللاتعأبَبكلاكقاتو.(تعأب

هللاً عىٍبدي ثنا حىدَّ أىيب، ثىًٍت حىدَّ اٍلميثػىٌتَّ، ٍبني حيجىٍُتي ثنا حىدَّ اٍلعىزًيزً، عىٍبدي ثنا حىدَّ اٍبنى، أىيبيػىٍعًٍت
دو،سىلىمىةى ًدٍبًنأىيبزايى عىٍبًدهللًاٍبًنعىيَّاًشٍبًنأىيبرىبًيعىةى،عىٍنزايى أىنَّوي،أىنَّويبػىلىغىويعىٍنميعىاًذٍبًنجىبىلو،مىٍؤبى

أى٧ٍتىىلىوي هللًاصىلىهللاعىليوكىسىلم:مىاعىًملىآدىًميّّعىمىبلنقىطُّ رىسيوؿي :قىاؿى اًبهللاًقىاؿى ًمٍنذًٍكًر،ًمٍنعىذى
(ُ).هللاً
ًإذىاكىاٍلقىبيوؿًاٍستػىٍغفىرىًإذىالىوياًبٍلغيٍفرىافًمىٍعنىاهيًقيلىاٍلقىاًضيقىاؿى(يبعىٍبًدمظىنًًٌعٍندىأىانى)كىجىلَّعىزَّقػىٍوليوي“

ابىةًاتىبى أتىًٍميليالرَّجىاءيبًوًاٍلميرىاديكىًقيلىايىةىاٍلًكفىطىلىبىًإذىاكىاٍلًكفىايىةًدىعىاًإذىاكىاإٍلًجى ااٍلعىٍفوًكى قػىٍوليويأىصىحُّكىىىذى
ايىةًكىالتػٍَّوًفيقًاًبلرٍَّٛتىةًمىعىويأىمٍيىٍذكيريينًحُتىمىعىويكىأىانىتػىعىأبى أينمامعكمكىوتػىعىأبىقػىٍوليويكىأىمَّاكىالٌرًعىايىةًكىا٢تًٍدى
ٍرتيوينػىٍفًسوًُبذكرينأفتعأبقولوكاإلحاطةلعلمابفمعناهكنتم النػٍَّفسياٍلمىازًرًمُّقىاؿىنػىٍفًسيُبذىكى
ـيًمنػٍهىامىعىافوعىلىىاللُّغىةًُبتيٍطلىقي االدَّ فًكى٫تيىااٟتٍىيػىوىافًنػىٍفسيكىًمنػٍهى اتػىعىأبىاَّللًَّحىقًٌُبميٍستىًحيبلى كىًمنػٍهى
انػىٍفًسيُبتػىعىأبىًبقىٍولًوًاٍلميرىاديكىىيوىحىًقيقىةهذىاتهلىويتػىعىأبىَّللَّيكىاىالذَّاتي ُباأٍلىقػٍوىاؿًأىحىديكىىيوىاٍلغىٍيبيكىًمنػٍهى
اديميرىأىٍيضنايىكيوفىأففػىيىجيوزيغىٍييبُبمىاأىمٍنفسكَبماأعلمكالنػىٍفًسيُبمىاتػىٍعلىميتػىعىأبىقػىٍولًوً

الًيناذىكىرىينًإذىاأىمٍاٟتٍىًديثً بىويخى (ِ)”عىًملىعىمَّاكىجىازىاهياَّللَّيأىاثى
لوفتحفقدفيولوفتحفمن،الواليةكمنشورالطائفةعامةكطريق،األموررأسالذكرإف“

افف،يريدماكلعندهك٬تدكجلعزربوعلىكليدخلفليتطهر،كجلعزهللاعلىالدخوؿابب
شيءكلكجدربوكجد شيءكلفاتو-كعبلجل-ربوفاتوكإف، كفاقةالقلبُبأفك، الخلة

بطريقىوالذاكريكوفْتيثالقلبشعارالذكرصارفاف،كجلعزهللاذكرإالالبتةشيءيسدىا
،ماؿببلغنيافيكوفصاحبو،الفاقةكيغٍتا٠تلةيسدالذمالذكرىوفهذالوتبعكاللسافألصالة
معفقَتذلكبضدفهوعزكجلهللاذكرعنغافبلكاففإذا،سلطافببلكمهيبا،عشَتةببلكعزيزا
(ّ)”عشَتتوكثرةمعكحقَتسلطانومعكذليل،جدتوكثرة

                                  
.َِِْٓ،رقمْٗ/َُ،ادلسندأخرجواإلماـأٛتدُب(ُ)
،ِ،كتابالذكركالدعاءكالتوبةكاالستغفار،ابباٟتثعلىذكرهللاتعأب،طصحيح مسلما١تنهاجشرح(النوكم،ِ)

 .ِٕٓٔ،رقمِ/ُٕ
 .ُٔصيماٞتوزية،الق أبن شرح، ،السننأخرجوأبوداكد،ُب(ّ)



 


ّٔ 

 

 ومن فضل الذكر :
 رضى هللا عز وجل -

دليلعلى٤تبتو إف٤تبةهللاىيَبالذكرفذكره عليالقديركىومنالاببابةفالذكرىو،
ی ی ی ی ):كتعأبسبحانوقاؿللنقمكدافعللنعمكالذكرجبلب،اسبابرضىهللاعلىعبده

 (جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت
كيدافعهللاسبحانوعنعبادها١تؤمنُتالذاكرينككبلن.(ُ)
 علىدرجةإٯتانوكقربوابسبحانوكتعأب

 ال تعاىل: ) فاذكروين أذكركم(يورثو ذكر هللا تعاىل لو كما ق- 
 

 (3). (ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ)تعأب:قاؿ
ذكرُبدائماتعيشواأف..تنسوىاأال٬تبعليكمكالفضلالنعمىذهكلأم(ى:)تعأبقولو“
شكرىمكشركوهسبحانوذكركهكلماكىمالذكرعبادهمنيريدكتعأبسبحانوفا..عليكمأنعممن

)قدسيحديثُبيقوؿكتعأبوسبحانكهللا..كزادىم إذامعوكأانيبعبدمظنحسنعندأان:
تقربكإف،منوخَتمؤلُبذكرتومؤلُبذكرينكإف،نفسيُبذكرتونفسوُبذكرينفإف،ذكرين
 (.ىركلةأتيتوٯتشيأاتينكإفابعانإليوتقربتذراعانإٕبٌتقربكإفذراعانإليوتقربتبشربإٕبٌ

أكثريعطيكأفيريدألنوللعطاءأىبلنكوفأفبشرطيعطيأفُبالكرًنغبةرىيىذه
(ّ)”رٛتتوُب.سًتهُب.عطائوُب.نعموُب.شيءكلُبهللااذكركاأم(ى:)تعأبفقولو..كأكثر

 اخلروج من الظلمات اىل النور -
حب خب مب مئ ىئ يئ جبىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ)“:يقوؿهللاتعأب

(ْ)” (ىث يث ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث
نطفئا١تصابيحفيقوؿأفكالنيب)صلى(يوجهناحُتنناـابلليل“ ا١تصابيحإذا“: كأطفئوا

أتثَتانضارانعلىصحةاإلنسافأفكقدأثبتالعلم”رقدًب كأنواليراتحَب،لؤلنوارا١تضاءةأثناءالنـو

                                  
 ّٖ(سورةاٟتجايو:ُ)
 .ُِٓاآلية:، البقرةسورة(ِ)
 ْٔٔالشعراكم،دمحممتؤب،تفسَتالشعراكم،ص(ّ)

 ّْ،ِْ،ُْاألحزاباية:(ْ)



 


ّٕ 

 

منإشعاعالضوء النـو أثناء يصيبو ١تا التامة الراحة الضوء ، حذركانأيضانمنالتعرضألضواءكما
.التلفزيوفمثبلن
.ىذاَباٟتسيات–كللظلمةمهمة،للنورمهمة:إذف

.نورهكيغمرؾإشراقاتوعليكتتجلَّىحيث،بيتوكُبربكمعخىٍلوتكُبفهواٟتقالنورأردتىفإفٍ
ةتعٍتالدعاءكالطلبمنكالصبلةمنا١تبلئك،فالصبلةمنهللاتعأبتعٍتاٟتنافكالرٛتةكالعطف

(ُ)”.الذمٯتلك
،النورإٔبالظلماتمناإلخراجإ٪تاىيسببمبلئكتوكمنكتعأبتبارؾمنوالصبلةفهذه“

منحرموأتارهبمعنالغافلُتخسارةفيا،عنهميندفعٓبشركأم،بذلك٢تم٭تصلٓبخَتفأم
(ِ).”كفضلوخَته

 ينجي من عذاب هللا تعاىل- 
تعأبإقا ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ )ؿ

﮲   ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

﮿   ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾

(ّ). (﯀
أف:قػيٍلناكماالقاعدةألفاألجر؛علىا١تغفرةقدَّـأنوأيضانىنااآليةسياؽعلىكنلحظ“

،ىافعلواليتاٟتسنةعلىاألجرلعبادهييعدسبحانوكاٟتق،ا١تصلحةجىٍلبعلىميقدَّـا١تفسدةدىٍرء
كيناؿابلطاعةيستفيدفهو’،نفسوا١تكلَّفعلىنػىٍفعهايعودإ٪تابشيءمنهاينتفعالسبحانوأنومع

 .اآلخرةُباألجرعليها
أكلكمأفلو،عبادماي:»القدسياٟتديثكاقرأ،طاعتناكعن،عنَّافغٍتّّسبحانواٟتقأما
كلو،شيئانميٍلكيُبذلكزادما،منكمكاحدرجلقلبأتقىعلىكانواكجنكمكإنسكمكآخركم
 منكمكاحدرجلقلبأفجرعلىكانواكجنكمكإنسكمكآخركمأكلكمأف منذلكنقصما،

 .«شيئانملكي
                                  

 َُِٗٔ/ُٗ،تفسري الشعراوي(،ُُٗٗالشعراكم،دمحممتؤب)(ُ)
 ُٖ،رقمالقيماٞتوزية أبن شرح، ،السننأخرجوأبوداكد،ُب(ِ)
 ّٓسورةألحزاب،آية:(ّ)



 


ّٖ 

 

إذف التكاليفمنا١تستفيدكف٨تن: الدنياُبصبلحينىاففيها، يـواألجرعليهاأنخذٍب،
 .القيامة
 (حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث):وامهمألقيقولوفالرسلمنالكثَت٧تدلذلك

(ُ)”(ِ) 
منأحبوهللاالعلىالقديرالقدكسفهوَبنعيم،فضلالذكراليعدكال٭تصىأف:اخلالصة

الدنيا الفضل.اآلخرةكَب فمن الشيطاف، كسر ا٢تم، يزيل السعادة، السركركك٬تلب يبسط،
ثػىنىا:قىاؿى،دو٤تيىمٍَّبنيالرٍَّٛتىنًعىٍبديأىٍخبػىرىانى”الرزؽ صىاًلحيأىٍخبػىرىين:قىاؿى،جيرىٍيجواٍبنيأىٍخبػىرىانى:قىاؿى،حىجَّاجهحىدَّ
ًديثنا،سىًعيدوٍبني عىلىٍيوًهللايصىلَّىهللاًرىسيوؿىأف:اأٍلىٍنصىارًًمنىرىجيلوًإٔبى،يىسىاروٍبنًسيلىٍيمىافىًإٔبىرىفػىعىوي،حى

”:اًلٍبًنوًحهنيوقىاؿى”:قىاؿىكىسىلَّمى اًبوىًصيَّةوميوًصيكىًإيٌنً كىأىنٍػهىاؾى،اًبثٍػنػىتػىٍُتًأيكًصيكى،تػىٍنسىاىىاالىكىيٍكىقىاًصريىى
ٍلًقوًكىصىاًلحي،هًبًمىاهللايفػىيىٍستػىٍبًشريهًبًمىاأيكًصيكىاللَّتىافًأىمَّا:اثٍػنػىتػىٍُتًعىنً هللاًعىلىىاٍلويليوجىييٍكًثرىافًكى٫تيىا،خى
انػىتىالىوٍكىاأٍلىٍرضىالسَّمىوىاتًفىًإفَّ،هللايًإالَّإًلىوىًببلىأيكًصيكى،تػىعىأبى تػٍهيمىاحىٍلقىةنكى كىفَّةوُبكىانىتٍكىلىوٍ،قىصىمى

ةيفىًإنػَّهىا،كىًْتىٍمًدهًهللاًًبسيٍبحىافىكىأيكًصيكى،كىزىنػىتػٍهيمىا ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )،ٍلقيا٠تٍىيػيٍرزىؽيكىهًبىا،ا٠تٍىٍلقًصىبلى

فػىيىٍحتىًجبيعىنػٍهيمىاأىنٍػهىاؾىاللَّتىافًكىأىمَّا،(ْْ:)اإلسراء(ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
ًمنػٍهيمىاهللاي ٍلًقوًكىصىاًلحي، خى ٍرؾًعىنًأىنٍػهىاؾى، اليتيعطيها.(ّ)”كىاٍلًكرٍبًالشًٌ ىيا١تهابة الذكر كمنفضل

،اايكيذىبهافانومناعظماٟتسناتكاٟتسناتيذىنبالسيئات٭تطا٠تطالذكر،ا١تعطيللذاكرين
العبدا١تطيعالذاكرتعأبإذاسأؿهللاتعأبحاجةقالتأففقدجاءَباآلثر،استجابتالدعاء

كسألو دعاه ا١تبلئكةايربصوتمعركؼمنعبدمعركؼكالغافلا١تعرضعنهللاعزكجلإذا
صو ايرب ا١تبلئكة منكرقالت عبد من منكر ا١تبلئكة.ت نزكؿ الذكر فضل علىككمن الرٛتة

الذاكرين النيب، كنزلت:”ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ الرٛتة كغشيتهم ا١تبلئكة يذكركفهللاإالحفتهم قـو يقعد ال (
مسلم ركاه ) عنده فيمن هللا كذكرىم السكينة من.(ْ)”.عليهم اللساف ٭تفظ كالذكر

.كيسهلالصعاب،يمةكابقىارماتالنموالكذبكالغيبة
                                  

 َُٗسورةالشعراء،آية:(ُ)
 َُِّٓ/ُٗ(،تفسَتالشعراكم،ُُٗٗالشعراكم،دمحممتؤب)(ِ)

 َََُٔ،رقمَّٔ/ٗ،السنن الكربى ُبالنسائي،أخرجو(ّ)
 .ُْْٖ،رقمّّٓ/ٓ،شرح رايض الصاحلنيالعثيمُت،دمحمبنصاّببندمحم،(ْ)



 


ّٗ 

 

 

 

 ادلساء خاصة و  فضل اذكار الصباح
رتبعليوٓبيرتبعلىالذمكا١تساءبصفوخاصة٢تافضلكبَتواذكارالصباحفضلأفَباٟتقيقة

:كمنبعضىذاالفضلماىواٌب.غَتهمناألعماؿ
الوإالهللاكحدهالشريكلولوا١تلك)منقاؿال:رسوؿهللاقاؿأفعنأىبىريرةهنع هللا يضر“

مائةمرةكانتلوعدؿعشررقابككتبتلومائةحسنةيءكلواٟتمدكىوعلىكلش قديرُبيـو
فضل٦تاجاءتاحدأبٓبأيوك٤تيتعنومائةسيئةككانتلوحرزامنالشيطافيوموذلكحىتٯتسي

مائةمرةحطتخطاايهكافكانتبواالرجلعملاكثرمنوكمنقاؿسبحافهللا كْتمدهُبيـو
(ُ)”.مثلزبدالبحر

ًإالَّإًلىوىالىيػىٍوـوُبقىاؿىًفيمىنٍكىسىلَّمىعىلىٍيوًاَّللَّيصىلَّىقػىٍوليوي”كمنكتابشرحالنوكمعلىمسلم“
هياَّللَّي ٦تَّاأبًىٍفضىلًأىحىدهأيىٍتًٓبىٍمىرَّةوًمائىةىقىًديرهشىٍيءوكيلًٌعىلىىكىىيوىاٟتٍىٍمديكىلىوياٍلميٍلكيلىويلىويشىرًيكىالىكىٍحدى
اذىًلكىًمنٍأىٍكثػىرىعىًملىأىحىدهًإالَّبًوًجىاءى اقىاؿىلىوٍأىنَّويعىلىىدىلًيلهًفيوًىىذى ُبمىرَّةوًمائىةًًمنٍأىٍكثػىرىالتػٍَّهًليلىىىذى
ىذاكليسالزايدةعلىآخرثوابلوكيكوفا١تائةعلىاٟتديثَبذكورا١تاألجرىذالوكافاٍليػىٍوـً
اًدىىاكى٣تيىاكىزىةياعتدائهاعنهنىالىتاٟتدكدمن دىتػىهىاكىًإفَّأىٍعدى دىةًتػيٍبًطليهىاأىكًٍفيهىافىٍضلىالىزايى الٌزايى ُبكى
ةًرىكىعىاتًكىعىدىدًالطَّهىارىةًعىدىدً مىليكى٭تيٍتىالصَّبلى دىةىاٍلميرىادييىكيوفىأف نػىٍفسًًمنٍالىا٠تٍىٍَتًأىٍعمىاؿًًمنٍالٌزايى

دىةًميٍطلىقىاٍلميرىادييىكيوفىأفكى٭تيٍتىمىليالتػٍَّهًليلً غىٍَتًهًكىًمنًٍمٍنويأىكٍغىٍَتًهًًمنٍأىكٍالتػٍَّهًليلًًمنىكىانىتٍسىوىاءهالٌزايى
ا ؽًكىظىاًىريأىٍعلىميكىاىَّللَّيٍظهىريأىااًلٍحًتمىاؿيكىىىذى ليأىنَّوياٟتٍىًديثًًإٍطبلى ا٭تيىصًٌ ىىذىاُباٍلمىٍذكيورىاأٍلىٍجرىىىذى

اقىاؿىمىنٍاٟتٍىًديثً ابػىعٍأىك٣ٍتىىاًلسىُبميتػىفىرًٌقىةنأىكٍميتػىوىالًيىةنقىالىويسىوىاءهيػىٍوًموًُبمىرَّةوًمائىةىالتػٍَّهًليلىىىذى أىكَّؿىضىهى
االنػَّهىارً يعًُبلىويًحٍرزنالًيىكيوفىالنػَّهىارًأىكَّؿًُبميتػىوىالًيىةنهًبىاأيىٌٍبىأفاأٍلىٍفضىلىلىًكنَّآًخرىهيكىبػىٍعضىهى نػىهىارًهًٚتًى
يىتٍالتػٍَّهًليلًحىًديثًُبكىسىلَّمىعىلىٍيوًاَّللَّيصىلَّىقػىٍوليوي حيطَّتٍالتٍَّسًبيحًحىًديثًكىُبسىيًٌئىةوةيًمائىعىٍنويكى٤تًي

هي أىحىدهأيىٍتًكىٓبىٍالتػٍَّهًليلًحىًديثًُبقىاؿىكىقىدٍأىٍفضىليالتٍَّسًبيحىأفظىاًىريهياٍلبىٍحرًزىبىدًًمٍثلىكىًإٍفكىانىتٍخىطىاايى
اعىنٍاٞتٍىوىابًُباٍلقىاًضيقىاؿىبًوًجىاءى٦تَّاأىٍفضىلى زايدةمنفيوماكيكوفأفضلا١تذكورالتػٍَّهًليلىأفىىذى

                                  
 (ُٗ)رقم،ُٔ/ُبوقت،مقٌيدوغَتالذكرفضلُبجاء٦تاأحرؼوُب٥تتصراببهارللنوكم،االذك(ُ)



 


َْ 

 

ٍونيويالرًٌقىابًًعٍتقًفىٍضلًًمنًٍفيوًكىمىاالسَّيًٌئىاتًكى٤تىٍوًاٟتسنات االشٍَّيطىافًًمنىًحٍرزناكىكى فىٍضلًعىلىىزىاًئدن
اعيٍضووًبكيلًٌاَّللَّيأىٍعتىقىرىقػىبىةنأىٍعتىقىمىنٍأفثػىبىتىقىدٍأًلىنَّويا٠تٍىطىاايىكىتىٍكًفَتًالتٍَّسًبيحً هى النَّارًًمنىًمٍنويعيٍضوناًمنػٍ
ةورىقػىبىةوًبًعٍتقًحىصىلىفػىقىدٍ يعًتىٍكًفَتيكىاًحدى دىةًًمنٍلىوييػىبػٍقىىمىامىعىا٠تٍىطىاايىٚتًى الرًٌقىابًًعٍتقًزايى

ةً ةًعىلىىالزَّاًئدى دىةًًمنًٍفيوًامىكىمىعىاٍلوىاًحدى ٍونًوًدىرىجىةوًمائىةًزايى (ُ)”الشٍَّيطىافًًمنىًحٍرزناكىكى
ابرىابَّن”عنثوابفهنع هللا يضرقاؿ:قاؿرسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلص:“ ٯتيًٍسي:رىًضيتي ًحُتى كابإلسبلـ،مىٍنقاؿى

.”يػيٍرًضيىويأفافىحىٌقانعلىهللاتعأبك،كٔتحمدصلىاَّللَّيعىلىٍيًوكىسىلَّمنىًبيَّان،دينا
”رسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلصقاؿ:أفعنو:عنأنسرضيهللا“ ًإيٌنً أٍكٯتيًٍسي:اللَّهيمَّ ييٍصبحي حُتى مىنقاؿى

هللاال أنتى أنَّكى يعىخىٍلًقكى كىٚتًى كىمىبلًئكىتىكى كأيٍشًهديٛتىىلىةىعىٍرًشكى أيٍشًهديؾى ،ذمالإًلوىًإالَّأٍنتىأٍصبىٍحتي
كىرىسيوليكى ٤تيىمَّدانعىٍبديؾى النَّارً،كأفَّ اَّللَّيريبػيعىويًمنى النَّار،أٍعتىقى اَّللَّينٍصفىويًمنى أٍعتىقى كىمىٍن،فىمىٍنقىا٢تىىامىرَّتػىٍُتً

ًعوً اثىبلاثنأىٍعتىقىهللاثىبلثىةىأٍرابى النَّاًر.فإٍفقا٢تىىاأىٍربىعانأٍعتػى،قىا٢تى  (ِ)”قىواَّللَّيتىعأبًمنى
 عن الذكر العبد غفلة

 (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ)
(ّ) 

العليم العلي ،سبحاف قاؿأف النفاؽ الوقوعَبدائرة من جل٭تفظا١تؤمن هللاعزك ذكر
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ):تعأب

 (ژ ژ
(ْ)

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ):كقاؿتعأبُبسورةا١تنافقُت

 (ہ ھ ھ ھ ھ ے ے
(ٓ)



                                  
،ِبناٟتجاج،اببفضلالدعاءابللهمأتناُبالدنياحسنةكَب،طصحيح مسلمالنوكم،٤تيالدين٭تي،ا١تنهاجشرح(ُ)

ُٕ/ُٕ
ماييقاؿعندالصَّباًحكعندىاالذكارالنوكم،(ِ) (ُِٓ،ُِْ)،رقمٕٗ/ُت،ا١تساًء،،اببي
 .ُْْ-ُّْسورةالصَّافات،اية:(ّ)
 ُِْسورةالنساء،اية:(ْ)
 .ٗسورةا١تنافقوف،اية:(ٓ)



 


ُْ 

 

ا١تسلمالذميشتغلبشيءاخرأف.فمنيغفلعنذكرهللاتعأبيكوفمنا١تنافقُت:خالصة القول
يشتغلابالمواؿكاألكالدفإنويقعَبدائرةالنفاؽلتفضيلوألشيءىيمناألصلوعنذكرهللاتعالى

ڄ ڄ )”قاؿهللاتعأب:.ٔبادىندرجاتالنفاؽلعدـالتجردكىذاالتفضيليؤدما،٥تلوقات

 (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

ذكرهللاتعأببصفةمستمرةتوجبرٛتةهللاعزكجلكاألمافألفنسيانوأفك٢تذاكلويتضحلنا.(ُ)
القيامةُباهللاكنسيو،كالعياذابسببلشقاءالعبادَبالدنيا ڦ ڄ )قاؿتعأب،لعذابيـو

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ )”:قاؿتعأبك(ِ)"(ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

ٱ ٻ ٻ ٻ جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مبىئ ىئ ىئ ی ی ی ی

(ّ)(ٻ پ پ پ پ ڀ
هللاتعأب ُب:”قاؿ مثلو الناسكمن ُب بو ٯتشي نورا لو كجعلنا فأحييناه ميتا كاف أكمن

.كاالخرىوالغافلعنذكرهللا،ابالذاكرىوا١تؤمنفاألكؿ(ْ)”الظلماتليسٓتارجمنها
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 ٖٓٔٓ،اآلايت:سورةالذارايت(ُ)
 ُٗسورةاٟتشر،ايو:(ِ)
 ُُِِْٔ،ايو:طوسورة(ّ)

 ُِِاآليو:،سورةاألنعاـ(ْ)



 


ِْ 

 

 آداب الذكر: ادلبحث اخلامس
.ىناؾآدابللذكركٔتراعاهتايوجبإبذفهللاتعأبالقبوؿ

 الطهارة: -3

ا٠تٍىطَّابً“ ٍبني ٕبعيمىري رى،فػىقىاؿى ا؟فػىقىٍدقىاؿى ًمٍنىىذى ٕتيىاًىيجىاًلسنا:أىتػىٍعجىبي هللًاصىلىهللاكىكىافى سيوؿي
اقػىٍبلى ًمٍنىىذى أىٍعجىبى ،أتىٌٍبىأفعىلىيًوكىسىلمى رىسيوؿي :قىاؿى عيمىري كىأيمًٌي؟فػىقىاؿى أبًىيبأىٍنتى :كىمىاذىاؾى فػىقيٍلتي

اٍلويضيوءى ا،هللًاصىلىهللاعىلىيًوكىسىلمى:مىٍنتػىوىضَّأىفىأىٍحسىنى :أىٍشهىدي،لسَّمىاءًٍبيَّرىفىعىنىظىرىهيًإٔبى الىإًلىوىأففػىقىاؿى
لىوي اعىٍبديهيكىرىسيوليويأفكىأىٍشهىدي،ًإالَّهللايكىٍحدىهيالىشىرًيكى فيًتحىٍتلىويٙتىىانًيىةيأىبٍػوىاًباٞتٍىنًَّةيىٍدخيليًمٍن،٤تيىمَّدن

(ُ)”أىيًٌهىاشىاءى.
يستحسن انبعيدانعنالنجاسةيكوفالذاكرطاىرأفكنستخلصمنذلكأنو مستخدمانالسواؾ،

  كعليهايكوفا١تكافطاىران
 استقبال القبلة. -3

.مناألمورا١تستحبةاستقباؿالقبلةعندذكرهللاعزكجل
السَّرًمًٌ“ ٍبني نَّادي ىى ثػىنىا حىدَّ اٍلميبىارىؾً، اٍبني ثػىنىا حىدَّ عىمَّارو، ٍبًن ًعٍكرًمىةى عىٍن ا، ًٝتىاؾه ٟتٍىنىًفيُّحىدَّثىًٍت ،: قىاؿى

عىبَّاسو اٍبنى ٍعتي ٝتًى ا٠تٍىطَّابً، ٍبني عيمىري حىدَّثىًٍت : يػىقيوؿي بىٍدرو، يػىٍوـي كىافى لىمَّا : قىاؿى ٍبني، يػٍري زيىى ثػىنىا حكحىدَّ
اٟتٍىنىًفيُّ،كىاللٍَّفظيلىوي،حىٍربو ٍبنيييونيسى ثػىنىاعيمىري ثػىنىاًعٍكرًمىةيٍبنيعىمَّ،حىدَّ ،اروحىدَّ ًٝتىاؾه ىيوى حىدَّثىًٍتأىبيوزيمىٍيلو
ٍبنيا٠تٍىطَّابً،حىدَّثىًٍتعىٍبديهللًاٍبنيعىبَّاسو،اٟتٍىنىًفيُّ :حىدَّثىًٍتعيمىري ،قىاؿى رىسيوؿي يػىٍوـيبىٍدرونىظىرى :لىمَّاكىافى قىاؿى

كىىيٍمأى اٍلميٍشرًًكُتى ًإٔبى رىجيبلن،ٍلفههللًاصىلَّىهللايعىلىٍيًوكىسىلَّمى ًمائىةوكىًتٍسعىةىعىشىرى ثي ابيويثىبلى فىاٍستػىٍقبىلى،كىأىٍصحى
لىةى ٍيوً،نىيبُّهللًاصىلَّىهللايعىلىٍيًوكىسىلَّمىاٍلًقبػٍ يىدى ًبرىبًًٌو:،ٍبيَّمىدَّ ٍزٕبمىاكىعىٍدتىًٍت»فىجىعىلىيػىٍهًتفي اللهيمَّ،اللهيمَّأى٧تًٍ

تػيٍعبىٍدُباأٍلىٍرضًأفاللهيمَّ،آًتمىاكىعىٍدتىًٍت الى ـً ًذًهاٍلًعصىابىةىًمٍنأىٍىًلاإٍلًٍسبلى ،«تػيٍهًلٍكىى يػىٍهًتفي فىمىازىاؿى
لىةً،ًبرىبًٌوً ٍيًوميٍستػىٍقًبلىاٍلًقبػٍ رًدىاؤيهيعىٍنمىٍنًكبػىٍيوً،مىادِّايىدى سىقىطى رًدىاءىهي،حىىتَّ هيأىبيوبىٍكروفىأىخىذى فىأىٍلقىاهيعىلىى،فىأىاتى

كىرىائًوً،مىٍنًكبػىٍيوً هللاً،ٍبيَّاٍلتػىزىمىويًمٍن نىيبَّ :ايى رىبَّكى،كىقىاؿى مينىاشىدىتيكى كىعىدىؾى،كىفىاؾى مىا لىكى يػيٍنًجزي ،فىًإنَّويسى

                                  
 ُِّرقم،ُج،ادلسندُبأخرجواإلماـأٛتد(ُ)
 



 


ّْ 

 

كىجىلَّ: هللايعىزَّ (8) (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ)فىأىنٍػزىؿى
(2)”ًئكىةًفىأىمىدَّهيهللاياًبٍلمىبلى

 ادلداومة :و التضرع واخلشوع -1
ڳ ڳ ڱ )قاؿتعأب.ا٠تشوعكاإلخبلصعزكجلويدخلَبقلبوالتضرعأف٬تبعلىالذاكر

 (ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
(ّ)

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ):تػىعىأبىقػىٍوليويكىًمٍنوي،اٍلًعبىادىةىأىمً(ڱ ں ں)“
اكىُب.(ْ) دىلًيلهىىذى

صىفىًإفَّاٍلًعبىادىاتًُبالنًٌيَّةًكيجيوبًعىلىى الىتػىعىأبىاَّللًَّكىٍجويًبوًيػيرىاديالًَّذمكىىيوىاٍلقىٍلبًعىمىلًًمنٍاإٍلًٍخبلى
(ٓ)”.غىٍَتًهً

 .االستعانة ابهلل تعاىل -7
كلشيءيعزكيزؿاألمركلوبيدهللاالعليالقديركانوحسبوكىوالقادرعلىأفإفاستحضرالعبد

چ چ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ)قاؿتعأب،منيشاءكانوخلقإلطاعةالرٛتنالقدكس

حينهايكوفالعبدَبمعيةهللا.(ٔ)” (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
القادر علىكلشيء، مستعينانبو يدا٠تالق، ا١تخلوقاتمنصنع فجميع يكوفالعبد، كمنىنا

.فاالستعانةابتعأبىيمنآدابالذكر.عرانبقدرتومستعينانابمستش
إينألحبك”النيبملسو هيلع هللا ىلصقاؿلو:أفعنمعاذهنع هللا يضر“ ػ ايمعاذ كهللاػ تقوؿدبركلأففبلتنس،

.(ٕ)”كحسنعبادتك،صبلة:اللهمأعٍتعلىذكرؾكشكرؾ
 اجلهر ابلصوت . غري مستحب -5

                                  
 ٗسورةاألنفاؿ،آية:(ُ)
 (ٖٓ،رقم)ُّّٖ/ّ،ابباإلمداداب١تبلئكةُبغزكةبدر،كإابحةالغنائم.،الصحيحأخرجومسلم،ُب(ِ)
 ٓسورةالبينة،ايو:(ّ)
 ُُسورةالزمر،آية:(ْ)
 .ُْْ/َِ،اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،(ٓ)
 ٖٓ–ٔٓ،آية:الذارايتسورة(ٔ)
 (ُِّٔ).رقمِّٓ/ٓ.ُط..يف السنن،أبوداكد.أخرجو(ٕ)



 


ْْ 

 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ )قاؿتعأب:،اٞتهربومنآدابالذكرعدـ

 (ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ
(3) 

ااًبلتٍَّكًبَتًجىهىريكاًحُتىلًلنَّاسًكىسىلَّمىعىلىٍيوًاَّللَّيصىلَّىقػىٍوليوي“ ليسانكمأىنٍػفيًسكيمٍعىلىىاٍربػىعيواالنَّاسيأىيػُّهى
يعناتىٍدعيوفىًإنَّكيمٍكالغائباأصمتدعوف ةًاٍلبىاءًكىًبفىٍتحًكىٍصلوهًبىٍمزىةًاٍربػىعيوامىعىكيمٍكىىيوىاقىرًيبنٝتًى مىٍعنىاهياٍلميوىحَّدى
ٍنسىافييػىٍفعىليويًإ٪تَّىاالصٍَّوتًرىٍفعىفىًإفَّأىٍصوىاتىكيمٍكىاٍخًفضيواأبًىنٍػفيًسكيمٍاٍرفػيقيوا كىأىنٍػتيمٍلًييٍسًمعىويٮتيىاًطبيويمىنٍلًبػيٍعدًاإٍلً
يعهىيوىبىلٍكالغائبأبصمىوكليستعأبهللاتدعوف فىًفيوًكىاإٍلًحىاطىةًاًبٍلًعٍلمًمىعىكيمٍكىىيوىقىرًيبهٝتًى
تػىٍوًقَتًهًُبأىبٍػلىغىكىافىخىفىضىويًإذىافىًإنَّويرىٍفًعوًًإٔبىحىاجىةهتىدٍعيٓبىًٍإذىااًبلذًٌٍكرًالصٍَّوتًخىٍفضًًإٔبىالنٍَّدبي

ىىًذهًُبكىسىلَّمىعىلىٍيوًاَّللَّيصىلَّىكىقػىٍوليويأىحىاًديثيبًوًجىاءىتٍكىمىارىفىعىالرٍَّفعًحاجةأبدعتفافٍعًظيًموًكىتػى
أىنَّويًصليويكىحىاسىبىقىمىأتىٍعٌتىىيوىأىحىدًكيمٍرىاًحلىةًعينيقًًمنٍأىحىدًكيمًٍإٔبىأىقػٍرىبيتىٍدعيونىويالذلاألخرلالٌرًكىايىةً
ٍبلًًمنٍإًلىٍيوًأىقٍػرىبيكى٨تىٍنيتػىعىأبىكىقىٍولًو٣ًتاز عىلىٍيوًاَّللَّيصىلَّىقػىٍوليويالدُّعىاءًٝتىىاعًٖتىًٍقيقيكىاٍلميرىاديالوريدحى
نػٍزهابًىَّللًًَّإالَّقػيوَّةىكىالىحىٍوؿىالىكىسىلَّمى كلمةاستسبلـأهناذلكسببلىمىاءياٍلعيقىاؿىاٞتٍىنَّةًكينيوزًًمنٍكى

ٍذعىافًكىاٍعًتىاؼوتػىعىأبىاَّللًًَّإٔبىكىتػىٍفوًيضو ئناالٯتلكالعبدكأفألمرهكالرادغَتهالصانعكأنولىوياًبإٍلً يػٍ ًمنىشى
ٍنزًكىمىٍعٌتىاأٍلىٍمرً نػٍزىأفكىمىايسهنىفًثػىوىابهكىىيوىاٞتٍىنَّةًُبميدَّخىرهثػىوىابهأىنَّويىينىااٍلكى قىاؿىأىٍموىاًلكيمٍأىنٍػفىسياٍلكى
الىمىٍعنىاهيكىًقيلىتػىعىأبىاَّللًَّٔتىًشيئىةًًإالًَّحيلىةىكىالىاٍسًتطىاعىةىكىالىحىرىكىةىالىأىمٍكىاٍٟتًيلىةياٟتٍىرىكىةياٟتٍىٍوؿياللُّغىةًأىٍىلي
كالقوةبعصمتوإالاَّللًَّمىٍعًصيىةًعىنٍحىٍوؿىالىكىًقيلىاًبَّللًًَّإالَّخىٍَتوٖتىًٍصيلًُبقػيوَّةىكىالىشىرٌودىٍفعًُبحىٍوؿى
كىيػيعىبػَّرياللُّغىةًأىٍىليقىاؿىميتػىقىاًربهكىكيلُّويعىٍنوياَّللَّيرىًضيىمىٍسعيودوبنعنىذاكحكىٔتعونتوطاعتوإالعلى
أىٍيضناكىيػيقىاؿياٞتٍىٍوىىرًمُّجىزىـىكىاًبلثَّاينكىاٍٞتيٍمهيورياأٍلىٍزىىرًمُّجىزىـىكىاًبأٍلىكَّؿًكىاٟتٍىٍولىقىةًلىةًاًبٟتٍىٍوقػىاٍلكىًلمىةًىىًذهًعىنٍ
 (3)”كغَتهاٞتوىرلحكاىاغريبةلغةَبقػيوَّةىكىالىحىٍيلىالى
 
 
 .جوامع الذكر -6

                                  
 .َِٓسورةاألعراؼ،آية:(ُ)
.َِْٕ،رقمِٓ/ُٕ،ِبناٟتجاج،طصحيح مسلمالنوكم،٤تيالدين٭تي،ا١تنهاجشرح(ِ)



 


ْٓ 

 

كافالنيبملسو هيلع هللا ىلصيستحباٞتوامعمنف،ملسو هيلع هللا ىلصجوامعالذكر١تنا١تستحبةعندرسوؿهللاأف،ُباٟتقيقة
ذلك سول ما كيدىع ثواهباالدعاء لعظيم غَتىا على الذكر جوامع يفضل سنتو.ككاف كليسُب

كمع.ايستارايستارأك،ايلطيف،ايلطيفاكهللا،هللاكاحدمثلعلىلفظجبللةفقطاالقتصار
.اللغةالكلماتا١تفردهالتفيدشيانذلكفإفَبعلم

ثػىنىا“ ثػىنىا:قىاليوا-عيمىرىأىيباًلٍبنًكىاللٍَّفظي-عيمىرىأىيبكىاٍبني،النَّاًقديكىعىٍمرهك،سىًعيدوٍبنيقػيتػىيػٍبىةيحىدَّ ،سيٍفيىافيحىدَّ
صىلَّىالنَّيبَّأف،جيوىٍيرًيىةىعىنٍ،عىبَّاسواٍبنًعىنً،بوكيرىيٍعىنٍ،طىٍلحىةىآؿًمىٍؤبى،الرٍَّٛتىنًعىٍبدًٍبن٤ًتيىمَّدًعىنٍ
،أىٍضحىىأفبػىٍعدىرىجىعىٍبيَّ،مىٍسًجًدىىاُبكىًىيى،الصٍُّبحىصىلَّىًحُتىبيٍكرىةنًعٍنًدىىاًمنٍخىرىجىكىسىلَّمىعىلىٍيوًهللاي
عىلىٍيوًهللايصىلَّىالنَّيبُّقىاؿى،نػىعىمٍ:قىالىتٍ”عىلىيػٍهىا؟فىارىقػٍتيكًلَّيًتااٟتٍىاؿًعىلىىزًٍلتًمىا:»فػىقىاؿى،جىاًلسىةهكىًىيى
ثى،كىًلمىاتوأىٍربىعىبػىٍعدىؾًقػيٍلتيلىقىدٍ”:كىسىلَّمى سيٍبحىافى:لىوىزىنػىتػٍهينَّاٍليػىٍوـًميٍنذيقػيٍلتًٔتىاكيزًنىتٍلىوٍ،مىرَّاتوثىبلى
ٍلًقوًعىدىدى،كىًْتىٍمًدهًهللاً ادىعىٍرًشوًكىزًنىةىنػىٍفًسوًكىرًضىاخى اتًوًكىًمدى (8)”كىًلمى

واخلالصة اٟتسنيأف اٝتائو من بعدد العظيم العلي هللا ذكر ىو الذكر ّتوامع صفاتووا١تقصود
:قىاؿى-اٍلبىاًىًليَّيػىٍعًٍت-أيمىامىةىأىيبعىنٍ»-كقدجاءتأحديثنبويةكثَتةتفيدىذاا١تقصدمنها.العبل
؟ٖتيىٌرًؾيًبى”:فػىقىاؿىشىفىيًتأيحىٌرًؾيجىاًلسهكىأىانى-كىسىلَّمىعىلىٍيوًاَّللَّيصىلَّى-اَّللًَّرىسيوؿيخىرىجى :قػيٍلتي.”شىفىتىكى
ليٍغوي؟ٓبىٍكىالنػَّهىارىاللٍَّيلىدىأىٍبتىٍبيَّقػيٍلتىويًإذىاًبشىٍيءوأيٍخربيؾىأىفىبلى”:قىاؿى،اَّللًَّرىسيوؿىايىاَّللَّىأىذٍكيري :قػيٍلتي.”تػىبػٍ
مىاعىدىدىَّللًَّكىاٟتٍىٍمدي،ًكتىاًبوًُبمىاعىدىدىَّللًَّكىاٟتٍىٍمدي،ًكتىابيويأىٍحصىىمىاعىدىدىَّللًَّاٟتٍىٍمدي:تػىقيوؿي”:قىاؿى.بػىلىى

ٍلقىويأىٍحصىى خى ٍلًقوًُبمىاًمٍلءىَّللًَّكىاٟتٍىٍمدي، خى كىأىٍرًضوًٝتىىاكىاتًوًًمٍلءىَّللًٍَّمديكىاٟتٍى، كيلًٌعىدىدىَّللًَّكىاٟتٍىٍمدي،
ي،ذىًلكىًمٍثلىكىتيسىبًٌحي،شىٍيءوكيلًٌعىلىىَّللًَّكىاٟتٍىٍمدي،شىٍيءو (2).«ذىًلكىًمٍثلىكىتيكىربًٌ

ثناعىٍبديهللاً“ ثىًٍتأىيب،حىدَّ إً،حىدَّ ثناًإٍٝتىاًعيليٍبني أىيبعيٍثمىافى،بٍػرىاًىيمىحىدَّ ثنااٟتٍىجَّاجيٍبني عىٍن،حىدَّ
نىا٨تىٍنينيصىلًٌيمىعىرىسيوًؿهللًاصىلىهللا،عىًناٍبًنعيمىرى،عىٍنعىٍوًفٍبًنعىٍبًدهللًاٍبًنعيتػٍبىةى،أىيبالزُّبػىٍَتً :بػىيػٍ قىاؿى

ًمنى رىجيله قىاؿى ًإٍذ كىسىلم هللايأىعىليو اٍلقىٍوـً كىأىًصيبلنفػىقىاؿى بيٍكرىةن هللًا كىسيٍبحىافى كىًثَتنا ً كىاٟتٍىٍمدي كىًبَتنا ٍكبػىري
هللاً رىسيوؿى ايى أىانى اٍلقىٍوـً ًمنى رىجيله فػىقىاؿى ا كىكىذى ا كىذى اٍلقىاًئلي مىًن كىسىلم: هللًاصىلىهللاعىليو رىسيوؿي ، قىاؿى

                                  
،،اببالصحيحُبمسلم،أخرجو(ُ)  (ٕٗ،رقم)ََِٗ/ْالتسبيحأكؿالنهاركعندالنـو

 َُٕٖٔ،رقمّٗ/َُ،اببجامعُبالتسبيحكالتحميدكغَتذلك،رلمع الزوائد ومنبع الفوائد،ا٢تيثمي(ِ)



 


ْٔ 

 

٢تىىافيًتحىٍت٢تىىاأىبٍػوىابي هللًاصىلىهللاعىليوعىًجٍبتي رىسيوؿى ٍعتي ٝتًى ميٍنذي اتػىرىٍكتػيهينَّ فىمى عيمىرى اٍبني اًءقىاؿى السَّمى
. ذىًلكى (ُ)”كىسىلميػىقيوؿي

ثػىنىا“ ثػىنىا:قىاؿى،اٟتىسىنًٍبنيأىٍٛتىديحىدَّ عىنٍ،كىٍىبوٍبنيهللاًعىٍبديأىٍخبػىرىين:قىاؿىالفىرىجًٍبنيأىٍصبىغيحىدَّ
اٟتىاًرثًٍبنًرًكعىمٍ ًىبلىؿوأىيبٍبنًسىًعيدًعىنٍأىٍخبػىرىهيأىنَّوي، خيزىٯٍتىةىعىنٍ، أىيبٍبنًسىٍعدًبًٍنتًعىاًئشىةىعىنٍ،

يٍػهىاكىبػىٍُتىاٍمرىأىةوعىلىىكىسىلَّمىعىلىٍيوًاَّللَّيصىلَّىهللاًرىسيوؿًمىعىدىخىلىأىنَّوي،أىبًيهىاعىنٍ،كىقَّاصو :قىاؿىأىكٍ،نػىوىاةهيىدى
اًمنٍعىلىٍيكًأىٍيسىريىيوىٔتىاأيٍخربيؾًأىالى:فػىقىاؿى،هًبىاتيسىبًٌحيحىصىاةه خىلىقىمىاعىدىدىهللاًسيٍبحىافىأىٍفضىلي؟أىكٍىىذى

عىدىدىهللاًكىسيٍبحىافى،ذىًلكىبػىٍُتىمىاعىدىدىهللاًكىسيٍبحىافى،األىٍرضًُبخىلىقىمىاعىدىدىهللاًكىسيٍبحىافى،السَّمىاءًُب
اًلقهىيوىمىا .ذىًلكىًمٍثلىاًبَّللًًَّإالَّقػيوَّةىكىالىحىٍوؿىكىالى،ذىًلكىًمٍثلىَّللًَّكىاٟتىٍمدي،ذىًلكىًمٍثلىأىٍكبػىريكىاَّللَّي،خى

ا (ِ)”.سىٍعدوحىًديثًًمنٍغىرًيبهحىسىنهحىًديثهىىذى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 ُْٕٕرقمّّ/ّ،،ّج،،ادلسندأخرجواإلماـأٛتدُب(ُ)

 ّٖٔٓ،رقمْْٓ/ٓاببُبدعاءالنيبملسو هيلع هللا ىلصكتعوذُبدبركلصبلة،،السننُبالًتمذم،أخرجو(ِ)



 


ْٕ 

 

 
 
 
 

 وصفات هللا تعاىل العالقة بني أذكار  وأمساء: الفصل الثاين

 .مفهوم اذكار  : األول ادلبحث
 مكانة الذكر عند هللا تعاىل.: ادلبحث الثاين

 مفهوم أمساء هللا تعاىل وصفاتو .: ادلبحث الثالث
 العالقة بني أذكار  وأمساء وصفات هللا تعاىل .: ادلبحث الرابع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


ْٖ 

 

 ادلساءو مفهوم اذكار الصباح: األول ادلبحث

 الذكر ىف اللغة:
كماقاؿ،كىؤتعٌتحفظالشيءكاسًتجعوُبالقلبأكعلىاللسافبعدنسيانواكإلدامةحفظو

هباٯتيكن،الذكر:اترةيقاؿكيرادبوىيئةللنفس”الراغباألصفهاينُبكتابومفرداتألفاظالقرآف:
كالذكريقاؿ،اٟتفظيقاؿاعتباراإبحرازهأفكىوكاٟتفظإال،ومنا١تعرفة٭تفظمايقتنيأفلئلنساف

كلذلكقيل:الذكرذكراف:،كاترةيقاؿٟتضورالشيًءالقلبأكالقوؿ،اعتباراابستحضاره
كذكرابللساف.كذكرابلقلب

(ُ)”ذكرالعننسيافبلعنإدامةاٟتفظ،ذكرعننسياف:ككلكاحدمنهماضرابف
 (ٻ ٻ ٻ پ پ پ)كمنوقولوتعأب،كمصدرالذكرمنذكرالشيءيذكرهذًكرانكذيكران

أم(ِ). رٛت: ذكر زكرايىذا بعبده هللا يعٍت.ة اإلخباركالذكر الوحيك، التفكَتك، ،الصلواتك،
 (ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ)قاؿهللاتعأب،الشرؼك

(ّ) 

أمالقرآفشرؼلكك٢تم تعأب، كقولو أمشرفك (ڭ ڭ ڭ ڭ):  ذٌكرت ذكرت إذأتعٌت،

 (ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى):قولوتعأب،كمنالذكرابللساف.معي
(ْ)

كمن.(ٓ)(ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ):اللسافمعانقولوتعأبابلقلبككمنالذكر
(ٔ)(ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ):الذكرعنالنسيافقولوعزكجل

 الذكر اصطالحاً 
أكٔتسألتو،أكأحكاموأكبتبلكةكتابو،أكأفعالو،توأكصفاتويذكرالعبدربولئلخبارعنذا

                                  
 (.ِِّّٖٗمفرداتألفاظالقرآف)ص(ُ)
 ِآيو:،مرًنسورة(ِ)
 ْْالزخرؼ،آية:سورة(ّ)
 َُيو:آاألنبياء:سورة(ْ)
 ََِالبقرة،اية:سورة(ٓ)
 ّٔاية:،الكهفسورة(ٔ)



 


ْٗ 

 

،أكللثناءعليو،كتعظيمو،ك٘تجيدهكتوحيدهكٛتدهكشكره،أكإبنشاءالثناءعليوبتقديسو،كدعائو
(ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئقاؿتعأب

(ُ) 

 : الذكر شرعاً 
ٌب:الثاينمعٍتخاصكاآلو٢تماىومعٍتعامكأالذكرلومعنيافشرعانأف،َباٟتقيقة
-:ا١تعٌتالعاـ

الثناءكاٟتمدكالتسبيحككقراءةالقرآفكفالطاعاتٚتيعانمنالتشهدكالصبلة،كىوٮتتصابلعبادات
.علىهللاتقاـبذكركلذكرالعليالقدير

اٍلقي ًقرىاءىةي كىالذًٌٍكري ةي الصَّبلى الذًٌٍكري العباًس: أبو قىاؿ كىالذًٌٍكري الدُّعىاءي كىالذًٌٍكري التٍَّسًبيحي كىالذًٌٍكري ٍرآًف
الطَّاعىةي كىالذًٌٍكري ،كىُبحىًديًثعىاًئشىةى.الشٍُّكري بىدىاحاًجبي ىٍذكىرحىىتَّ

ا١ت ًعٍندى اَّللَّيعىنػٍهىا:ٍبيَّجىلىسيوا رىًضيى
ىٍذكىرموضعالذكرً؛الشٍَّمسً

أرادتعندالركن،ا١ت كقدتكررذكرالذكرُب،األسودأكاٟتجرًكأهنا
كُباٟتديث:القرآفي.اٟتديثكيرادبًو٘تجيدهللاكتقديسوكتسبيحوكهتليلوكالثناءعليوّتميع٤تامده

فىذىكًٌريكه أفأحد٫تا:فيوكجهاف؛كمعٌتقولوتعأب:كلذكرهللاأكرب.أمأنوجًليلخطَتفأجلوه؛ذىكىره
تعأب العبدللعبدذكراَّللَّ ينهىعنأفكالوجواآلخر،إذاذكرهالعبدخَتللعبدمنذكًر ذكراَّللَّ

(ِ)الفحشاءكا١تنكرأكثر٦تاتنهىالصبلة.
مشلكلمايقربالعبدإٔبهللا،كإذاأطلقذكرهللا”ككماقاؿالشيخعبدالرٛتنالسعدم:

ك٨تو،أكتعلمعلمانفعكتعليمو،ءعلىهللاأكثنا،أكعملبدين،أكعملقلب،أكفكر،منعقيدة
  (ّ)”.فكلوذكرتعأب،ذلك

قاؿاالسكندرم كقيل،النسيافبدكاـحضورالقلبكالذكرىوالتخلصمنالغفلة:”ككما
 أكصفةمن،كسواءُبذلكذكرهللا،ترديداسما١تذكورابلقلبكاللساف

أكدعاء،أكاستدالؿعلىشيءمنذلك،الوأكفعلمنأفع،أكحكممنأحكامو،صفاتو
أك

                                  
 .ْٓسورةالعنكبوت،اآلية:(ُ)
 .َُّ،فصلالذاؿا١تعجمة،صْ،جلسان العربر،وابنمنظ(ِ)
 .ِْٓ،عبدالرٛتنبنانصرالسعدم،صالرايض النضرة و احلدائق النرية الزاىرة(ّ)



 


َٓ 

 

أكليائو أك أنبيائو أك ذكررسلو منالوجوه، بوجو أكتقربإليو أكمنانتسبإليو أكسببمن،
،فا١تتكلمذاكر،أكحكاية،أك٤تاضرة،أكذكرأكشعر،بنحوقراءة،أكفعلمناألفعاؿ،األسباب

ذاكركا١تتفكرُبعظمةهللاتعأبكجبلل كٝتاكاتو كآايتوُبأرضو وكجربكتو أمرهللابو، كا١تمتثل١تا
ذاكر عنو هنى ما عن كا١تنتهي أبعضاء، يكوف كقد اٞتناف يكوف كقد اللساف يكوف قد كالذاكر

(ُ)”.كاٞتامعلذلككلويكوفذاكراكامبل،كقديكوفابإلعبلفكاالجهار،اإلنساف

 -: معىن خاص

كصفاتوالعبلاليتكردتَبأٝتاءهللاأكاستحضرهَبقلبومنأدعلىلسانوكىوكلمانطقوالعب
طيبة،ا١تقصودمنالذكرليسالقوؿفقط.ككتابوأكَبسنةنبيودمحمملسو هيلع هللا ىلص فقوؿاللسافىوككلمةو

إٔبهللاعزكجل كلذلكفإف.تضاهكلكنقوؿالقلبىوالنيةالصادقةَبالعملٔتق،يتقربهباالعبدي
فظا١تعٌت،فالقوؿيبلىمعناهبكثرةالًتديد.حضورالقلبلتدبَتمايقولوا١ترادمنالذكرىو كليس٭تى

.شيءمثلالعملٔتقتضاه

كالصبلةعلىنبيودمحمصلى،حقيقةذكرهللاتبارؾكتعأبىوتسبيحوكٖتميدهكتبلكةقرانو“
للدينكالدنياكاآلخرةكاالستعاذةبوسبحانومنكلمااستعاذبوهللاعليوكسلمكسؤاؿهللااٟتاجات

(ِ)”.نبينادمحمملسو هيلع هللا ىلص
ذكرهللاسبحانوكتعأبىواستعاذةبوعزكجلكبدكفالذكريقعالفردَبأفكيشَتالتعريف

ذكرأفأٛتدبنحنبلماـابلذكريكوفَبمعيةهللاكماذكرَباٟتديثَبا١تسنداإلوطياتا٠تبائث
هللاً.”هللاسبحانوكتعأبىواستعاذةمنكلخبيث ثىًٍتأىيب،حىدَّثناعىٍبدي ثناعىفَّافي،حىدَّ حىدَّثنا،حىدَّ

أىٍخبػىرىينسىآبه،كيىىٍيبه عيٍقبىةى ثناميوسىىٍبني عىٍنرىسيوًؿهللًاصىلىهللا،حىدَّ هللًا٭تيىدًٌثي عىٍبدى عى عىليوأىنَّويٝتًى
قػىٍبلى أبًىٍسفىًلبػىٍلدىحىكىذىًلكى عىٍمرًكٍبًننػيفىٍيلو ٍبنى زىٍيدى عىلىىرىسيوًؿهللًاصىلىهللاعىليوأفكىسىلمأىنَّويلىًقيى يػىٍنزًؿى

مه هللًاصىلىهللاعىليوكىسىلمسيٍفرىةنًفيهىاٟتٍى إًلىٍيًورىسيوؿي ـى فػىقىدَّ :،أيىٍكيلىًمنػٍهىاأففىأىىبى،كىسىلماٍلوىٍحيي ٍبيَّقىاؿى

                                  
 ،مفتاح الفالح ومصباح األرواح يف ذكر هللا الكرمي الفتاح،السكندرم،اتجالدين(ُ)
 ،والدعاء الذكر يف اإلقتداء،جودة صواف،دمحم(ِ)



 


ُٓ 

 

تىٍذْتىيوفى مىا الىآكيلي هللًاٍبني،عىلىىأىٍنصىاًبكيمًٍإيٌنً عىٍبدي ا ىىذى حىدَّثى هللًاعىلىٍيًو اٍسمي ذيًكرى ًإال٦َّتَّا كىالىآكيلي
(ُ)”عىٍنرىسيوًؿهللًاصىلىهللاعىليوكىسىلم.،عيمىرى

ذكر على اافظة ُب فإف كأجرانكبذلك اٟتياة ىذه ُب كثَتا خَتا تعأب ُبهللا عظيما
فمنفوائدىاانشراحالصدركطمأنينةالقلبكمعيةهللاتعأبكذكرهللعبدُبا١تؤلاألعلىقاؿ.اآلخرة

 (ِ).(مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث)هللاتعأب:
بي كجلكقدكردتآايتعديدة مناألذكار٤تببعندهللاعز غَتأفنتكاإلكثار مقيدالذكر

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ ):كمنهاقوؿهللاتعأب،أككيفية،أكمكاف،بزماف

( يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث
(1)

أزمانوكالذكرمعاإلنسافُبكلشؤكنوأفتبُتاآلايت ،االحاديثكالقرآفالكرًناءةقر؛
االسبلميةك،ةالنهيعنا١تنكركإقامةالصبلكاالمراب١تعركؼك كالتأمل،الستغفاراك،التفقوَبالعلـو

كبينتاآليةاإلكثارابلذكرألفا١تنافقيذكر.ىوذاكر...خلقالسمواتكاألرضكَبصفاتهللاالعبل
،قعود أك،قياـ من األحواؿ ٚتيع ُب الذكر جواز اآليةتكبين.يذكركفهللاكثَتانوفقليبلنإ٪تاا١تؤمنهللا
.بجن على أك

اىتمت فضربت النبوية السنة كأيضا لتوضيحها بتبسيطا١تسائل  كوسيلة األمثاؿ الشريفة
الذكركأ٫تيتو  ال كالذم ربو يذكر الذم مثل”النيبملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:قاؿ موسى أيب فعن.توضيحية١تفهـو

 . (7)”كا١تيت اٟتي مثل يذكره

تعأب ﯀ ):كقولو ﮿  ﮼  ﮽ ﮾ ﮻  ﮸  ﮹ ﮺  (﮶ ﮷
(ٓ)،

مناطاععزكجلكترؾا١تعاصيكأشغلكقتوكلسانوبذكرهللافهومنالذاكرينأفبُتاآليةت

                                  
 ْٗٔٓرقم،ادلسندأخرجواإلماـأٛتدُب(ُ)
 ِٖ:،اآليةالرعدسورة(ِ)
 ُّْْ:،اآليةاألحزابسورة(ّ)
 6407اٟتديث: ،رقمحيالصح اجلامع كتابالبخارم،أخرجو(ْ)
 ّٓاالحزابايو:(ٓ)



 


ِٓ 

 

فالذكرمطلوبلتأديةالطاعةلذلكٓبيقيدههللاعزكجلٔتكافأكبزمافمثلوكمثلابقي.كالذاكرات
.ؿاالنسافعامةاٞتسدكحاككىيعبادةالكثرةمنهاتقيدالركح،الصبلةكالعباداتاألخرلكاٟتج

 :ادلساء و  ذكار الصباحأ

ُباٟتقيقة الذكر، ا١تسلمُتٔتسائل ائمة اىتم بتأليفالكثَتعنها، فقاموا َبسائر، نظرانلقيمتها
النفس على استعان.العقلكاٞتسدوالعباداتكأتثَتىا الصباحت٢تذا بكتبأذكار منوالباحثو ا١تساء

النوكي ككتاب كبار أئمة اومؤلفات تيميةولقيمبن بن مستخدمة البحث فركض سلوبأإلثبات
ا١تساءك٤تاكلةاستخراجالنتائجاليتترمي٢تاوذكارالصباحأاالستنباطَبفهمفحولىذهالكتبمن

.الباحثة

 .دلاذا مسيت أبذكار ؟! 
 (مئ ىئ يئ جب):قاؿتعأب

گ گ گ گ ڳ ):كقاؿتعأب.(ُ)

 (ڳ
(ِ).

وٕبزكا٢تإكالصباحيبتدئبنصفاليل،طةبوقتالصباحٝتيتأبذكارالصباحألهنامرتب
ا١تساء٢تافضلكبَتكفضلهايكوفوذكارالصباحأ.كابلزكاؿكينتهيبنصفالليلا١تساءيبتدئ

ذكارأماأ؛طلوعالشمسكفضلكقتألذكارالصباحىوذكرىافيمابُتالفجرأك،بذكرىاَبكقتها
.رأبا١تغربفضلكقت٢تاىومابُتالعصأا١تساء

 (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ):قاؿتعأب
ۉ ۉ )كقاؿتعأب:.(ّ)

.(ْ) (ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ
.اآلصاؿٚتعأصيلاألخفش:“

(ُ)”.اٍلمىٍغًربًًإٔبىاٍلعىٍصرًبػىٍعدىاٍلوىٍقتياأٍلىًصيلي:اٞتوىرم

                                  
 .ِْسورةاالحزابآيو:(ُ)
 . ٓٓغافرايو:سورة(ِ)
 ّٗسورةؽ،اآلية:(ّ)
 َِٓ،اآلية:سورةاألعراؼ(ْ)



 


ّٓ 

 

أفاءمابُتصبلةالصبحإٔبأكقاتأذكارالصباحكا١تسأف-رٛتوهللا-كقدبُتابنالقيم
الشمس تطلع تغرب، حىت العصر صبلة كبعد كتعأب، سبحانو هللا بقوؿ ذلك على :كاستدؿ

 (مئ ىئ يئ جب)
إذان(ِ) ا١تقيد، منها الغَتمقيدك فاألذكار الصباح، مقيدةوكأذكار ا١تساء

قىا:بقيدينكىذايتضحُباألحاديثالنبوية صىلَّىاَّللَّيعىلىٍيًوكىسىلَّمىعىٍنأىيبىيرىيٍػرىةىقىاؿى اَّللًَّ رىسيوؿي ):ؿى
اٍلًقيىامى يػىٍوـى أيىًٍتأىحىده ٓبٍى ًمائىةىمىرَّةو كىًْتىٍمًدًه اَّللًَّ ٯتيًٍسيسيٍبحىافى كىًحُتى ييٍصًبحي ًحُتى قىاؿى ٦تَّامىٍن أبًىٍفضىلى ًة

أىٍكزى ًمٍثلىمىاقىاؿى أىحىدهقىاؿى  (ّ)ادىعىلىٍيًو(.جىاءىبًًوًإالَّ

عبدهللابنخيبيب“ -عن ا١تعجمة ا٠تاء هنع هللا يضر-بضم كظلمة”قاؿ:، مطره ُبليلة خرجنا
ٍب،فلمأقلشيئان،ٍبقاؿ:قيلٍ،فلمأقلشيئان،فأدركناهفقاؿ:قيلٍ،شديدةنطلبالنيبملسو هيلع هللا ىلصليصليلنا

قيلٍ قاؿ: أقو، تيٍصًبحيفقلت:ايرسوؿهللاما ٘تيًٍسيكىًحُتى ًحُتى يعىوًٌذىتػىٍُتً
كىا١ت اَّللَّيأحىده ىيوى قيٍل ؟قاؿ: ؿي

ًمٍنكيٌلشئ تىٍكًفيكى مىرَّاتو (ْ)قاؿالًتمذم:حديثحسنصحيح.”ثىبلثى

،عنأيبىريرةهنع هللا يضر،كابنماجوكغَتىاابألسانيدالصحيحة،كالًتمذم،كُبسننأيبداكد“
أصبح:عنالنيبملسو هيلع هللا ىلص كافيقوؿإذا ٍينا”أنو أٍمسى كىًبكى أٍصبىٍحنا ًبكى اللَّهيمَّ ٨تىٍيا، كىًبكى ٪تىيوتي، ،كىًبكى
النُّشيوري قاؿ:”كىإًلىٍيكى أمسى ٍينا”كإذا أٍمسى ًبكى اللَّهيمَّ ٨تىٍيا، كىًبكى النُّشيوري، كىإًلىٍيكى ٪تىيوتي قاؿ”كىًبكى

(ٓ)”الًتمذم:حديثحسن.

َّللًَّ”عنعبدهللابنمسعودهنع هللا يضرقاؿ:كافالنيبملسو هيلع هللا ىلصإذاأمسىقاؿ:“ يٍلكي
ٍيناكأٍمسىىا١ت ،أٍمسى

َّللًَّ ”قاؿالراكم:أراهقاؿفيهنه:”الإًلوىًإالَّهللاكحدهالشريكلو،كاٟتىٍمدي كىىيوى كىلىوياٟتىٍمدي يٍلكي
لىويا١ت

ًمٍنشىٌرماُبىىًذًه،ديرهعلىكيٌلشئقى مىابػىٍعدىىاكأعيوذًبكى يػٍرى لىًةكىخى ًذًهاللَّيػٍ ماُبىى يػٍرى خى رىٌبأسأليكى

                                                                                                        
 ّٔٓ/ٕ.ِط،القرآفألحكاـاٞتامع(.ـُْٔٗىػُّْٖ.)بكرأيببنأٛتدبندمحم،القرطيب(ُ)
 ِْ:اآليةسورةاألحزاب،(ِ)
 ُُٔاإلماـالنوكم،األذكارا١تنتخبةمنكبلـسيداألبرارصلهللاعليوكسلم.ص(ّ)
 ا١تصدرالسابق(ْ)
 (َِٖ)رقماالذكارللنوكم،(ٓ)



 


ْٓ 

 

لىةً االلَّيػٍ الكىسىلكىسيوًءالًكربىً،كىشىٌرمىابػىٍعدىىى ًمنى ،رىٌبأىعيوذيًبكى ُبالنَّاًركىعىذىابو ًمٍنعىذىابو أعيوذيًبكى
أٍيضان:أٍصبىٍحناكأٍصبىحىا١تلككىإ،ُبالقىرٍبً ذلكى (ُ).”...ذىاأٍصبىحىقاؿى

منعقرب“ عنأيبىريرةهنع هللا يضرقاؿ:جاءرجلإٔبالنيبملسو هيلع هللا ىلصفقاؿ:ايرسوؿهللامالقيتي
قاؿ: بكلماتهللاالتاماتمن”لدغتٍتالبارحة؟ أعيوذي : أٍمسىٍيتى ًحُتى قػيٍلتى لىٍو ٓبىٍأما خىلىقى ما شر

 (ِ)”رضىهللاعنها.–ذكرهمسلممتصبلْتديث٠تولوبنتحكيم.”تىضيرَّؾى

أيبىريرةهنع هللا يضر“ عن إذاأف ايرسوؿهللاميٍرينبكلماتأقو٢تٌن الصديقهنع هللا يضرقاؿ: بكر أاب
كإذاأمسيت السَّمىوىاًتكاألرض”قاؿ:،أصبحتي شئ،قيًل:اللَّهيمَّفىاًطرى كيلًٌ عآبالغيبكىالشَّهىادىًةرىبَّ

ًإالَّأٍنتىأفأٍشهىدي،كمليكو كىًشرًٍكوً،الإًلوى الشٍَّيطاًف إذىا،أعوذبكمنشرنفسيكىشىرًٌ قػيٍلها : قاؿى
مىٍضجىعىكى كىإذىاأخىٍذتى كىإذىاأٍمسىٍيتى .قاؿالًتمذم:حديثحسنصحيح”أٍصبىٍحتى

كلمةمنر”سننأيبداكد”كُب ايرسوؿهللاعلًٌمنا قالوا: أيبمالكاألشعرمهنع هللا يضرأهنم كاية
كاضطجعنا أمسينا كإذا أصبحنا إذا نقو٢تا فذكره، بعدقولو:، سيوءان،”كىًشرًٍكوً”كزادفيو نػىٍقًتىًؼى كأٍف

(ّ).”عىلىأنٍػفيًسناأٍك٧تىيرَّهيإٔبميٍسًلمو

مىاًمٍنعىٍبدو:”رسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلصعفافهنع هللا يضرقاؿ:قاؿعنعثمافبنالًتمذمكسننأيبداكدُب
شئُباألٍرًضكىالُب اٝتًًٍو مىعى الَّذمالىيىضيرُّ اَّللًَّ ًبٍسًم كلليلة: كىمىساًء يػىٍوـو كيٌل ُبصىباًح يػىقيوؿي

العىًليم السًَّميعي كىىيوى السَّماًء يىضيرَّ، ٓبٍى مىرَّاتو حديثحسنصحيح”هشئثىبلثى ،قاؿالًتمذم:ىذا
(ْ)”.ٓبىتيًصٍبويفجأةببلء”كُبركايةأيبداكد:.ىذالفظالًتمذم

”عنثوابفهنع هللا يضرقاؿ:قاؿرسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلص:،ُبكتابالًتمذم ٯتيًٍسي:رىًضيتي ًحُتى مىٍنقاؿى
(ٓ)”.يػيٍرًضيىويأفكافىحىٌقانعلىهللاتعأب،اَّللَّيعىلىٍيًوكىسىلَّمنىًبيَّانكٔتحمدصلى،كابإلسبلـدينا،ابرىابَّن

                                  
 ُُٕـسيداألبرارصلهللاعليوكسلم.صاإلماـالنوكم،األذكارا١تنتخبةمنكبل(ُ)
 ا١تصدرالسابق(ِ)
 (ُِِاالذكارللنوكم،رقم)(ّ)
 ُُٖاإلماـالنوكم،األذكارا١تنتخبةمنكبلـسيداألبرارصلهللاعليوكسلم.ص(ْ)
 (ُِْ)رقماالذكارللنوكم،(ٓ)



 


ٓٓ 

 

أف،هنع هللا يضر-ابلشُتا١تعجمة-أبسانيدجيدةعنأيبعياش،كابنماجو،كُبسننأيبداكد“
ًإذىاأٍصبىحى:الإلوىًإالَّاَّللَّيكى”رسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: ،لىويٍحدىهيالىشىريكىمىٍنقاؿى كىىيوى كىلىوياٟتىٍمدي يٍلكي

لىويا١ت
إٍٝتىاًعيلىملسو هيلع هللا ىلص،علىكيٌلشئقىًديره ًمٍنكىلىًد رىقػىبىةو لىويًعٍدؿي حىسىنىاتو،كافى لىويعىٍشري عىٍنوي،ككيًتبى كىحيطَّ

سىيًٌئاتو دىرىجاتو،عىٍشري لىويعىٍشري ُب،كىريًفعى ًمنىككافى أٍمسىى،الشٍَّيطاًفحىتٯتيًٍسيىًحٍرزو ًإذىا قىا٢تىىا كىإٍف
حىتيصبح (ُ)”كافىلوًمٍثليذلكى

مالكاألشعرمهنع هللا يضر:ك“ أيب عن يضعفو ٓب إبسناد داكد أيب سنن ُب هللاملسو هيلع هللا ىلصأف رسوؿ
رىٌبالعىالىًمُتىإذىاأٍصبىحىأحىديكيٍمفػىٍليػىقيٍل:أىٍصبىٍحنىاكأصٍ”قاؿ: َّللًًَّ يٍلكي

،بىحىا١ت االيػىٍوـً ىىذى يػٍرى خى اللَّهيمَّأسأليكى
اهي تىويكىىيدى هي،فػىٍتحىويكىنىٍصرىهيكىنيورىهيكىبػىرىكى مابػىٍعدى ًمٍنشىرماًفيًوكىشىرًٌ إذاأٍمسىىفػىٍليػىقيٍلًمٍثلىٍبيَّ،كأعيوذيًبكى

(ِ)”.ذلكى

”نعباسرضيهللاعنهماعنرسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلصأنوقاؿ:عناب”سننأيبداكد”كُب“ مىنقاؿى
كىلىوياٟتىٍمديُبالسَّمىوىاًتكىاألٍرًضكىعىًشٌيانكىحً تيٍصًبحوفى كىًحُتى ٘تيٍسيوفى ًحُتى ييٍصبحي)فىسيٍبحافاَّللًَّ ُتىًحُتى

ىيًًٌتكٮتيٍرًجيا.تيٍظًهريكفى
ا١ت ًمنى ٗتيٍرجيوفى(ٮتيٍرًجياٟتىيَّ مىٍوهًتىاكىكىذىًلكى بػىٍعدى اٟتىٌيك٭تيًٍيياألٍرضى ًمنى ىيًٌتى

:)١ت الرـك
لىًتوً،أدرؾمافاتىويُبيػىٍوًمًوذلكى(ُٖ،ُٕ مافىاتىويُبلىيػٍ ٯتيًٍسيأىٍدرىؾى ًحُتى ٓبييضىعًٌفوأبو”كىمىٍنقا٢تىينَّ
داكد ُب، البخارم ضعفو كتكقد كُب الكبَت الضعفاء”ابواترٮتو للحديثشواىد.”كتاب كلكن
(ّ)”ٔتعناه

داكد”ُبك  أيب عنهنٌ”سنن ملسو هيلع هللا ىلصكرضي النيب بعضبنات عن ييعٌلمهاأف ملسو هيلع هللا ىلصكاف النيب
كًْتىٍمًدهً”فيقوؿ: تيٍصبحُتى:سيٍبحافىاَّللَّ ما،القػيوَّةىًإالَّابَّللًَّ،قيوٕبحُتى

كىشاءى كأفهللاقدأحاطبكل،هللاعلىكلشئقديرأفأعلم،كمآبيشأٓبيكن،افىاَّللَّ
شئ

                                  
 (ُِٗ)ا١تصدرالسابق(ُ)
 َُِخبةمنكبلـسيداألبرارصلهللاعليوكسلم.صاإلماـالنوكم،األذكارا١تنت(ِ)
 ِِِ.رقمالنوكم،االذكار،(ّ)



 


ٓٔ 

 

ًعٍلمان حىت، حيًفظى ٯتيًٍسي ًحُتى قىا٢تىينَّ كىمىٍن ٯتيًٍسيى حىتَّ حيًفظى ييٍصبحي ًحُتى قا٢تىينَّ مىٍن فإنَّوي
 (ُ).”يصبح

فأك٢تماقوؿاا١تساءىيقيدوذكارالصباحأالقيودالواردةُباألحاديثعنأف:اخلالصةو
كىذا،أصبحت(،صباحكليـو،صبحأ،صبحناأ،تصبحوف،تصبحُت،)حُتيصبح:النيبملسو هيلع هللا ىلص

علىدخوؿالصباح داللو القيدالثاينأ، ٮتصدخوؿاليلكىو فيما ما ،)حُتٯتسىفيقوؿملسو هيلع هللا ىلص،
.أمسيت(،أمسينا،مساءكلليلة،أمسى،٘تسوف

جدان كثَتة النهار طرُب أذكار ف اليتعليها، ابألذكار كاختتامو النهار افتتاح فيو كاٟتكمة
ا١تدار كالسعادة، العافية ٖتصل كهبا العبادة مخ كىي كطلوع، بُتالصبح ما النهار: بطرُب كنعٍت

 (مئ ىئ يئ جب) :قاؿتعأب.كمابُتالعصركالغركب،الشمس
(ِ)

ٞتٍىٍوىىرًمُّ اٍلمىٍغًربًًإٔبىاٍلعىٍصرًبػىٍعدىاٍلوىٍقتياأٍلىًصيلي: كىأىصىاًئليكىآصىاؿهأيصيلهكىٚتىٍعيوي، ٚتىٍعيكىأىنَّوي،
(ّ)”أىًصيلىةو

(گ گ گ گ ڳ ):كقاؿتعأب
(ْ)

(ٓ)”يعٍتصبلةالفجركصبلةالعصر“
.كالعشي:آخره،كاإلبكار:أكؿالنهار

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ :كقاؿتعأب
(ٔ)

ا١ترادبوقبلأف،كىذايفسرماجاءُباألحاديثمنقاؿكذاككذاحُتيصبحكحُتٯتسي
(ُ).كأف٤تلىذهاألذكاربعدالصبحكبعدالعصر،طلوعالشمسكقبلغركهبا

                                  
 ُُِاإلماـالنوكم،األذكارا١تنتخبةمنكبلـسيداألبرارصلهللاعليوكسلم.ص(ُ)
 ِْسورةاألحزاب،اآليو:(ِ)
 ّٔٓ/ٕ.ِالقرطيب،دمحمبنأٛتدبنأيببكر.اٞتامعألحكاـالقرآف،ط(ّ)
 . ٓٓسورةغافر،اآلية:(ْ)
ـ(.اٞتامعألحكاـالقرآف،ٖتقيق:أٛتدالربدكينكإبراىيمأطفيشُْٔٗىػُّْٖالقرطيب،دمحمبنأٛتدبنأيببكر.)(ٓ)

 ِّْ/ُٓ.ِ.القاىرة:دارالكتبا١تصرية.ط
. ّٗؽ،اآلية:سورة(ٔ)



 


ٕٓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مكانة الذكر عند هللا تعاىل: الثاين ادلبحث
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ):قاؿتعأب”.الذكر”ٝتاءالقرافالكرًنأمنأفيكفيناقوالن

(ں
.النور(،الفرقاف،ٝتاءأخرل)الكتابأللقرآفالكرًنأفمعالعلم.(ِ)

العليم العزيز عند الذكر مكانة يتضح ىنا كمن األ، ا١تسمىفكثرة مكانة على تدؿ ٝتاء
،ؿعظمتوفكثرةاٝتاءهللاتعأبدلتعلىكماؿجبل،مثبلن،كمالوعندهللاعزكجلوكشرؼا١تسمى

.ككذالككثرةأٝتاءالقرآفدلتعلىشرفوكفضيلتو.ٝتاءاٟتبيبدلتعلىعلورتبتوأككثرة

                                                                                                        
،ٖتقيق:دمحمبنعبدالعزيزا٠تالدم،دارالكتبمنظومة اآلداب غذاء األلباب شرحاٟتنبلي،دمحمبنأٛتدبنسآب،(ُ)

 ِٖٗـ،صُٔٗٗالعا١تية،بَتكتلبنافمطلبأذكارالصباحكا١تساء،
 ٗسورةاٟتجر،اآلية:(ِ)



 


ٖٓ 

 

صىلَّى-رسولوكأٝتاءتعأبهللاأٝتاءُبكماا١تسمىعظمعلىتدؿاألٝتاءكثرةأف:كأعلم“
(ُ)”كىسىلَّمىعىلىٍيوًهللاي

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ )يةُبتفسَتاآليقوؿالقرطيب،كلتوضيحمكانةالذكر

 (وئ
(ِ)

أمر اذكركين أذكركم، كجوابو كأصل، جيًزـى، فىًلذىًلكى اٍلميجىازىاًة مىٍعٌتى التػَّنػىبُّوي.كىًفيًو الذًٌٍكًر كىأىٍصلي
لىوي لىةهعىلىىالذًٌ.اًبٍلقىٍلًبلًٍلمىٍذكيوًركىالتػَّيػىقُّظي اًبللًٌسىاًفذًٍكرناأًلىنَّويدىالى الذًٌٍكري ،ٍكًراٍلقىٍليبًٌكىٝتيًٌيى ثػيرى أىنَّويلىمَّاكى غىيػٍرى

لًٍلفىٍهمً السَّاًبقى ىيوى صىارى اللًٌسىاينًٌ اٍلقىٍوًؿ عىلىى الذًٌٍكًر ؽي أىذٍكيرٍكيٍم.ًإٍطبلى اًبلطَّاعىًة اذٍكيريكين اآٍليىًة: كىمىٍعٌتى
ٍغًفرىةً جيبػىٍَتو،اًبلثػَّوىاًبكىاٍلمى ٍبني طىاعىةياَّللًَّكىقىاؿى.قىالىويسىًعيدي ،أىٍيضنا:الذًٌٍكري يىٍذكيٍرهيكىًإٍفأىٍكثػىرى ييًطٍعويٓبٍى فىمىٍنٓبٍى

اٍلقيٍرآفً كىًقرىاءىةى كىالتػٍَّهًليلى اَّللَّى،التٍَّسًبيحى اَّللَّىفػىقىٍدذىكىرى أىطىاعى كىسىلَّمى:)مىٍن صىلَّىاَّللَّيعىلىٍيًو النَّيبًٌ عىًن كىريًكمى
تىويكىصىٍومىكىًإٍفأى صىبلى ثػَّرى اَّللَّىكىًإٍفكى تىويكىصىٍومىويكىصىًنيعىويلًٍلخىٍَتًكىمىٍنعىصىىاَّللَّىفػىقىٍدنىًسيى ويكىصىًنيعىويقىلَّصىبلى
ادىُب،لًٍلخىٍَتً( خيوىٍيًزمىٍندى ٍبني ٤تيىمَّدي اٍلقيٍرآفً”ذىكىرىهيأىبيوعىٍبًداَّللًَّ اـً .لىوي”أىٍحكى كىقىاؿى النػٍَّهًدمُّ:ًإيٌنً أىبيوعيٍثمىافى

ا اَّللَّيًفيهى يىٍذكيريانى الَّيًتً السَّاعىةى ىٍعلىمى ألى كىجىلَّ:، اَّللَّيعىزَّ يػىقيوؿي قىاؿى تػىٍعلىميهىا؟ أىٍينى كىًمٍن لىوي: فىاذٍكيريكين”ًقيلى
اَّللَّى”.أىذٍكيرٍكيمٍ يىٍذكيري ًمٍنعىٍبدو السُّدًٌمُّ:لىٍيسى كىجىلَّكىقىاؿى ذىكىرىهياَّللَّيعىزَّ ذىكىرىهياَّللَّي،ًإالَّ ًإالَّ يىٍذكيريهيميٍؤًمنه الى
ذىكىرىهياَّللَّيبعذاب،ًبرىٍٛتىًتوً ًإالَّ اًفره يىٍذكيريهيكى ُبقػيليوبًنىا.كىالى دُّ ٧تًى اَّللَّىكىالى لىوي:نىٍذكيري فىًقيلى كسيلأىبيوعيٍثمىافى

كىةن؟فػىقىاؿى ذيكالنُّوًفاٍلًمٍصرًمُّرىًٛتىوي.زينجارحةمنجواركمًبطىاعىًتوًأف:اٍٛتىديكااَّللَّىتعأبعلىحىبلى كىقىاؿى
ذًٍكرناعىلىىاٟتٍىًقيقىًةنسيُبجنبذكرهكلشي اَّللَّىتػىعىأبى ،كحفظهللاعليوكلشي،اَّللَّي:مىٍنذىكىرى

ميعىاذي.ككافلوعوضامنكلشي أى٧ٍتىىلىويكىقىاؿى ًمٍنعىمىلو ـى آدى اٍبني اَّللَّيعىٍنوي:مىاعىًملى رىًضيى جىبىلو ٍبني
. ًمٍنذًٍكًراَّللًَّ اًباَّللًَّ  (ّ)ًمٍنعىذى
برؾأمنأعظمالقرابتك–النفسومعيسرهكخفةمؤكنتوعلىاللسان–إفذكرهللاعزكجل

كماأنوذكأثركبَتعلىسلوؾا١تؤمنُبىذه،ابكأكثرىاثواابكأٛتدىاعندا١تنقلبإاي،الطاعات
الدنيا اٟتياة الطهر، من عاليو آفاؽ َب ٭تلق ك٬تعلو بربو العبد يصل الصفاءكفهو فينعم،

                                  
ُٕٓ/ْ.ُ..طا١تواضع.أٝتاءُبفصل.هتذيب االمساء واللغاتالنوكم،(ُ)
 ُِٓالبقرة،اآلية:سورة(ِ)
ُِٕص،القران ألحكام اجلامعدمحم،،القرطيب(ّ)



 


ٓٗ 

 

النفسواٟتبكاٟتمدوابلقرب تزكية على ذلك فينعكس األنس السلوؾ، كاستقامة األخبلؽ ،كهتذب
(ُ).السَتةككشرؼا١تكانة،كاستنارةالبصَتة
ىئ ىئ ی ی ی ):جلذلكأمرهللاتعأبا١تؤمنُتبذكرهسبحانوكتعأبفقاؿأمن

 (ی جئ حئمئ ىئ يئ جب
(ِ).

منقعدمقعدآبيذكرهللافيوكانتعليومنهللا:”نوقاؿأكركلأبوىريرةعنالرسوؿملسو هيلع هللا ىلص
(ّ)”كمناضطجعمضجعااليذكرهللافيوكانتعليومنهللاترة،ترة

،بلكافكبلموكلوُبذكرهللاكماكااله،النيبملسو هيلع هللا ىلصأكملا٠تلقذكراهللاعزكجلكاف“
ككعده،كإخبارهعنأٝتاءالربكصفاتوكأحكاموكأفعالو،مرهكهنيوكتشريعوألمتوذكرامنوهللاأككاف

كسؤالوكدعاؤهإايهىو،وذكرانمنولوتسبيحك،ٛتدهوكثناؤهعليوآبالئوك٘تجيدى،ككعيدهذكرامنولو
كعلىٚتيع،فكافذاكرانُبكلأحيانو،كسكونوكصمتوذكرامنوبقلبو،رغبتوكرىبتوذكرامنولو

كنزكلو،كُبمشيوكركوبوكمسَته،قائمانكقاعدانكعلىجنبو،ككافذكره٬ترممعأنفاسو،أحوالو
 .كظعنوكإقامتو

(ْ).”تناكإليوالنشورااٟتمدالذمأحياانبعدماأم:”قظقاؿككافإذااستي
قاؿ،ملسو هيلع هللا ىلصعنالنيب-هنع هللا يضرأيبذر عن عنهللاتبارؾكتعأبأنو ايعبادمإينحرمتالظلمعلى:

اي،فاستهدكينأىدكم،كلكمضاؿإالمنىديتوايعبادم.نفسيكجعلتوبينكم٤ترمافبلتظا١توا
جائعإالمنأطعمتو عبادمكلكم فاستطعموينأطعمكم، إالمنكسوتو، عار ،ايعبادمكلكم

فاستغفركين،كأانأغفرالذنوبٚتيعا،إنكمٗتطئوفابلليلكالنهار،ايعبادم،فاستكسوينأكسكم
أفلو،ايعبادم،كلنتبلغوانفعيفتنفعوين،إنكملنتبلغواضرمفتضركين،ايعبادم،أغفرلكم

.أكلكمكآخركمكإنسكمكجنكمكانواعلىأتقىقلبرجلكاحدمنكممازادذلكُبملكيشيئا

                                  
 ـُٖٖٗ.،٣تلواٞتامعةاإلسبلميةاب١تدينةا١تنورة،العددالرابعالذكر وأثره يف حياة ادلؤمن(علي،عبدالرٛتن،ُ)
 ِْ،ُْ(سورةاألحزاب:اآلايت:ِ)
الرَّجليمن٣تلسو،السننأبوداكدُبأخرجو(ّ) كجلى،اٟتديثرقم:كتاباألدب،ابب:كراىيةأفيقـو كاليذكرهللاعزى
(ْٖٓٔ.) 
 ِّّ.صِ،جزاد ادلعاد يف ىدى خري العباد،ابنقيماٞتوزية(ْ)



 


َٔ 

 

نقصأفعبادملواي علىأفجرقلبرجلكاحدما أكلكمكآخركمكإنسكمكجنكمكانوا
.ذلكمنملكيشيئا

وينفأعطيتكلأكلكمكآخركمكإنسكمكجنكمقامواُبصعيدكاحدفسألأفعبادملواي
.مانقصذلك٦تاعندمإالكماينقصا١تخيطإذاأدخلالبحر،إنسافمسألتو

كمن،فمنكجدخَتافليحمدهللا،عبادمإ٪تاىيأعمالكمأحصيهالكمٍبأكفيكمإايىااي
.ُبصحيحو مسلم أخرجو.كجدغَتذلكفبليلومنإالنفسو

اٟتديثعلىكثَتمنزلةاٟتديث فنصعلىٖترًنالظلمبُت،منقواعدالدينكأصولواشتملىذا
العباد بتقريرىاكىو، ا١تقاصداليتجاءتالشريعة منأعظم الدعاء، علىأ٫تية التأكيدفيو ،كجاء

كدنياه،كطلبا٢تدايةمنهللاكحده ٭تتاجومنمصاّبدينو كالدعاءىو،كسؤاؿالعبدربوكلما
 .العبادة

كبيافغناهعن،كإثباتصفاتالكماؿكنعوتاٞتبلؿلوسبحانو،هللاكماأنوتضمنتنزيو
،كفيوأيضانالتنبيوعلى٤تاسبةالنفس،كالتضرهمعصيةالعاصُت،خلقوكأنوالتنفعوطاعةالطائعُت

كلذلككافأبوإدريسا٠توالينإذاحدثهبذااٟتديثجثا،كالندـعلىالذنوب،كتفقداألعماؿ
(ُ).”ىوأشرؼحديثألىلالشاـ:”ككافاإلماـأٛتديقوؿعنو،علىركبتيو
إذاً  ٢تكالدعاء، السميعماالذكر العزيز عند عظيمة مكانو ابلذاكرين، يباىي تعأب هللا
هللاً.ثبتاٟتديثالشريفأكما.ا١تبلئكة ثناعىٍبدي ْتىٍرو،حىدَّثىًٍتأىيب،حىدَّ ٍبني :حىدَّثى،حىدَّثناعىًليُّ ًٍتقىاؿى

اٍلعىزًيزً عىٍبًد ٍبني مىٍرحيوـي السٍَّعًدمُّ، نػىعىامىةى أىبيو ثىًٍت حىدَّ : قىاؿى النػٍَّهًدمًٌ، أىيبعيٍثمىافى عىٍن أىيبسىًعيدو، عىٍن
ٍلقىةوُباٍلمىٍسًجدً،ا٠ٍتيٍدرًمًٌ ميعىاًكيىةيعىلىىحى :خىرىجى :مىاأىٍجلىسىكيٍم؟قىاليوا:جىلىٍسنى،قىاؿى فػىقىاؿى هللاىعىزَّ انىٍذكيري
:آَّللًَّ،كىجىلَّ ؟قىاليوا:آَّللًَّ،مىاأىٍجلىسىكيمٍقىاؿى أىٍستىٍحًلٍفكيٍم،ًإالَّذىاؾى،مىاأىٍجلىسىنىاًإالَّذىاؾى ٓبٍى :أىمىاًإيٌنً قىاؿى

ٔتىٍنزًلىيًتًمٍنرىسيوًؿهللًاصىلىهللاعىليوكى،تػيٍهمىةنلىكيمٍ أىحىده ،سىلمأىقىلَّعىٍنويحىًديثناًمٍتًٌكىمىاكىافى رىسيوؿى كىًإفَّ
اًبوً ًمٍنأىٍصحى ٍلقىةو عىلىىحى هللاى،هللًاصىلىهللاعىليوكىسىلمخىرىجى :مىاأىٍجلىسىكيٍم؟قىاليوا:جىلىٍسنىانىٍذكيري فػىقىاؿى

عىلىيػٍ كىمىنَّ ًلئًلٍسبلىـً اانى كىجىلَّكى٨تىٍمىديهيعىلىىمىاىىدى مىاأىٍجلىسىكيمٍ،نىاًبكىعىزَّ :آَّللًَّ ؟قىاليوا:هللًا،قىاؿى ًإالَّذىًلكى

                                  
 .َِٔ،صاجلامع ايف االحاديث القدسية(علوش،عبدالسبلـبندمحمبنعمر،ُ)



 


ُٔ 

 

أىٍستىٍحًلٍفكيٍمتػيٍهمىةنلىكيمٍ،ًإالَّذىًلكى،مىاأىٍجلىسىنىا ٓبٍى :أىمىاًإيٌنً فىأىٍخبػىرىين،كىًإنَّويأىاتىينًجرٍبًيليعليوالسبلـ،قىاؿى
كىجىلَّيػيبىاًىيًبكيأف مياٍلمىبلىًئكىةى.هللاىعىزَّ

(ُ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مساء هللا تعاىل وصفاتوأمفهوم : الثالث ادلبحث

: ةاالسم لغ
 بو يعرؼ عليو كعبلمة ا١تسمى على كسم األسم -

:ُباالسمأربعلغاتأفكقدذكراٞتوىرم.(ِ)
 كسمكسمبكسرالسُتكضمها،اسمكاسمبكسرا٢تمزةكضمها

(ّ)
. 

 ذلك فيو كقع الذم ا١تعُت الزماف على يدؿأفغَت من اب١تعلومية قلمست معٌت على دالة كلمة -

 (ُ).ا١تعٌت
                                  

 (.َُُُٕ)ادلسندأخرجواإلماـأٛتدُب(ُ)
 ِ/ُ،اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفينين،(األنبارم،أيبالربكاتعبدالرٛتِ)
 ّٖ/ُ(صحاحاللغة،مادة)ٝتا(.اٟتنفي،دمحمبنمصلح،ّ)



 


ِٔ 

 

،النحاة بُت ا١تشهور التعريف إٔب يعود”لبلسم”تعريف من الرازم اعتمده ماأفكا١تبلحظ
 قو٢تم:)ُب ألف كذلك معُت؛ بزماف مقًتف غَت نفسها ُب معٌت على تدؿ كلمة:االسم:قو٢تم كىو

 إٔب الضمَت عاد سواء،أخرل كلمة ضم إٔب حاجة غَت من،اب١تفهومية تقبلؿالكلمةاس نفسها(تعٍت
 )استقبللية بتعريفو يقصد كاف إذا السيما،إليو ذىب ما عُت قدنقد الرازم فيكوف،ا١تدلوؿ أك الداؿ
(ِ).للمعٌت( االسم

ينبغيعلىكباحثة لكن ترميأبأأف ىامو أفىيىداؼالبحثاٟتإبكأكضحمسألة
هللاتعأب أٝتاء على تنطبق ال كالعلمية بُتالوصفية التفريق مسألة هللااٟتسٌتأعبلـ؛ أٝتاء ألف

 كذلكلسببُت:،ٓتبلؼأكصاؼالعبادفإهناتناُبعلميتهم،كالوصفهبااليناُبالعلمية،كأكصاؼ

 السبب األول:

 بوأف كتعأب٥تتصة سبحانو أكصاؼا٠تالق بي، ا١تختصةفبلتناُب كبُتالعلمية نها أما،
ا١تختصة العلمية فنافتها بينهم مشًتكة فهي العباد أكصاؼ بوصفمن، اإلنساف ٝتي إذا ك٢تذا

األكصاؼمثلكرًن كشجاع، كٚتيل، كيصبح٢تا، منخصائصالوصفية األلفاظتتجرد فإفىذه
.خصائصالعلمية

السبب الثاين:

،ألفأٝتاءا٠تلق٥تلوقةمستعارةكليستأٝتاؤىمنفسصفاهتم؛لوؽالتقاسأٝتاءهللاأبٝتاءا١تخ
كالشيءمنصفاتو،كأٝتاءهللاصفاتوليسشيءمنها٥تالنفالصفاتو،بلقدتكوف٥تالفةلصفاهتم

ألٝتائو ٥تالنفا قاؿ، فمن هللاأف حق َب أخطأ فقد مستعارة أك ٥تلوقة هللا صفات من صفة
كمنقاؿغَتذلكفهوضاؿ.اٝتاؤهكصفاتوداخلوُبمسمىاٝتو،ليالعظيمفسبحافهللاالع.ككفر

.كملحد

                                                                                                        
 42 /ُ،ُ مجالكبري التفسري(الرازم،دمحم،ُ)
اجستَتّتامعةاـالرم"رسالةمموقف الرازي من مسائل األمساء و األحكام ىف التفسري الكبريإيبلؼبنت٭تيإماـ،(ِ)

 ُْ.صَُُِقسمالعقيدة.



 


ّٔ 

 

 االسم اصطالحاً :
كالثاينمايقابلالكنية،أك٢تمامايقابلالفعلكاٟترؼ:استعملالنحاة)االسم(ٔتعنيُتاصطبلحيُت

 .كاللقب

استعماؿ)االسم(اب١تصطلحاألكؿفهوقدًنقدـالنحو تقسيمالكلمةإٔبأفلكإٔبكمردذ،أما
أثبتو.كعليوتتفرعمسائلو،اسمكفعلكحرؼىوحجراألساسُبالبحثالنحوم كأفمراجعةما

استعماؿأقساـالكلمةُبمعانيهااالصطبلحيةكافأفسيبويوُبكتابوعمنتقدموتظهربوضوح
بل.ويعتلكاألقساـكبيافأحكامهاكأفاىتمامهمكافمنصباعلىتن،أمرامستقرالدلالنحاةقبلو

ابنكثَتامنا١تصادرالعربيةالقدٯتةتنسبتقسيمالكلمةإٔباسمكفعلكحرؼإٔباإلماـعليأف
 (ُ)ينحو٨توهكيعملعلىإ٘تامو.أفكأنوعهدإٔبأيباألسودالدؤٕبأيبطالبهنع هللا يضر

 

 

 

 مساء هللا تعاىل وصفاتو أ
،كمنأنكرماكصفهللابونفسوفقدكفر،منشبوهللآتلقوفقدكفر:قاؿنعيمبنٛتد“

(ِ)”كليسفيماكصفهللابونفسوكالرسولوتشبيو
ُبفهمهمآلايتالصفاتالواردةُبالقرآففا١تسلمُتبطبيعتهمالبشريةٮتتلفوأفَباٟتقيقة

هللاعزكجلليسأفنتفقعلىأفبدلناكلكنال،كصفاتهللاالعبلالواردةَباألحاديثأالكرًن
كلصفة١تخلوؽليستمنصفاتأفدؿفيدؿعلىأفكىومنزهعنكلنقصكىذاكمثلوشيء
هللاتعأب ابلعدـ، ا١تخلوؽ٤تدكد ألف قبل، يكنموجودا ٮتلقأفٓب بعد، أفكلنيكوفموجودا

                                  
 ّٓٓ/ِ،وفيات األعيان وانباء ابناء الزمان(البنخلكاف،مشسالدينأٛتد،ُ)

 ٖٓ،صشرح العقيدة الطحاويةالدمشقي،اإلماـالفاضيعليبنعلي،(ِ)



 


ْٔ 

 

،ينزههللاتعأبعنٚتيعالنقائصأفسلمككاجبعلىكلم.ك٤تتاجإٔبغَته،فحياتو٤تدكدة،ٯتوت
.كينسبإليوكلصفاتالكماؿ

 (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ):قاؿهللاتعأب
(ُ)

؟ما الفرق بني أمساء هللا تعاىل وصفاتو

الواقع َب بُت، التفرقة يستطيعوف العبلبعضا١تسلمُتال هللاكصفاتو أٝتاء حيثٮتتلطعليهم،
.األمر

كأٝتاءاستأثرهباَب،كأٝتاءعلمهارسلو،أنز٢تاَبكتابوٝتاءأانوكتعأبلوالعليما٠تبَتسبح
الغيبعنده كتعأبتدؿعلىكمالو.فحاؿالصفاتكحاؿاألٝتاء.علم فصفاتهللاسبحانو إ٪تا،

ٝتاءهللايدالنعلىذاتهللاعزأٝتافمنافالرٛتنالرحيم،ٝتاءهللاتعأبتدؿعلىذاتوككمالوأ
التدؿعلىك،أماالصفاتفهيتدؿفقطعلىكماؿالذاتاإل٢تية.كجلكعلىكماؿصفاتوالعبل

.معالداللةعلىذاتو،منصفاتوفكلاسممناٝتاءهللاتعأبيدؿعلىاسمصفة.ذاتهللاتعأب
قساـأٔبثبلثإكعزكجلصفاتكثَتةقسمت

 :إثباتالصفاتكنفيها -ُ
 .أكأثبتورسوؿهللا_صٌلىهللاعليوكسٌلم،كىيماأثبتوهللاتعأبلذاتو:صفاتمثبتو -أ

نفاههللاسبحانوعنذاتو -ب الرسوؿملسو هيلع هللا ىلص،كصفاتسلبية:كىيما لو كىيصفات،أكنفاه
 كغَتىا....النقصكا١توتكاٞتهل

 .تعلقالصفاتبذاتهللاكأفعالو -ِ
 .عزكجلصفاتذاتٌية:كىيتتعلقبذاتهللا -أ

 كصفاتفعلٌية:كىيتتعلقٔتشيئةهللاكقدرتو. -ب
 ثبوتالصفاتكأدلٌتها. -ّ
القرآفالكرًن -أ اليتأخربانهبا كىيالصفاتالنقلية كسلم،صفاتخربيٌة: ،كالرسوؿصٌلىهللاعليو

 ككجبعلينااإلٯتافهبادكفالسؤاؿعنكيفٌيتها
                                  

 ُُسورةالشورلاآلية:(ُ)



 


ٔٓ 

 

ٝتاءأأف:خالصة القولؾُبإثباهتاالنقلكالعقل.كىياليتيشًت،كالصفاتالسمعٌيةالعقلٌية -ب
هللاتدؿعلىذاتهللاككماؿصفاتو

.كالتدؿعلىذاتهللاتعأب،تدؿعلىصفاتالكماؿللذاتاإل٢تية:الصفات
نز٢تماَبأكأفهللاسبحانوكتعأب،ٝتاءهللاتعأبكصفاتوأبينتالفرؽبُتالباحثةأفكٔتا

ٔبإفينبغيعليهاابلتابعيةالتطرؽأكاستأثرهباَبعلمالغيبعنده،نةنبيودمحمملسو هيلع هللا ىلصكتابوأكَبس
كالتصح،متعبدبتبلكتو،القرآفكبلـهللالفظوكمعناهأفالفرؽبُتمسألةالقرآفكالسنةمنحيث

كىومنا١تعجزاتا٠تالدةلرسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلص،الصبلةإالٌبو
فهيمنعندهللامنحيثا١تعٌت السنة كأما فمنعندرسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلص، ألفاظها كأما كال،

كليستٔتعجزةك٬توزركايتهااب١تعٌتبشركطها.،كالتصحالصبلةهبا،يتعبدبتبلكهتا
هبا منحيثثبوتاألحكاـ كأما فبل، كأصو٢تا ُبفركعالشريعة فرؽبُتكاالستدالؿهبا

القرآفكالسنةمنىذهاٟتيثية.
علىخبلؼُبذلكألهنم٥تتلفوف-كإفكانتمنعندهللالفظانكمعٌت-كأمااألحاديثالقدسية

تعريفاٟتديثالقدسي بتبلكهتا-ُب التعبد ُبعدـ األحاديثالنبوية مثل أهنا إال صحة، كعدـ
دهبافهيمثلالقرآفكالسنةالصحيحةعلىماكأمامنحيثثبوتاألحكاـكالعقائ،الصبلةهبا

.(ُ)تقدـ
ا١تنطلقسوؼأذكربعضمنصفاتهللاتعإبا١تذكورةَبالقرآفأكعلىلساف كمنىذا

:رسولوملسو هيلع هللا ىلصكىي

ۈئ ۈئ ېئ )قاؿهللاتعأب.ٓبيسبقوشيءُبالوجود-سبحانوكتعأب-فا-األولي ة :

 (ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی
(ِ)

كىيصفةهذاتٌيةجٌلُب،كاآلخرالذمليسبعدهشيءه،ىواألٌكؿالذمليسقبلوشيءه
قاؿهللا،فهوموجودقبلخلقالوجود،هللاتبارؾكتعأبٓبيسبقوشيءهُبالوجودأفكا١تعٌت،عبله

                                  
َْ.صُ..طادلنار ادلنيف يف الصحيح والضعيفابنالقيم،.(ُ)
 ٕٓسورةاٟتديد،اآلية:(ِ)



 


ٔٔ 

 

عليم”تعأب: شيءو بكٌل كىو كالباطن كالظاىر كاآلخر األكؿ  .”ىو
ا٠تربيٌة-يء :اإلتيان واجمل الصفاتالفعلٌية ىي اجمليء كصفة اإلتياف فصفة القرآف، ُب اثبتة كىي

،دكفالسؤاؿعنالكيفٌية،نؤمنابللفظكا١تعٌتأففيجب،فاسبحانوكتعأبأيٌبك٬تيء،كالسٌنة
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ) :قاؿهللاتعأب

 (ی
(ُ) القيامةسيج:ٔتعٍت، فخَتأف،زمكلعاملبعملويـو فشر،خَتا قاؿ:،كإفشرا ك٢تذا

(ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی)
 (ِ). (ى ائ ائ ەئ ەئ وئ):-أيضان–كقاؿ أم، دمحم: ربكاي جاء ا١تبلئكةكإذا

.صفوفاصفابعدصفٌ

فا،كىيمأخوذةمناسمهللااجمليب،ىيصفةهمنالصفاتالفعلٌيةتعأب-:اإلجابة
ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ):قاؿهللاتعأب،٣تيبللدعواتسبحانوكتعأب

 (ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی
كىوالذم،فهوالذم٬تيبدعواتعباده،(ّ)

.كىوالذميقبلاالانبةمنا١تستغفرين،٬تيبا١تضطرين

إلحاطة فاتبارؾكتعأبقدأحاطبكلشيءعلمان، ،كأحاطاألماكن،كأحاطاألزماف،
.كىوالظاىركالباطن،كاآلخرفهواألكؿ

النظَتلوكالمثيلأفكمعناىا،كىيصفةهمتعلقةبذاتهللا،األحد فاأحده،هللاكاحده
 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ):قاؿتعإب.ليسلوكلد،صمده

(ْ)

كأنعمعلىسائر٥تلوقاتوهللاتعأبأحسنأفمعناىا،كىيصفةهفعلٌيةتعأب،اإلحسان
هللاأحسنكٌلشيءوأفككذلكأيٌبمعناىاعلىكجوآخركىو،ماليتالتعٌدكالٖتصىالنعبشىٌت

.إتقااننكإحكامان
                                  

 َُِسورةالبقرة،آية:(ُ)
 ِِسورةالفجر،آية:(ِ)
 ُٖٔسورةالبقرة،آية:(ّ)
 ُسورةاالخبلص،آية:(ْ)



 


ٕٔ 

 

اإلحياء ، فعلٌية -سبحانو–كىيصفة فاتبارؾكتعأب٭تييمنكافعىدىمان، كٯتيت،
اٟتساب،األحياء .كذلكفا٭تيياألرضبعدموهتا،ك٭تييمنماتليـو

فقدكردلفظاليٍدُب،نؤمنهبادكفالسؤاؿعنالكيفٌية،كىيصفةفعليةخربيةابليد األخذ
ككلتايديوٯتُت.،فاسبحانولويدهالتشبوأحدانمن٥تلوقاتو،مواضععٌدة

كسٌلم_فكٌلاإلرادة وادلشيئة رسولو_صٌلىهللاعليو صفتافاثبتتافُبكتابهللاكسٌنة
.ككذلكاإلرادة،فمشيئةهللاليستكمشيئةالعبد،كمشيئتوسبحانوكتعأبشيءوإبرادةهللا

االستحياء سٌتَت، حييّّ سبحانو فا يستحي، فهو دعاهأف إذا صاٟتان عبدان  .يرٌد
استدراج الكافرين هللا، صفات من فعلية صفة ال، حيث من الكافرين يستدرج سبحانو فا

يعلموف.
كىيصفةفعلٌيةخربيٌة،فاسبحانويستهزئابلكافرينكٯتٌدىمُبطغياهنم،ريناالستهزاء ابلكاف

اثبتةهُبالقرآفالكرًن.
فعلٌيةاالستواء على العرش النيٌب_صٌلىهللاعليو،اثبتةُبالقرآفالكرًن،كىيصفةخربيٌة كسٌنة
فهيمنعلمالغيب.،نالكيفٌيةنسأؿعأفبلال٬توز،كالنعلمالكيفٌية،كسٌلم_نؤمنابلصفة

األسف خربيٌة، فعلٌية صفةه كىي الغضب، ٔتعٌت الكرًن، القرآف ُب اثبتة تعأب، هللا ہ ) :قاؿ

 (ہ ھ ھ
(ُ).

عليواألصابع كسبلمو اثبتةهُبأحاديثرسوؿهللا_صلواتريٌب ذاتٌيةخربيٌة كىيصفة فقلوب،
كماقاؿا١تصطفى_صٌلىهللاعليوكسٌلم.العبادمعلقةبُتإصبعُتمنأصابعالرٛتن

صفةهفعلٌيةخربيٌة.،االط الع
.صفةهفعلٌيةهاثبتةُباألحاديثالنبويٌةالشريفة،اإلعراض

فبليعبدسواه.،أما١تعبودْتقٌ،فاسبحانوىواإللوا١تألوه،اإلذلي ة واأللوىي ة
.فاعزيزذكانتقاـ،ُبالكتابكالسٌنةكىيصفةفعلٌيةاثبتة،النتقام من اجملرمني

                                  
 ٓٓسورةالزخرؼ،اآلية:(ُ)



 


ٖٔ 

 

،فهوالباطنالذمٓبيظهر١تخلوؽذاتوكالكيفٌيةصفاتو،صفةمأخوذةمناسمهللاالباطنالباطني ة
.-سبحانو–كىوالباطنالذمليسشيءهأقربإٔبشيءومنو

بديع السماوات واألرض ،كىيصفةهاثبتةهُبالكتابكالسُّنة، أبدعُبخلق-سبحانو–أمأنٌو
السماكاتكاألرض.

.كىياثبتةُبالكتابكالسُّنَّة-تبارؾكتعأب-صفةذاتٌيةكفعلٌية،الربكة والتبارك
البسط والقبض كالسٌُّنة، الكتاب ُب اثبتة خربيٌة فعلٌية  .صفة

اخلالصة : الباحثة األذكارأترل مفهـو توضيح بعد نو ةلغ، كاصطبلحان، ، بشقيهاكشرعان
حاديثالشريفةاألكمقيدةبقيدينكمابينتاألايتالقرآنيةا١تساءوكافأذكارالصباح،ا٠تاصوالعام

أفك٭تب،هللاسبحانوكتعأبأيمرعبادةابلذكرأفكٔتا.ليللأبهناكقتدخوؿالصباحككقتدخوؿا
اٟتسٌت أبٝتائو العبليذكر كصفاتو بُتاألذكار، كثيقو هللاالعبلكإذانالعبلقة أٝتاء كٔتا، ذكارأأف

أٝتاءهللاكصفاتوالعبلكا١تساءوإذاالعبلقةبُتأذكارالصباح،رعمنفركعالذكرفا١تساءىيوالصباح
.عبلقةكثيقوبدكهنااليصلحالذكرىي

صفاتهللاسبحانوكتعأبا١تتعلقةابألفعاؿىيكثَتةبلىيأفٔبإشَتأأفالبد،كعليها
ٝتاءكصفاتهللاالعبلمنأّتميعايؤمنوأفكعلىا١تسلمُت،ىاءيستطيعالبشرإحصاأفمنأكثر

فهيمسلماتكالينبغي.فاسبحانوكتعأبفعاؿ١تايريد،كالنزيدكالننقص،غَتأتكيلأكإنكار
بينامنقبل،نسأؿعنالكيفيةأفعلينا٨تنا١تسلمُت لوشيءُبهللاسبحانوليسكمثأففكما

األرضكالَبالسماء معالعلمأنومنأرادمنالعباداالستزادةُبأٝتاءهللاتعأبكصفاتو، ٬تد،
اإلخبلص سورة كاضحانُب ذلكجلٌيان الكرسي، كآية لؤلسف، كلكن يؤٌكلوف، البعض٦تٌن ىناؾ

صفاتالعليالعظيم القدكس، بذلكينٌزىوفهللاالعزيز يظٌنوفأهٌنم قلأتؤمنوف”فنقوؿ٢تم:،كىم
.سبحافرٌبكرٌبالعزةعٌمايصفوف”.ببعضالكتابكتكفركفببعض
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 .صفات هللا تعاىلو  أمساءو  ادلساءو  العالقة بني أذكار الصباح: الرابع دلبحثا

 عالقة الصفات بعضها ببعض من حيث اآلاثر وادلعاين

مثبلنفهذهأعبلـدالةعلىالذاتالعليةا١تتصفة،السميعالبصَت،:العليماٟتكيمءهللاتعأبمنأٝتا
يقاؿأففصفاتهللاتعأبٯتكن،كىكذاسائرصفاتهللاتعأب،ابلعلمكاٟتكمةكالسمعكالبصر

علىموصوؼكاحدكبعضها ابلذاتحيثتتقاربكلها لعبلقتها ابلنسبة مًتادفةكلها إهنا فيها:
تتقاربمثلابةكالرٛتةكالفرحكالتعجبكالضحك.كأيًتادؼَبا١تعٍت

كالظاىرية،كالرفعكا٠تفضكاإلعزازكاإلذالؿكاألكليةكاآلخرية،كىناؾصفاتايضانمتقابلة
كالباطنية كالقبضكالبسط، كالسبلـ، الصبلة عليو الصنفقولو كىويثٍتعلىهللاكيدؿعلىىذا



 


َٕ 

 

كأنتالظاىرفليس،كأنتاآلخرفليسبعدؾشيء،لكشيءأنتاألكؿفليسقب:”سبحانوكتعأب
.(ُ)”فوقكشيء

.)العفوا١تنتقم(،كمنأٝتاءهللاتعأبا١تتقابلة:)القابضالباسط(
كمثلالكراىةمع،كالصفاتا١تتضادةمنحيثمعانيها:مثلالغضبكالسخطمعالرضا

ثػىنىاأىبيوبىٍكًرٍبني:”السبلـَبىذااٟتديثكيدؿ٢تذاالصنفاستعاذةالنيبعليوالصبلةك،اٟتب حىدَّ
بىةى يػٍ ثػىنىاأىبيوأيسىامىةى،أىيبشى عيمىرى،حىدَّ هللًاٍبني ٍبًنحىبَّافى،حىدَّثىًٍتعيبػىٍيدي ٍبًن٭تىٍِتى ،عىًناأٍلىٍعرىجً،عىٍن٤تيىمًَّد

رىسي،عىٍنعىاًئشىةى،عىٍنأىيبىيرىيٍػرىةى اٍلًفرىاًشفىاٍلتىمىٍستيويقىالىٍت:فػىقىٍدتي لىةنًمنى لىيػٍ هللًاصىلَّىهللايعىلىٍيًوكىسىلَّمى وؿى
: يػىقيوؿي ُباٍلمىٍسًجًدكى٫تيىامىٍنصيوبػىتىاًفكىىيوى ًمٍن»فػىوىقػىعىٍتيىًدمعىلىىبىٍطًنقىدىمىٍيًوكىىيوى اللهيمَّأىعيوذيًبًرضىاؾى

سىخىًطكى عيقيو، ًمٍن بىًتكىكىٔتيعىافىاًتكى عىلىى، أىثٍػنػىٍيتى ا كىمى أىٍنتى عىلىٍيكى ثػىنىاءن أيٍحًصي الى ًمٍنكى ًبكى كىأىعيوذي
(ِ)“«نػىٍفًسكى

:واخلالصة
ٍبطبيعةعبلقاتالصفاتبعضهاببعضمنحيث،عنعبلقةالصفاتابلذاتٖتدثنافيماسبق

ا١تعاين ا١تناسباألف، إذانمن أف اإلٟتاد اليتنتناكؿابلبحثحقيقة كأنواعو هللاكصفاتو ُبأٝتاء
فقدأنذرهللاسبحانو.كماتشملتشبيوصفاتهللابصفاتخلقو،تشملنفيالصفاتكتعطيلها
كتعأبالذينيلحدكفُبأٝتائو يعملوف، كانوا ٔتا سوؼ٬تازيهم كأخربأنو حثأفكذلكبعد،

ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ڄ ڄ ڄ ڃ)حيثقاؿعزكجل:،عبادهليدعوهأبٝتائواٟتسٌت

 (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
إذان.(ّ) اٟتسٌت، أبٝتائو ليدعوه عباده حث كتعأب فسبحانو

األذكارىيُبكثَتأفكٔتا،ةصفاتوالعبلىيعبلقةكثيقةكاجبوٝتاءهللااٟتسنىأكفالعبلقةبُتالدعاء
ربمنهللاىودائماكإفالذكرابعتبارهكسيلةالق،مناألحيافدعاءكالدعاءكثَتمناألحيافذكر

الصيغ ُب إال فرؽ بينهما كليس ذكر دائما ىو تعأب  كخضوع تضرع ىو الدعاء كإف دعاء
القر”هللاتعأبيقوؿ:أففقدكردَباألحاديثالشريفة.كالشكل عنمسأليتمفكذكرآمنشغلو

                                  
ُِِٕ،رقمُٕٗٓ/ُبشرحالنوكم،صحيح مسلم(النوكم،ُ)
 (ِِِ،.رقم)الصحيحمسلم،ُبأخرجو(ِ)
.َُٖسورةاألعراؼآية:(ّ)



 


ُٕ 

 

كصفاتهللاالعبلكمنكىذادليلعلىعبلقةاألذكارأبٝتاء(ُ)”أعطيتوأفضلماأعطىالسائلُت
،كقراءةالقرآف،كالثناءعلىاَّللَّ،كالدعاء،فالذكريعٍتالتسبيح.ا١تساءوأذكارالصباح،ىذهاألذكار

،كأفبينهماعموماكخصوصا،ىناؾعبلقةُبا١تعٌتبُتلفظالدعاًءكلفظالذكرأفكىذايدؿعلى
.كليسكلذكردعاء،فكلدعاءذكر

 أمساء هللا :اإلحلاد يف 
بلقد،كلمةاإلٟتادالتعٍتدائمانالكفرأفكضحأأفكلكنينبغي،إلٟتادُبأٝتاءهللاتعأبأنواع

يكوفاإلٟتادكفران الكفر،كقديكوفمعصيةك٥تالفة، الفسق،كاليصلإٔبدرجة كمثلو ألنوقد،
أعلم.كهللا،كقديكوفكفران،ألهناخركجُباٞتملةطيكوفمعصيةفق

كماا١تيلمنمأخوذكىو٢تاالثابتاٟتقعنكمعانيهاكْتقائقهاهباالعدكؿىوأٝتائوُباإلٟتاد“
ا١تلحدكمنوالوسطعنماؿقدالذمالقربجانبُبالشقكىواللحدفمنودحؿمادتوعليويدؿ
ليسمافيوا١تدخلاٟتقنعا١تائلا١تلحد”:السكيتابنقاؿالباطلإٔباٟتقعنا١تائلالدينُب
تعأبكقولوذلكمنمفتعلكىوا١تلتحدكمنو”منو إليوتعدؿمنأم (جب حب خب مب ىب):

(ِ)”غَتهعنإليوفتميلكتبتهلإليوكتلتجئإليوكهترب
السلفالصاّبكانوا٭ترصوفكلاٟترصعلىعدـالتكلفابلتأكيلكالتحريفكعلىأف:واخلالصة

كأماا٠تلففقدتكلفواالتأكيلكقالواعلىهللا،تفوفبفهما١تعاينالعامةللنصوصعدـالتشبيوبليك
.بغَتعلممعتفاكهتمُبذلك

فقط الكيفية كيفوضوف الصفاتالعامة معاين السلفيفهموف كفقو، أصحابفهم كىم
همكموقفهميعرؼمنهجأفكمنأراد.ذلكفضلهللايؤتيومنيشاءكهللاذكالفضلالعظيم،دقيق

منالعقيدةعلىحقيقتوفليطلععلىأقواؿأىلاٟتديثكأعياففقهاءاألمةمناألئمةاألربعةكمن
هنجهم أكبعدىممنأكلئكالذينهنجوا هنجالسلف،ُبطبقتهم انتهجتالباحثةَبْتثها ٢تذا

الصاّب الصباحٗتذتمنكتاباألاك، النوكمكمصدرألذكار لئلماـ كإا١توذكار ضاحالعبلقةيساء
.ٝتاءهللاالعبلأبينهاكبُت

                                  
 ِِٔٗ،رقمّْ/ٓ،يف السننالًتمذم،أخرجو(ُ)
 .ُٗٔ/ُابنالقيم،دمحمبنايببكر،بدائعالفوائد،(ِ)



 


ِٕ 

 

 (3)وكتابو األذكار.،ترمجة اإلمام النووي)رمحو هللا (
 بداايت التصنيف يف األذكار واألوراد:

علىٗتصيصأبوابويمصنفأفَباٟتقيقة متعلقةاٞتوامعكالٌصحاحكالٌسننكا١تستدركاتعملوا
نٍتالحظتأنوالٮتلوكتابمنإْتيث،ملسو هيلع هللا ىلصَبكتبهموؿهللاابألدعيةكاألذكارالواردةعنرس

الكتبمنها مثلكتابالدعاءأليبعبد.ىذه أبوابكاملةَباألدعية كمنهممنتوسعَبكتابة
ِٓٗالليةللحسنا١تعمرم)وكمنهممناقتصرفيوكمثلكتابعملاليوم،ىػ(ُٓٗاٟتمنالضيب)

حىتجاءاإلماـالنوكمكألفكتاب)األذكار.ق(ِٕٗابالذكرليوسفالقتاضي)مثلكتك،ىػ(
) بُتا١تسلمُت، عند.الذمانتشر يقاؿ اببما ُبمقدمة األذكار النوكمَبكتابو اإلماـ كقاؿ

البابكاسعجدانأفالصباحكا١تساء:)اعلم أفكأاناذكر،ليسُبالكتاباببأكسعمنو،ىذا
فمنكفقللعملبكلهافهينعمةكفضلمنهللاتعأبعليوكطوىب،فيوٚتبلمن٥تتصراتوشاءهللا

لػو ، ) كاحدا كلوكافذكرا شاء علىما فليقتصرمن٥تتصراهتا كاخَتان.(ِ)كمنعجزعنٚتيعها
أىممنشرحكتاباالذكارلئلماـالنوكمىوابنعبلفا١تكيالشافعيا١تتوَبأفذكرأأفحبأ

.كٝتاهالفتوحاتالرابنية،ق(َُٕٓسنة)

 ذكار  من كتاب األذكار للنووي أمن 

                                  
منكتاب)"ٓتطو مضبوطان ).رأيتو كما " الراء ككسر ا١تيم بضم" مرم بن شرؼ بن ٭تِت الدين ٤تيي زكراي أبو اإلماـ ىو "(ُ)

 كاليها نول ٢تايقاؿ الشامية الداير من حوراف قرل من قرية ىػ(ُبُّٔسنة) اـر من العاشر ُب كلد(ٓ)حسونو،بت،
ُب. العلماء من عدد كتابتهايرل األلف إبثبات "النوكم" أك يده ٓتط كتبها كما ألف بدكف "لنوكم" شتهرا كانتنشأتو

الق االحتبلـحىتختم انىز كما )نول( بلدتو كاللغةمسقطرأسو الرجاؿرآفٍبتلقىالفقو كالصرؼكمتوفاألحاديثكأٝتاء
علىيدٚتاعةمنكبارالعلماء كالصبيافيكرىونوعلى–كىوابنعشرسنُت–كرآهشيخوالزركشيبنولكأصناؼالعلـو

اليشتغلابلبيعُبدكاففكافيهربمنهمكيبكيإلكراىهملوعلىاللعبكيذىبلقراءةالقرآف،كجعلوأبوهاللعبمعهمكىو
كالشراءعنالقرآفالكرًنمنقراءةكحفظلو.

"توُبرٛتوهللا))ليلةاألربعاء،الثػيليثاألخَتًمنالليل،رابعكعشرينمنرجب،سنةستكسبعُتكستمائة،بنول،كديًفنهبا
ابنالعطَّار:ضبطنصوكعلقعليوكخرجأحاديثو–ييالدينٖتفةالطالبُتُبترٚتةاإلماـ٤تمنكتاب)صبيحةالليلةا١تذكورة"

(ّْمشهوربنحسنآؿسلماف.ص
 

 (ْٕ/ّٗتريجكشرحلكتاب"األذكار"للنوكم..)–دمحمبنعبلفالصديقي،الفتوحاتالرابنيةعلىاألذكارالنواكية(ِ)



 


ّٕ 

 

٬تب عموما الذكر أف فيو تعأبأيذكر هللا ٝتاء الصباحأك، وذكار ٖتمل عزأا١تساء هللا ٝتاء
 (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ)قاؿهللاتعأب:.صفاتوالعبلوكجل

من كتاب األذكار لإلمام .تو عز وجل ألمساء هللا وصفا ةوىذه بعض وليس كل أذكار  ادلتضمن
  النووي

”عنالنيبملسو هيلع هللا ىلصقاؿ:،عنشدادبنأكسهنع هللا يضر”صحيحالبخارم”ُبك رىيبًٌ سىيًٌدياالٍسًتٍغفىاًر:اللَّهيمَّأٍنتى
ًإالَّأٍنتى الإًلوى اٍستىطى، ما كىكىٍعًدؾى كأانعلىعىٍهًدؾى كأانعىٍبديؾى ٍعتيخىلىٍقتىًٍت مىا، شىٌر ًمٍن ًبكى أىعيوذي

عىلىيَّ،صىنػىٍعتي بًًنٍعمىًتكى ًإالَّأىٍنتى،أبيوءيلىكى الذُّنيوبى إذاقاؿذلك،كىأبيوءيًبذىنيبفاٍغًفٍرٕبفإنَّواليػىٍغًفري
،أككافىمنأىلاٞتنة،حُتٯتيسيفماتمنليلتودخلاٞتنة

ًمنٍ كأعًتؼ”مثلو...يػىٍوًموًكإذاقاؿذلكحُتييصبحفىمىاتى (ُ).معٌتأبوء:أقرُّ

قاؿرسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلص:،عنأيبىريرةهنع هللا يضر”صحيحمسلم”ُبك“ ييٍصبحي”قاؿ: ًحُتى قاؿى مىٍن
كْتمده اَّللًَّ ٯتيًٍسي:سيٍبحافى الًقيامىًةأبٍفضىلى٦تَّا.كىًحُتى يػىٍوـى أٍيًتأحىده مائةمىرَّةوٓبٍى قاؿى جاءىبًًوًإالَّأحىده

أٍكزىادىعليو .”مٍثلىماقاؿى

العىظيًمكًْتىٍمًدهً”كُبركايةأيبداكد: (ِ)”.سيٍبحافىاَّللًَّ

عنعبدهللابنخيبيب،كالنسائيكغَت٫تاابألسانيدالصحيحة،ُبسننأيبداكدكالًتمذمك
،كظلمةشديدةنطلبالنيٌبملسو هيلع هللا ىلصليصليلناةلةمطرخرجناُبلي”قاؿ:،هنع هللا يضر-بضما٠تاءا١تعجمة-

فقلت:ايرسوؿهللاما،ٍبقاؿ:قيلٍ،فلمأقلشيئان،ٍبقاؿ:قيلٍ،فلمأقلشيئان،فأدركناهفقاؿ:قيلٍ
 ثىبلثى تيٍصًبحي كىًحُتى ٘تيًٍسي ًحُتى يعىوًٌذىتػىٍُتً

كىا١ت أحىده اَّللَّي ىيوى قيٍل قاؿ: ؟ كيٌلأقوؿي ًمٍن تىٍكًفيكى مىرَّاتو
قاؿالًتمذم:حديثحسنصحيح.”شئ

                                  
 (َِٓتاالذكارللنوكم.)(ُ)
 (َِٔنفسا١تصدرالسابق)(ِ)



 


ْٕ 

 

،عنأيبىريرةهنع هللا يضر،كابنماجوكغَتىاابألسانيدالصحيحة،كالًتمذم،ُبسننأيبداكدك
أصبح: أٍمسىٍينا”عنالنيبملسو هيلع هللا ىلصأنوكافيقوؿإذا كىًبكى أٍصبىٍحنا ًبكى اللَّهيمَّ ٨تىٍ، ياكىًبكى ٪تىيوتي، ،كىًبكى

النُّشيوري قاؿ:”كىإًلىٍيكى أمسى ٍينا”كإذا أٍمسى ًبكى اللَّهيمَّ ٨تىٍيا، كىًبكى النُّشيوري، كىإًلىٍيكى ٪تىيوتي قاؿ”كىًبكى
الًتمذم:حديثحسن.

مسلم”ُبك هنع هللا يضر”صحيح ىريرة أيب ،عن كأسحرأف سفر ُب كاف إذا كاف ملسو هيلع هللا ىلص النيب
كىحيٍسًنبىبلئًًوعىلىٍينا”وؿ:يق النَّارًعائًذان،كأٍفًضٍلعىلىٍينا،رىبَّناصىاًحٍبنا،ٝتىَّعىساًمعهًْتىٍمًداَّللًَّ منى .”ابَّللًَّ

ا١تشٌددة”ا١تطالع”القاضيعياضكصاحب بفتحا١تيم ٝتَّعى كغَت٫تا: قوٕبىذا، بٌلغسامع كمعناه:
عى:بكسرا١تيم،كضبطوا٠تطايبكغَته،ركالدعاءُبذلكالوقتتنبيهانعلىالذكرُبالسحى،لغَته ٝتًى

عىساًمعه،ا١تخففة معناه:شهدىشاىده.،قاؿاإًلماـأبوسليمافا٠تطايب:ٝتًى

كحقيقتو:ليسمًعالسامعيكليشهدالشاىديٛتدانتعأبعلىنعمتوكحسنببلئو.

مسلم”كُب- هنع هللا يضر”صحيح مسعود بن هللا عبد أمسىعن إذا ملسو هيلع هللا ىلص النيب كاف قاؿ:
َّللًَّ”قاؿ: يٍلكي

ٍيناكأٍمسىىا١ت َّللًَّ،أٍمسى قاؿالراكم:أراهقاؿ”الإًلوىًإالَّهللاكحدهالشريكلو،كاٟتىٍمدي
علىكيٌلشئقىديره”فيهنه: كىىيوى كىلىوياٟتىٍمدي يٍلكي

لىويا١ت م، يػٍرى خى مىارىٌبأسأليكى يػٍرى كىخى لىًة اللَّيػٍ ًذًه اُبىى
لىًةكىشىٌرمىابػىٍعدىىىا ًذًهاللَّيػٍ ًمٍنشىٌرماُبىى الكىسىلكىسيوًءالًكربىً،بػىٍعدىىاكأعيوذًبكى ًمنى ،رىٌبأىعيوذيًبكى

ُبالقىرٍبً ُبالنَّاًركىعىذىابو ًمٍنعىذىابو أٍيضان،أعيوذيًبكى ذلكى قاؿى ا١تلككىإذىاأٍصبىحى :أٍصبىٍحناكأٍصبىحى
...”.

عنأيبىريرةهنع هللا يضرقاؿ:جاءرجلهإٔبالنيبملسو هيلع هللا ىلصفقاؿ:ايرسوؿهللاما”صحيحمسلم”كُب
منعقربلدغتٍتالبارحة؟قاؿ: :أعيوذيبكلماتهللاالتاماتمن”لقيتي أٍمسىٍيتى ًحُتى أمالىٍوقػيٍلتى

ٓبىٍ .”تىضيرَّؾىشرماخىلىقى

.ذكرهمسلممتصبلنْتديث٠تولةبنتحكيماهنع هللا يضركىكذا

ثىبلاثنٓبيضره”كقاؿفيو:،كُبكتابابنالسٍت التَّامَّاًتًمٍنشىٌرماخىلىقى أعيوذيًبكىًلماًتاَّللًَّ
”.شئ



 


ٕٓ 

 

أاببكرالصديقهنع هللا يضرأفكالًتمذمعنأيبىريرةهنع هللا يضر،كابإًلسنادالصحيحُبسننأيبداكد
كإذاأمسيت السَّمىوىاًت”قاؿ:،قاؿ:ايرسوؿهللاميٍرينبكلماتأقو٢تٌنإذاأصبحتي فىاًطرى قيًل:اللَّهيمَّ

شئكمليكو،كاألرض كيلًٌ رىبَّ أعوذبكمنشر،الإًلوىًإالَّأٍنتىأفأٍشهىدي،عآبالغيبكىالشَّهىادىًة
الشَّ كىشىرًٌ كىًشرًٍكوًنفسي ٍيطاًف مىٍضجىعىكى، أخىٍذتى كىإذىا أٍمسىٍيتى كىإذىا أٍصبىٍحتى إذىا قػيٍلها : قاؿ”قاؿى

الًتمذم:حديثحسنصحيح.
منركايةأيبمالكاألشعرمهنع هللا يضرأهنمقالوا:ايرسوؿهللاعلًٌمناكلمة”سننأيبداكد”ك٨توهُب

كاضطجعنا أمسينا كإذا أصبحنا إذا نقو٢تا فذكره، بعدقولو:، سيوءان،”كىًشرًٍكوً”كزادفيو نػىٍقًتىًؼى كأٍف
.”عىلىأنٍػفيًسناأٍك٧تىيرَّهيإٔبميٍسًلمو

ركمعلىكجهُت:أظهر٫تاكأشهر٫تا:بكسرالشُتمعإسكافالراءمن،”كشركو”قولوملسو هيلع هللا ىلص:
تعأب.اإًلشراؾ:أم:مايدعوإليوكيوسوسبومناإًلشراؾاب

،الشُتكالراءكاحدىا:شىرىكةبفتح،كالثاين:شىرىكوبفتحالشُتكالراء:أم:حبائلوكمصايده
كآخرهىاء.
قاؿرسوؿهللاصلىهللا”الًتمذم”ك”سننأيبداكد”ُبك عنعثمافبنعفافهنع هللا يضرقاؿ:

كىمىساءً”عليوكسلم: ُبصىباًحكيٌليػىٍوـو يػىقيوؿي ًومىاًمٍنعىٍبدو اٝتًٍ مىعى الَّذمالىيىضيرُّ اَّللًَّ كلليلة:ًبٍسًم
العىًليميءش السًَّميعي كىىيوى يىضيرَّهشئ،ُباألٍرًضكىالُبالسَّماًء ٓبٍى مىرَّاتو قاؿالًتمذم:ىذا”ثىبلثى

ىذالفظالًتمذم.،حديثحسنصحيح
.”ٓبىتيًصٍبويفجأةببلء”كُبركايةأيبداكد:

”عنثوابفهنع هللا يضرقاؿ:قاؿرسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلص:،الًتمذمُبكتابك  ٯتيًٍسي:رىًضيتي ًحُتى مىٍنقاؿى
.”يػيٍرًضيىويأفكافىحىٌقانعلىهللاتعأب،كٔتحمدصلىاَّللَّيعىلىٍيًوكىسىلَّمنىًبيَّان،كابإلسبلـدينا،ابرىابَّن

أبو ا١ترزابف بن سعيد البقاؿابلباءُبإسناده سعد اليماف، بن مؤبحذيفة الكوٌُب كىو،
فلعلو،كقدقاؿالًتمذم:ىذاحديثحسنصحيحغريبمنىذاالوجو،ضعيفابتفاؽاٟتٌفاظ

.صٌحعندهمنطريقآخر
ملسو هيلع هللا ىلصعنالنيبملسو هيلع هللا ىلص النيبَّ خدـى أبوداكدكالنسائيأبسانيدجيدةعنرجله ،بلفظوكقدركاه

اٟتمد،فثبتأصلاٟتديث .كَّللَّ



 


ٕٔ 

 

ُب هللا عبد أبو اٟتافظ ركاه الصحيحُت”كقد على ”ا١تستدرؾ صحيح، حديث كقاؿ:
 .اإلسناد

.”كٔتحمدورسوالن”ككقعُبركايةأيبداكدكغَته:

الًتمذم: ركاية ”نبٌيان”كُب فيستحبُّ، اإلًأف فيقوؿن٬تمع بينهما كرسوالن”ساف كلو”نبيٌان
.اقتصرعلىأحد٫تاكافعامبلنابٟتديث

رسوؿهللاصلىهللاأفعنو:عنأنسرضيهللاإبسنادجيدٓبيضعفو”سننأيبداكد”كُب 
كسلمقاؿ: ”عليو عىٍرًشكى ٛتىىلىةى كأيٍشًهدي أيٍشًهديؾى أٍصبىٍحتي ًإيٌنً اللَّهيمَّ ٯتيًٍسي: أٍك ييٍصبحي حُتى مىنقاؿى

كى هللاالذمالإًلوىًإالَّأٍنتىكىمىبلًئكىتىكى أنتى أنَّكى خىٍلًقكى يعى كىرىسيوليكى،ٚتًى ٤تيىمَّدانعىٍبديؾى اَّللَّي،كأفَّ أٍعتىقى
النَّارً النَّار،ريبػيعىويًمنى اَّللَّينٍصفىويًمنى أٍعتىقى هللاثىبلثىةىأرٍ،فىمىٍنقىا٢تىىامىرَّتػىٍُتً ًعوًكىمىٍنقىا٢تىاثىبلاثنأىٍعتىقى فإٍف،ابى

النَّارً .”قا٢تىىاأىٍربىعانأٍعتػىقىواَّللَّيتىعأبًمنى
داكد”كُب أيب يضعفو”سنن ٓب جيد إبسناد كالنوف، ا١تعجمة ابلغُت غنَّاـ هللابن عبد عن

ييصٍ”رسوؿهللاصلَّىهللاعليوكآلوكسلمقاؿ:أف،البياضيالصحايبهنع هللا يضر،١تشددة ًحُتى بحي:مىٍنقاؿى
لىكى الشىرًيكى كىٍحدىؾى فىًمٍنكى يبًمٍننًٍعمىةو ماأٍصبىحى الشٍُّكري،اللَّهيمَّ كىلىكى اٟتىٍمدي ،لىكى فػىقىٍدأدَّلشيٍكرى
لىيلىًتوً ٯتيًٍسيفػىقىدأدَّلشيٍكرى ًحُتى ًمٍثلىذلكى  .”يػىٍوًمًو؛كىمىٍنقىاؿى

ابنعمررضيهللاعنهماعن،كابنماجو،ئيكالنسا،كابألسانيدالصحيحةُبسننأيبداكد
العاًفيىةىُب”ٓبيكنالنيبُّملسو هيلع هللا ىلصيىدىعيىؤالءالدعواتحُتٯتيسيكحُتييصبح:”قاؿ: إينأسأليكى اللَّهيمَّ

كاآلًخرىةً نٍػيىا الدُّ كأٍىلً، ُبًديٍتكىدينٍػيىامى كىالعىاًفيىةى العىٍفوى إينأسأليكى يكمىإباللَّهيمَّ عىٍورىاٌب، اٍستػيٍر اللَّهيمَّ
كًمٍنخىٍلًفي،كآًمٍنرىٍكعاٌب اٍحفىٍظًٍتًمٍنبػىٍُتيىدىمَّ ًيًٍت،اللَّهيمَّ كأعيوذي،كىًمٍنفػىٍوًقي،كىعىٍنمًشإب،كىعىٍنٯتى

ًمٍنٖتىٍيًتأفًبعىظىمىًتكى .”أيٍغتاؿى
.سنادقاؿاٟتاكمأبوعبدهللا:ىذاحديثصحيحاإلً

عنرسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلص،كغَت٫تاابإًلسنادالصحيحعنعلٌيهنع هللا يضر،كالنسائي،كُبسننأيبداكد 
آًخذه”أنوكافيقوؿعندمضجعو: التَّامًَّةًمٍنشىرماأٍنتى الكىرًًًنكىًبكىًلماًتكى اللهمإينأعيوذيًبوىٍجًهكى

ىأٍبىاللَّهيٌمأٍنتى،بًناًصيىًتوً
كا١ت ىٍغرىـى

ا١ت كىالٮتلفكعدؾ،تىٍكًشفي اليػيٍهزىـيجيٍنديؾى ذىااٞتىٌد،اللَّهيمَّ كاليػىنػٍفىعي
اٞتىدُّ كىًْتىٍمًدؾى،ًمٍنكى .”سيٍبحانىكى



 


ٕٕ 

 

أف،هنع هللا يضر-ابلشُتا١تعجمة-جيدةعنأيبعياشأبسانيد،كابنماجو،كُبسننأيبداكد 
لىوي”قاؿ:رسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلص ًإذىاأٍصبىحى:الإلوىًإالَّاَّللَّيكىٍحدىهيالىشىريكى ،مىٍنقاؿى كىىيوى كىلىوياٟتىٍمدي يٍلكي

لىويا١ت
إٍٝتىاًعيلىملسو هيلع هللا ىلص،علىكيٌلشئقىًديره ًمٍنكىلىًد رىقػىبىةو لىويًعٍدؿي حىسىنىاتو،كافى لىويعىٍشري عى،ككيًتبى ٍنويكىحيطَّ

سىيًٌئاتو دىرىجاتو،عىٍشري لىويعىٍشري الشٍَّيطاًفحىتٯتيًٍسيى،كىريًفعى ًمنى ُبًحٍرزو أٍمسىى،ككافى ًإذىا قىا٢تىىا كىإٍف
حىتيصبح .”كافىلوًمٍثليذلكى

 استدراج أسئلة البحث وحتليلها
 ؟أفراد اجملتمع دلفهوم األذكار مدى التزامما : السؤال األول

اجملتمعكمااشرانَبكذكرهللاعزكجلمنأجلاألعماؿكاليت٢تااثركبَتعلىالفردأفقةَباٟتقي
التزاـكلكنُبىذاالسؤاؿتتطرؽالباحثةأبمدل.الفصوؿالسابقة٢تذهالدراسة أفراداجملتمع١تفهـو

،عبادة٢تاابعادتربويةكىذهالعبادةىي،فالذكرعبادةيتقربهباالعابدأبالعليالعظيم،األذكار
قريبمنو منخَت٬تده فيها ١تا هبا كتعلقو ٤تبتها بداخلو كتنشأ الصغر منذ ا١تسلم ،يًتىبعليها

تفكَته ١تنهج كفقان يرىا اليت ابلطريقة مسلم لكل الذكر تطبيق كٮتتلف هللا؛ يذكر من فمنهم
كمنهممنيتقربأبهللاإبتباع،العظيمهلالج لجكمنهممنٮتربعنالعلي،الثناءعاليوكالتمجيدوابلتسبيح
فمجاالتكأنواعالذكر.اْب...كمنهم،كمنهممنيقرءاالقرافالكرًن،كاالبتعادعنماهنىعنوواكامرى

كلكنتكمنا١تشكلةَبالغفلةعنىذهالنعمةالكبَتةاليت،كثَتةذكرهنامنقبلَبالفصوؿاألكٔب
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ )قاؿتعأب،ةا١تتقُتاعطاىاهللاأبعباد

 (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ).(ُ)

(ہ
(ِ).

توجيهاف ٢تا اآلية ىذه“ أمر التوجيو، ابلعبادةاألكؿ التوحيدعنعبارةكىنا، كموجو،
العبادةابستدامةللمؤمنُت اببتدائهاللكافرينالثاينموجوكالتوجيو، توحيدعنعبارةىناكالعبادة،
.(ّ)”كالتنسككالتعبدكالتذللالعبادةا٠تضوعكأصل،دينوبشرائعكالتزاـ

                                  
 ُِّورةىود،ايو:س(ُ)
 ُِسورةالبقرة،ايو:(ِ)
 ِِٓ/1ص،اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،دمحمبنأٛتدبنأيببكر،(ّ)



 


ٕٖ 

 

األحوالك ٚتيع ُب كتعأب سبحانو هللايذكركنو األكقاتوالعابدكف عند، تعأب هللا يذكر من فمنهم
ۉ  ۅ ۅ ) :تعأباَّلٌللقوؿ،الآدميأـالبيتُبكافدخولوالبيتكيسلمعلىأىلوسواء

 (ۉ ې ې ې ې ى ى
(ُ).

قىاؿىاألىٍشعىرًمًٌمىاًلكوأىيبعىنٍ“ تىويالرَّجيليكىِبىىًإذىاكىسىلَّمىعىلىٍيوًاَّللَّيصىلَّىاَّللًَّرىسيوؿيقىاؿى: بػىيػٍ
اللَّهيمَّ:فػىٍليػىقيلٍ يػٍرىأىٍسأىليكىًإيٌنً يػٍرىاٍلمىٍوِبىًخى ٍنىاَّللًًَّبٍسمًاٍلمىٍخرىجًكىخى رىبًٌنىااَّللًَّكىعىلىىخىرىٍجنىااَّللًَّكىًبٍسمًاكىٞتى
.(ِ)”أىٍىًلوًعىلىىلًييسىلًٌمٍٍبيَّتػىوىكٍَّلنىا

عىلىىدىخىٍلتىًإذىابػيٍتىَّايى:كىسىلَّمىعىلىٍيوًاَّللَّيصىلَّىاَّللًَّرىسيوؿيٕبقىاؿى:قىاؿىمىاًلكوٍبنًأىنىسًعىنٍ“
فىسىلًٌمٍأىٍىًلكى كالًتىيبالًتغيبصحيحُباأللباينقاؿ.(ّ)”بػىٍيًتكىأىٍىلًكىعىلىىعىلىٍيكىبػىرىكىةننٍيىكي،

.لغَتهحسن(:َُٖٔ)
ثبلثةكلهمضامنعلىهللاعز:قاؿكسلمعليواَّلٌلصلىاَّلٌلرسوؿعنعجبلفبنصدمكعن“

حىتيتوفاهفيدخلواٞتنةرجلخرجغازاينُبسبيلهللاعزكجلفهوضمافعلىهللاعزكجل:كجل
كرجلراحإٔبا١تسجدفهوضامنعلىهللاتعأبحىتيتوفاهفيدخلو،أكيردهٔتاانؿمنأجركغنيمة

كغنيمة أجر من انؿ ٔتا يرده أك اٞتنة سبحانو، هللا على ضماف فهو بسبلـ بيتو دخل كرجل
.(ْ)”كتعأب

هللاسبحانوكتعأبعظم.اخاةبُتافراداجملتمعا١تؤكيرسخمبدأ،فبذكرهللا٭تصدالعبادا٠تَت
فضل

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ):تعأبيقوؿإذ،األخوة

(ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ
(ٓ). 

                                  
 ُٔسورةالنوراآلية:(ُ)
 (َٔٗٓركلأبوداكد)(ِ)
 .(ِٖٗٔ.رقم)ّٔٓ/ْ.ُ.ط، اجلامع الكبري،ُبالًتمذمأخرجو(ّ)
 .َٖٗ.رقمِ.طصحيحالُبمسلمأخرجو(ْ)
 .َُّآؿعمراف:سورة(ٓ)



 


ٕٗ 

 

اَّلٌلرضياٟتسُتعنكردذلككُبمولودلومنهتنئةحيثيستحب،كيذكرهللاعزكجلُبالتهنئة
أشدهكبلغ،الواىبكشكرت،لكا١توىوبُبلكاَّلٌلابرؾ:قل:التهنئةفقاؿإنسااننعلَّمأنوعنو

كرزقك،خَتاناَّلٌلكجزاؾ،عليككابرؾ،لكاَّلٌلابرؾ:فيقوؿا١تهنئعلىيردأفكيستىحب.برهكرزقت
.(ُ)”ىذا ك٨تو،ثوابك اَّلٌل أكأجزؿى،اَّلٌلمثىلو
سلمافكصهيبعلىأتىسفيافأابأف،عنواَّلٌلرضيالصحايبا١تعجمةابلذاؿعمركبنعائذكعن
اَّلٌلبكررضيأبوفقاؿ،مأخذىااَّلٌلعدكعنقمناَّلٌلسيوؼيأخذتما:فقالوا،نفرُبكببلؿ
ايأاببكر!”:فقاؿ،فأخربهكسلمعليواَّلٌلصلىالنيبفأتى،كسيًدىمقريشلشيخىذاأتقولوف:عنو

أغضبتر لقد لئنكنتأغضبتهم ؟ فقاؿ”بكلعلكأغضبتهم فأاتىم ؟: أغضبتكم ! إخواته اي
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ )”:تعأب كقاؿ.(ِ)”.ال:فقالوا

(ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ
(ّ).

،كالعنفالتشددكترؾ،كالشفقةابآلخرينا١تعاشرةكلطفا١تعاملةٝتاحةفيقوؿ:ىو الرفق خلق عن“
طبقاتيقاربالناسمنكا١تساكُتابلضعفاءفالرفق.كا١تشقةالتعنتبكاجتنا،أمركلُبكالتيسَت
اجملتمع ابلفقَتالغٍتفيشعر، كالقومابلضعيف، العدؿكيسود، ،اجملتمعأفرادبُتالعبلقةكتتعمق،
(ْ).”منوا١تؤثرةكاالنقساماتللشركخكجودال،قويةكصلبةكاحدةمتماسكةأسرةاجملتمعفيصبح

كسلمعليواَّلٌلصلىالنيبأف،عنواَّلٌلرضيأنسفعن،ئما٧تدهيدعوأبإخوانواكالذاكرد
كأكل،أفطرعندكمالصائموف”:ٍبقاؿالنيبملسو هيلع هللا ىلص،ٓتبزكزيتفأكلفجاءعبادةبنسعدإٔبجاء

.”كصلتعليكما١تبلئكة،طعامكماألبرار
:يسافرفليقل١تنٮتلفأفمناراد”:ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ اَّلٌل رسوؿ عنوعن اَّلٌل رضي ىريرة أيب عن ك

(ٓ)”استودعكمهللاالذمالتضيعكدائعو

                                  
 .ََِّٕ.رقمُالبخارم،٤تمودبنأٛتدالعيٍت.فتحالبارمبشرحصحيحالبخارم.ط(ُ)
 َِْٓ.رقمِ.طصحيحالُبمسلمأخرجو(ِ)
 ِٖالكهف،ايو:(ّ)
 َّْص،ادلؤمن خلق،مراد،مصطفى(ْ)
 ُُِٖ.رقمِط–.صحيحالُبمسلمأخرجو(ٓ)



 


َٖ 

 

فذكرهللاتعأبنعموعظيمةيفهمهاالعابدكيتقنمعانيوفنجدهيذكرهللاسبحانوكتعأبعند
.الشرابكالسفركعندالطعاـ

أىكَّلًوًُبنىًسيىفىًإفٍاَّللًًَّبٍسمًفػىٍليػىقيلٍطىعىامناحىديكيمٍأىأىكىلىًإذىا)):كالسبلـالصبلةعليويقوؿ
 (ُ)((كىآًخرًهًأىكَّلًوًُباَّللًًَّبٍسمًفػىٍليػىقيلٍ

قاؿعنوهللارضيبسربنهللاعبدعن“ :أيبعلىكسلمعليواَّلٌلصلىاَّلٌلرسوؿنزؿ:
السبابةك٬تمعأصبعيوبُتالنَّولكيلقيأيكيلوفكافبتمرأيٌبٍب،منهافأكلكرطبةطعامانإليوفقربنا

بشرابوأيٌبٍباإلصبعُتبُتالنَّولإلقاءتعأباَّلٌلشاءأففيوكىوظٍتىو:شعبةقاؿكالوسطي
 :فقاؿ،لنااَّللَّادع:دابتوبلجاـًكأخذ،أيبفقاؿ،ٯتينوعنالذمانكىلوٍب،فشربو

.”كاغفر٢تمكارٛتهم،زفتهماللهمابرؾ٢تمفيمار“
 .اللنبفيهايكوفلطيفةقربةكىي:موحدةابءبعدىاا١تهملةكالطاءكإسكافالواكبفتحالرطبة

طعامهم٢تمهللايبارؾحىتطعامهمنشاركهمعندماا١تأدبةألصحابتدعواأفا٠تَتمنكما
 .ا١تسلمُتبُتكا١تودةرٛتةالتسودكحىت؛كاآلخرةالدنياثوابمن،منوخَتاكيرزقهم،

،اَّلٌلعنورضيعبادةبنسعدإٔبجاءكسلمعليواَّلٌلصلىالنيبأف،عنواَّلٌلرضيأنسكعن
أفطرعندكمالصائموفكأكلطعامكم”:كسلمعليواَّلٌلصلىالنيبقاؿٍب،فأكلكزيتوٓتبزوفجاء
 (ِ)”كصلتعليكما١تبلئكة،األبرار

رًٍؾ“  (ّ).”كاٍغًفر٢تمكارٛتىٍهيم،فيمارىزىقتٍهمٍ ٢تىيماللهيمَّابى
(ْ).”أٍطعىمىٍتكأىٍسًقمىٍنأٍسقىاين اللهيمَّأىٍطًعٍممىنٍ“

 عند هللافنراه اليفارؽذكر الذاكر األحواؿ يقوؿالنـو االستيقاظمنكنرلَبٚتيع )اٟتمد:
.الٌنشور(إليوكأماتنابعدماأحياانالذم

                                  
 .ُ،.طننسال يفالًتمذم،أخرجو(ُ)
 ّْٖٓ.رقمُالقيماٞتوزية،.ط أبن شرح، سننالُب.أخرجوأبوداكد(ِ)
 .َِِْ.رقمَِِْ/ّأخرجومسلمُبالصحيح.(ّ)
 ُِٓٔ/ّ،صحيحالُبمسلمأخرجو(ْ)



 


ُٖ 

 

ثػىنىا“ ثػىنىا،قىًبيصىةيحىدَّ ًلكًعىٍبدًعىنٍ،سيٍفيىافيحىدَّ
ى
يٍػفىةىعىنٍ،ًحرىاشوٍبنًرًٍبًعيًٌعىنٍ،ا١ت ،اليىمىافًٍبنًحيذى

ـىكىًإذىا«كىأىٍحيىاأىميوتياًبٝتًٍكى:»قىاؿى،ًفرىاًشوًًإٔبىأىكىلًإذىاكىسىلَّمىعىلىٍيوًهللايصىلَّىالنَّيبُّكىافى:قىاؿى :قىاؿىقىا
 (ُ)“«النُّشيوريكىإًلىٍيوًأىمىاتػىنىامىابػىٍعدىأىٍحيىاانىالًَّذمَّللًَّاٟتىٍمدي»

لىويغيًفرى،قيوةوكالًمٌٍتحىٍوؿوغىٍَتًًمنٍكرىزىقىًنيوىذاكىساينالًذماٟتىٍمدي:فقاؿثػىٍوابنلىًبسىكمىنٍ
(ِ)”.ذنًبوًمنٍتىقدَّـما

      :اجلديد الثوب وعند لبس
يػٍرىخىَتًهًًمنٍأٍسألككىسىوتىًنيوأىٍنتىاٟتىٍمديلىكىاللَّهيمَّ“ لىويصينعماكخى ماكشىرَّشرًٌهًمنًٍبكىكأعيوذي،

(ّ).”لىويصيًنعى





  اخلالء: دخولوعند 
نَّاده، ثػىنىا:قىاالى،كىىى يٍٍبنًاٍلعىزًيزًعىٍبدًعىنٍ،شيٍعبىةىعىنٍ،كىًكيعهحىدَّ كىافى:قىاؿى،مىاًلكوٍبنًأىنىسًعىنٍ،بوصيهى
اللَّهيمَّ:قىاؿى،ا٠تٍىبلىءىدىخىلىًإذىاكىسىلَّمىعىلىٍيوًاَّللَّيصىلَّىالنَّيبُّ :أيٍخرىلمىرَّةنقىاؿىكىقىدٍ:شيٍعبىةيقىاؿىًبكىأىعيوذيًإيٌنً
(ْ)”.كىا٠تٍىبىاًئثًثًا٠ٍتيبيأىكً،كىا٠تٍىًبيثًا٠ٍتيٍبثًًمنىاًبَّللًَّأىعيوذي

      :اخلالء وعند اخلروج من
ثػىنىا“ ثػىنىا:قىاؿى،ًإٍٝتىاًعيلىٍبني٤تيىمَّديحىدَّ ،بػيٍردىةىأىيبٍبنًييوسيفىعىنٍ،ًإٍسرىائًيلىعىنٍ،ًإٍٝتىاًعيلىٍبنيمىاًلكيحىدَّ
(ٓ).”.غيٍفرىانىكى:قىاؿى،ا٠تٍىبلىءًًمنىخىرىجىًإذىاكىسىلَّمىعىلىٍيوًاَّللَّيصىلَّىالنَّيبُّكىافى:قىالىتٍعىاًئشىةىعىنٍ،أىبًيوًعىنٍ

       :و عند الركوب

                                  
 .ُِّٔ.رقمُِّٔ/ٖ.ُ.طحيالصح اجلامع كتابالبخارم،.أخرجو(ُ)
 ّٓٗ/ِْ.ُ.طادلسندأخرجوأٛتدُب(ِ)
 ُٕٕٔ.رقمُِٗ/ّ.ُط،السننالًتمذم،جوأخر(ّ)
 .ٓ.رقمٓٓ/ُ.ُاببمايقاؿإذاخركجمنا٠تبلء..طاجلامع الكبري، الًتمذم،أخرجو(ْ)
 ٕ.رقمٕٓ/ُ،اجلامع الكبريالًتمذم،أخرجو(ٓ)



 


ِٖ 

 

ثػىنىا-“ قػيتػىيػٍبىةيحىدَّ قىاؿى، ثػىنىا: األىٍحوىصًأىبيوحىدَّ ًإٍسحىاؽىأىيبعىنٍ، رىبًيعىةىٍبنًعىًليًٌعىنٍ، قىاؿى، شىًهٍدتي:
ابَّةوأيٌبى،عىًليِّا الًًبدى بػىهى ،ظىٍهرًىىاعىلىىاٍستػىوىلفػىلىمَّا،ثىبلىاثنهللاًًبٍسمً:قىاؿى،الرًٌكىابًُبرًٍجلىويكىضىعىفػىلىمَّا،يػىرٍكى
قىاؿى َّللًَّاٟتىٍمدي: }قىاؿىٍبيَّ، الىنىاسىخَّرىالًَّذمسيٍبحىافى: ىىذى رىبًٌنىاًإٔبىكىًإانَّميٍقرًًنُتىلىويكينَّاكىمىا،
سيٍبحىانىكى،ثىبلىاثنأىٍكبػىرياَّللَّي،ثىبلىاثنَّللًَّاٟتىٍمدي:قىاؿىٍبيَّ،(ُ) نػٍقىًلبيوفىلىمي ،ٕبفىاٍغًفرٍنػىٍفًسيظىلىٍمتيقىدًٍإيٌنً
أىٍنتىًإالَّالذُّنيوبىيػىٍغًفريالىفىًإنَّوي فػىقيٍلتي.ضىًحكىٍبيَّ، :قىاؿىٍؤًمًنُتى؟اٍلميأىًمَتىايىضىًحٍكتىشىٍيءوأىمًًٌمنٍ:
ضىًحٍكتىشىٍيءوأىمًًٌمنٍ:فػىقيٍلتي،ضىًحكىٍبيَّ،صىنػىٍعتيكىمىاصىنىعىكىسىلَّمىعىلىٍيوًاَّللَّيصىلَّىهللاًرىسيوؿىرىأىٍيتي
قىاؿىًإذىاعىٍبًدهًًمنٍلىيػىٍعجىبيرىبَّكىأف:قىاؿىهللًا؟رىسيوؿىايى الذُّنيوبىيػىٍغًفريالىويًإنَّذينيويبٕباٍغًفرٍرىبًٌ:

(ِ)”.غىيػٍريؾى

 وعند النوم ترى الذاكر يذكر هللا.
اللهم”:يقوؿٍبخدهٖتتاليمٌتيدهكضعيرقدأفأرادإذاكسلمعليوهللاصلىهللارسوؿكاف“
(ّ)”مراتثبلث”عبادؾتبعثيـوعذابكقٍت
فقرأفيهمانفثٍبكفيوٚتعليلةكلفراشوإٔبأكلإذاكسلمعليوهللاصلىهللارسوؿكاف"

استطاعماهبماٯتسحٍب”الناسبربأعوذقل”ك”الفلقبربأعوذقل”ك”أحدهللاىوقل"فيهما
(ْ)”مراتثبلثذلكيفعل،جسدهمنأقبلكماككجهورأسوعلىهبمايبدأجسده؛من

 :النوم يف والفزع وعند القلق
ثػىنىا“ حيٍجروٍبنيعىًليُّحىدَّ ؿىقىا، ثػىنىا: عىيَّاشوٍبنيًإٍٝتىاًعيليحىدَّ ًإٍسحىاؽىٍبن٤ًتيىمَّدًعىنٍ، ٍبنًعىٍمرًكعىنٍ،

شيعىٍيبو أىبًيوًعىنٍ، ،جىدًٌهًعىنٍ، كىسىلَّمىعىلىٍيوًاَّللَّيصىلَّىهللاًرىسيوؿىأف قىاؿى، النػٍَّوـًُبأىحىديكيمٍفىزًعىًإذىا:
٭تىٍضيريكفًكىأىفٍالشَّيىاًطُت٫ًتىىزىاتًكىًمنٍ،ًعبىاًدهًكىشىرًٌكىًعقىاًبوًغىضىًبوًًمنٍالتَّامَّاتًهللاًتًًبكىًلمىاأىعيوذي:فػىٍليػىقيلٍ
تػىبػىهىًمنػٍهيمٍيػىبػٍليغٍٓبىٍكىمىنٍ،كىلىًدهًًمنٍبػىلىغىمىنٍيػيلىقًٌنػيهىا،عىٍمروكٍبنيهللاًعىٍبديفىكىافى.تىضيرَّهيلىنٍفىًإنػَّهىا صىكٌوُباكى
(ٓ).”.عينيًقوًُبعىلَّقىهىاٍبيَّ

                                  
 ُُّْسورةالزخرؼ،اآليو:(ُ)
 .ّْْٔ.رقمّٖٕ/ٓ.ُ،اببمايقاؿإذاركبدابة..طالسننالًتمذم،أخرجو(ِ)
 ّْْٖ.رقمُ.طاجلامع لشعب االميانالبيهيقي،(ّ)
 َِّْ.رقمّْْ/ٓ.ُ،اببماجاءقيمنيقرأالقرآفعندا١تناـ..طالسننالًتمذم،أخرجو(ْ)
 ِّٖٓ،رقمِْٗ/ٓنفسا١تصدرالسابق،(ٓ)
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كأكقاتو كتعأبَبٚتيعحاالتو الذكرسبحانو دائم الذكرَبٚتيعا١تواقفكثَتة.كفالذاكر ٢تذا،
 اختصرتالباحثةالقليلمنهاكماسبقاإلشارةإليهالتوضيحأباممدليطبقأفراداجملتمعمفهـو

.الذكرَبحياهتم

 فيما خيص السؤال الثاين :أما 
 ؟ادلعنوية على حياة الفردو  الروحيةو  ما دور األذكار على احلالة النفسية

ٯتيتكافوالضركأفاليواألمركلو٭تييوعلمالعبدبتفردهللاعزكجلابلنفعأفالدراساتواثبتا١تنطق
 (ہ ہ ھ ھ ھ ھ):قاؿهللاتعأب،الرزؽَبالسماء

علىهللاالتوكل٭تثالذاكرعلى.(ُ)
 (ڃ ڃ ڃ چ چ چ):تعأبقاؿ.ا١تلكالقدكسالعليالرزاؽ

(ِ).

حينهايتذكر،الذمابلطبعيؤثرأتثَتانقواينَبحالتوالنفسيةكالكربعلىالعبدحلوؿكعند
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ):تعأبقاؿ،الذاكرلآليةالشريفة

 (گ
(ّ). 

كىافىكىسىلَّمىعىلىٍيوًاَّللَّيصىلَّىاَّللًَّرىسيوؿىأف،عنهماهللارضيبَّاسوعىاٍبنًعىنٍالصحيحُتكُب
رىبُّاَّللَّيًإالَّإًلىوىالى،اٍلعىًظيمًاٍلعىٍرشًرىبُّاَّللَّيًإالَّإًلىوىالى،اٟتٍىًليمياٍلعىًظيمياَّللَّيًإالَّإًلىوىالى:”اٍلكىٍربًًعٍندىيػىقيوؿي

 .”اٍلكىرًنًاٍلعىٍرشًكىرىبُّاأٍلىٍرضًكىرىبُّالسَّمىوىاتً

رىٍٛتىتىكىاللَّهيمَّ:اٍلمىٍكريكبًدىعىوىاتي»:كىسىلَّمىعىلىٍيوًاَّللَّيصىلَّىاَّللًَّرىسيوؿيقىاؿىداكدأىبسننكُب
.«أىٍنتىًإالَّإًلىوىالى،كيلَّويشىٍأينٕبكىأىٍصًلحٍ،عىٍُتوطىٍرفىةىنػىٍفًسيًإٔبىتىًكٍلًٍتفىبلى،أىٍرجيو

أحوالوكيضعكل٫توموعندكلُبتعأبهللاإٔبيلجأأفا١تؤمنالصادؽعليوواٟتقفا١تسلم
كمنها،فيسًتيحالعبدمنٛتلاالثقاؿالدنيويةكتنزؿعليوالسكينة،مقدراألمور،هللاالعليالقدير

                                  
 سورةالذارايت(ُ)

 ُِِاآلية:،سورةالبقرة(ِ)

 ُٓسورةالتوبة،اآلية:(ّ)



 


ْٖ 

 

ڄ ):سبحانوقاؿ،نفسوإٔبهللاككلوىوعبدفالشقاءكلالشقاء،الطمأنينةكالراحةطعميتذكؽ

(ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ
(ُ).

:كىذهبعضمناآلايتاليتذكرتَبالقرآفالكرًنالدالةعلالسكينة
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ )قاؿتعأب

(ِ)” (ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی
تعأبقاؿ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ):

 (ەئ ى ائ ائ
(ّ) 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ):تعأبقاؿ

﮷  ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿  ﯀ ﯁     ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

 (              ڭ
(ْ) 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ):تعأبقاؿ

 (چ ڇ ڇ ڇ ڇ
(ٓ) 

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ):تعأبقاؿ

 (ں ں ڻ ڻ ڻ
(ٔ) 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  گ گ گ):تعأبقاؿ

(ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے
(ٕ)

                                  
 ُٖ:سورةالنساء،اآلية(ُ)

 ِْٖسورةالبقرة،آية:(ِ)
 ِٔ:اآليةالتوبة،سورة(ّ)
 َْ:اآلية،التوبةسورة(ْ)
 ْ:اآليةالفتح،سورة(ٓ)
 ُٖ:اآلية،الفتحسورة(ٔ)
 ِٔ:اآليةسورةالفتح،(ٕ)
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٬تعلو٤تافظانعلى،كأنويعلمالسركماٗتفىالصدكرربوىوالسميعالبصَتأففبعلمالعابد
فيتجنبٚتيع،لسانوكجوارحوكخواطرهلكلمااليرضىالسميعالبصَت٦تايزيدبداخلالعابداٟتياء

.غضبالعليالعظيمارماتككلماي

ترسخ،كرٛتتو،كإحسانو،كبره،ككرمو،جودهك،بغناه،كْتسبمعرفةالعابدبصفاتهللاالعبل
ا١تلك مالك على التوكل العابد بداخل االمور، مقدر لذم، ا١تطلق اٟتب بداخلو فتنبت

اإلكراـواٞتبلل العابد، قلب يراتح ككمنها لو كتوجب الباؿ راحت يسعة ٦تا ابٟتالةالرزؽ سمو
.الركحيةللعابدالذاكرعزكجلكالنفسية

تربطالعبوديةكٚتالوكصفاتوالعلىيوجبلو٤تبةخاصةهللاعزكجلبكماؿةالذاكرككذلكمعرف
،الصادؽمعربالعزةفالذميكملعلموابألٝتاءكالصفاتىوالعبد.األٝتاءكالصفاتٔتقتضى

القدركمنهاينشأبداخلومنهجتفكَترابينيساعدهكنابلقضاءكعليهايكوفصادؽمعنفسومؤم
الرابنية ابٟتكمة األمور اخذ عبدانرابنيان٤تبكعلى يكوف كعليها األمور تسيَت ُب ربو حكمة

القدكس العزيز دائمانأبكجو ك٣تدداننيتو موجهانكلاعمالو راضيانبقضاه تعأب.العظيم ې )قاؿ

 (ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 
(ُ).

حىتعبديؤمنال:)قاؿ-كسلمعليوهللاصلى-هللارسوؿأف،عنوهللارضيهللاعبدبنجابرعن“
.(ِ)(ليصيبويكنٓبأخطأهماكأف،ليخطئويكنٓبأصابوماأفيعلمحىت،كشرهخَتهابلقدريؤمن

(مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث) :قاؿتعأب
(ّ)

تىوييػىٍعًٍت،هللاًآالىءًُبتػىفىكَّريكا” فقاؿ،ملسو هيلع هللا ىلصالنيبأمران  .(ْ)”هللاًُبتتػىفىكَّريكاكىالى،عىظىمى

 ما ىي حقيقة النفس البشرية؟-

                                  
 ِٗٔسورةالبقرة،اآلية:(ُ)
مىاجىاءىًُبالسننالًتمذم،أخرجو(ِ) بي  ُِْْ.رقمُٗ/ْ.ُاإًلٯتىاًفاًبلقىدىًرخىٍَتًًهكىشىرًًٌه..ط،ابى
 ِٖ:،اآليةالرعدسورة(3)

 ُُٗ.رقمِِٔ/ُ.ُط.االميان لشعب اجلامعالبيهيقي،(ْ)
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َباٟتقيقة فقد، ٢تذا الدراسة من اورية النقطة َبىذه الباحثة اىتماـ ىي٤تور النفسالبشرية
منمقتضىكَباٟتالةالنفسيةللذاكرعليهاقبلاثباتماىودكراألذكاراخذتشقكبَتللتعرؼ
الركححىتيتسٌتللباحثةاثباتوتوضحالباحثةماىوالفرؽبُتالنفسأفىذااإلثباتكافالبدمن

.مدلأتثَتاالذكارَباٟتالةالركحية

 : الروحو  النفس

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ )

.(8) (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍچ 

تػىعىأبىاٍقى”(2)القرطيب تفسري- القرآن ألحكام من كتاب اجلامع أىٍم (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڦ)ؿي
ا٢ًتىا فػىنىاًءآجى اًعٍندى ًفيوً(ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)يػىٍقًبضيهى بػىقىاًء.اٍختيًلفى فىًقيلى:يػىٍقًبضيهىاعىًنالتَّصىرًُّؼمىعى
ا  (ڄ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ) أىٍركىاًحهىاُبأىٍجسىاًدىى النَّاًئمىةيفػىييٍطًلقيهىااًبلتَّصىرًُّؼًإٔبى كىًىيى

.أىجىًلمىٍوهًتىا

جىسىًدىى اًءقػىٍبلىًإٍرسىا٢ًتىاًإٔبى ُبالسَّمى النَّائًًمكىًىيى اَّللَّيعىٍنوي:فىمىارىأىٍتوينػىٍفسي رىًضيى عىًليّّ قىاؿى افىًهيى
 الرٍُّؤايى

الصَّاًدقىةي رىأىتٍ، الشَّيىاًطُتيكىمىا تػيٍلًقيهىا ا جىسىًدىى ُب اٍسًتٍقرىارًىىا كىقػىٍبلى ًإٍرسىا٢ًتىا بػىٍعدى وي إًلىيػٍهىا، كىٗتيىيًٌلي
ًطيلى اأٍلىابى

الرؤايالكاذبة. فىًهيى

ـىاٍبنًُب”:عىبَّاسواٍبنيكىقىاؿى نػىهيمىاكىريكحهنػىٍفسهآدى اٍلعىٍقليهًبىايًتالَّفىالنػٍَّفسي،الشٍَّمسًشيعىاعًًمٍثليبػىيػٍ
كىالتٍَّمًييزي كىالتٍَّحرًيكيالنػَّفىسيهًبىاالَّيًتكىالرُّكحي، ـىفىًإذىا، كىىىذىا”.ريكحىوييػىٍقًبضٍكىٓبىٍنػىٍفسىوياَّللَّيقػىبىضىاٍلعىٍبديانى
”.كىالزَّجَّاجًاأٍلىنٍػبىارًمًٌاٍبنًقػىٍوؿي

                                  
 .ِْسورةالزمر،ايو(ُ)

 ُِٔ:َِٔ/ُٓ،ِط،اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،(ِ)
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القرطيب قاؿ ًجٍسمه: اٍلمىٍحسيوسىةًًلؤٍلىٍجسىاـًًبكهميشىالىًطيفهالنفسىي كىُبكىٮتيٍرىجي٬تيٍذىبي،
كىىيوى،آًخريلىويكىلىٍيسىأىكَّؿيلىوي٦تَّاكىىيوى،يػىٍفٌتىكىالىٯتىيوتيالى،يػيٍعرىجيالسَّمىاءًًإٔبىكىًبوً،كىييٍدرىجييػيلىفُّأىٍكفىانًوً
نػىٍُتً ٍينًًبعىيػٍ كىيىدى ًبيثىةويًٌبىةوطىرًيحوذيككىأىنَّوي، كىخى ًصفىةيالىاأٍلىٍجسىاـًًصفىةيكىىىًذهً.ىيرىيٍػرىةىأىيبحىًديثًُبكىمىا،

ااأٍلىٍخبىارىذىكىٍرانىكىقىدٍ،اأٍلىٍعرىاضً ٍوتىىأبًىٍحوىاؿًالتٍَّذًكرىةً”ًكتىابًُبكيلًٌوًهًبىذى :تعأبكقاؿ”.اآٍلًخرىةًكىأيميورًاٍلمى
(ِ)”.أىٍعلىميكىاَّللَّي.اٞتًٍٍسمًًصفىةيكىىىًذهً،اٞتٍىسىدًًمنىخيريكًجهىاًإٔبىالنػٍَّفسىٍعًٍتيػى(ُ)(ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)

اإلسبلميو كإينكباحثةَبالعلـو ىناؾفرؽكبَتبُتالنفس، اآلايتالشريفةوالركحوأرلانو
ا١تدح بصفات توصف القرآف َب فالنفس كثَتة ذلك على موصوفةوالدالو فهي الذـ

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ )”قاؿتعأب،الشحكالفجوروابلوسواسكابألمارة

ىئ يئ جب حب  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت

قاؿ،كتتعذب،هتولكالنفسىياليتتشتهي.كمطمئنةككأماعنمدحهافإهنالوامةمرضية.(3) (ٿ
.(4) (ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ):عأبت

.(5)(ٿ ٿ ٹ ٹ):كقاؿتعأب
.(6)﴾ی جئ حئ مئ  :﴿سبحانوكقاؿ

.(7) (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ):قاؿتعأب
(1) (ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب):قاؿتعأب
(9) (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ):قاؿتعأب

                                  
 ّٖسورةالواقعة،ايو:(ُ)
 ِِٔ/ُٓ،ِ،طامع ألحكام القرآناجلالقرطيب،(ِ)
 ّٓ:ُٓسورةيوسف،اآلايت:(ّ)
 َّسورةا١تائدة،اآلية:(ْ)
 ُِٖسورةالنساء،اآلية:(ٓ)
 ٗسورةاٟتشر،االيو:(ٔ)
 ٖ،ٕسورةالشمس،اآليو:(ٕ)
 ٗسورةاٟتشر،اآليو:(ٖ)
 ُٔسورةؽ،ايو:(ٗ)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )):قاؿتعأب

ہ ہ )قاؿتعأب:.(8) (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

﮺ ﮻﮼  ﮹  ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸   .(2) (ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲﮳  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ):قاؿتعأب

.(3) (ٿ ٿ

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ):قاؿتعأب

(4) (ڳ ڱ

،عناٞتسدتذكؽا١توتكلكنٓب٘تتالنفسىيا١تنوطهباتذكؽا١توتفربحيلها،كايضان
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ )قاؿتعأبَبكتابوالكرًن،ليستالركحوفا١تنوطبتذكؽا١توتىيالنفس

﮺  ﮻  ﮷  ﮸ ﮹ ﮶  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁              

.(5) (

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ) :كقاؿتعأب

(6) (ے ۓ ۓ ﮲﮳  ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ے

قاؿ.فهيمقدسوَبالقرآفالكرًنمنسوبوأبا٠تالق،كحُتنتطرؽأبالركحنبلحظالفرؽ
نىاإًلىيػٍهىافىأىٍرسىٍلنىاًحجىاابنديكهًنًمًٍمنفىاٗتَّىذىتٍ”هللاتعأب أفَباٟتقيقةك.(7)”سىًوايِّبىشىرنا٢تىىافػىتىمىثَّلىريكحى

                                  
 ُُٖسورةالتوبة،اآلية:(ُ)
 ّٖايو:سورةسوسف،(ِ)
 ٓٓسورةالتوبة،اآلية:(ّ)
 َُّسورةالبقرة،اآلية:(ْ)
 ّٗسورةاألنعاـ،اآلية:(ٓ)
 ُٖٓسورةآؿعمراف،اآلية:(ٔ)
 ُٕسورةمرًن،ايو:(ٕ)
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صفا النستطيعالركح٢تا بعيدةكلالبعدعنأفتعالية٢تذا علىالنفسالهنا ما نسقطعليها
.(...الشهوةكالصفاتالبشريةمثل)العذابواألحوال

تعأبيقوؿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ):

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

.(8) (ڈ

(2) (ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ):اؿتعأبق

(3) (گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ):يقوؿتعأب

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ):قاؿتعأب

(4) (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 (5)(ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ):قاؿتعأب

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ):قاؿتعأب

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

(6) (چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

كلكنحينماينسبالنفسأبذاتوسبحانو،الركحدائمانينسبهاهللاسبحانوكتعأبأبنفسو
ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ):يقوؿتعأب،كتعأبتكوفىيالذاتاإل٢تية

                                  
 ِِسورةاجملادلة،آية:(ُ)
 ِٗسورةاٟتج،آية:(ِ)
 ِسورةاٟتل،ايو:(ّ)
 ِٓسورةالشورم،آيو:(ْ)
 ُٓر،آية:سورةغاف(ٓ)
 ُُٕسورةالنساء،ايو:(ٔ)



 


َٗ 

 

ڤ ڦ ڦ )كقاؿتعأب:.(8) (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

فالنفس.(2)(ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ
اإل٢تيةٗتتلفعنالنفسالبشريةهنائيان.

 الروح و فما ىي العالقة بني النفس،إذاً 

بطأباٞتسدبطبيعتوُببعضاألكقاتتتدىنكهت،اٞتسدوك٫تاالركحالنفسىيبُتقوتُتجاذبتُت
كَباكقاتاخرلتنجذبأباٞتانباألعلى،الشهوانيةاٟتيوانيةكبكلماتضمنومنمعاينجسدية

العليا أبمستولا١تثل النفسبصفاهتا الركحفتسمو كىو ١تستولالركحكمرتبةن بسبباقًتاهبا القيم
كطهارهتا كنقائها شفافيتها عليها ذلك.فتطغوا كنستخلصمن كٯتوتك٭تاسبىيأف يولد من

ڌ ):قاؿتعأب،إذافهناؾنفسهتبطأبمستولالشياطُت.كمنيسعدكيشقىىيالنفسالنفس

،هللاعزكجلجوارإٔبمكاهنارابنيةنفسانكتصبحكنفساخرلترتقي.(3) (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ
.(4) (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ):يقوؿتعأب

ال٭تاسبكتنسبأبالعلىالعظيمامآتصوصالركحفهينورانرابني ڤ ):قاؿتعأب.ان

 (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

(6) (وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی):كقاؿتعأب.(5)

األذكاراثرىوماتتطرؽالباحثوأب،الفرؽبينهماوماىيالركحك كبعدتعريفماىيالنفس
.حياةالفردُبةالركحيكعلىاٟتالةالنفسية

                                  
 َّسورةآؿعمراف،اآلية:(ُ)
،اآلية:(ِ)  ِٕسورةالرـك
 ُٓسوركةا١تطففُت،اآلية:(ّ)
 ٓٓسورةالقمر،اآلية:(ْ)
،اآلية:(ٓ)  ِٕسورةالرـك
 ٖٓسورةاإلسراء،اآلية:(ٔ)



 


ُٗ 

 

 كالركح كالنفس اٞتسم مطالببُت التوازف ٖتقيق”يشَتابنالقيمإٔباالتزافالنفسيكمايلي
 أك،هللا بو أمر ما ٗتالف شهوة منكل سلم الذم الصحيح السليم اللب كعرؼ،هللا شرع حدكد ُب
عنو هنى ما فق توا ا٢تول بواعث ٔب ع ا٢تدلكسيطر دكافع فيو ٪تت القلب ىذا،  ُب فأخلص،

العبودية اآلخرةكالدنيا ُب السعادة لو كضمنت، من، ا٢تدل على اإلقباؿ طبعو ألف  من كالنفور،
 كاف كلو عليها يقبل،كملذاتو اٞتسد عندشهوات كاقف،قاس قلب فهو ا١تيت القلب أما،القبائح
(ُ).”مريد شيطاف لكل اتبع الدنيا ُبمطالب غارؽ،لو كٮتضع،ىواه يعبد،هللا سخط فيها
البشريةالنفسمعرفةُبهللاىدلاتبعواالنفسعلماءأفلوأفاعتقد ألسفرت،عبلجهاكسبل،

النفسيالعبلجُبطيبةٙتارعنالنفسيةالدراسات ٮتوضجعلوبنفسوكإعجاباالنسافكلكن،
العقليةكقدراتوحدكدهفوؽىوفيما ادلأبجنوح، أففا١تشكلة.كالكفراداإلٟتإٔباإلنساف٦تا
خبلؿاإلنسانيةالنفسفهميريدكفالنفسعلماء العلميةمن كضعوىااليتٕتارهبم النفسككاف،
أفمع،جامعةشاملةدراسةالبشريةالنفسدراسةُبٓبيتعمقوافهمللتجاربخاضعةمادةالبشرية

ال٦تاكعيوهباصفاهتابُتفيوالبشريةسللنفدقيقاكصفاالعظيمكتابوُببُتقدكتعأبسبحانوهللا
.تفسَتأكبيافإٔببعده٭تتاج

من إال كالطمأنينة اب٢تدكء تتصفأفٯتكن كال،تعأب اب كعزيزة قوية،بذاهتا فقَتة فالنفس
.عزكجل هللا إٔب قرهبا خبلؿ

:كقاؿالدكتورمصطفىفهمي
عبلج”االصطبلح،ئلالعبلجيةا١تعاصرةسوؼنطلقعلىالتحليلالنفسيكغَتهمنالوسا“

أساليبالعبلجأفَبحُت،ألنويعتمدعلىأساليبكمفاىيمكمبادئاخًتعهاالبشر”نفسىدنيوم
أساسانعلىأسسكمبادئركحية النفسيالديٍتتقـو دينية، أخبلقية، القيموالغفرانكالتكفَتككالتوبة،

،االستبصاروالنفسيالديٍتيعتمداعتمادانكبَتانعلىالتوجيهالعبلجأف..اْب.العواطفالدينيةكالركحية
ا١تتعددة”غَتالدنيوية”ىذها١تعرفةأف.ا٠تليقةكا١تبادئالركحيةوكللقيم،كعلىمعرفةلنفسوكلربوكلدينو

                                  
 ٖٕابنالقيم،،(ُ)



 


ِٗ 

 

األركافواٞتوانب كآاثمو، كذنوبو كأبعمالو بنفسو استبصاران كيزيده دنياه َب الفرد يوجو مشعبل تعترب
(ُ)”ائقتكيفوَبحاضرهكمستقبلوكطر

تبُت دراساتخاصةابألمراضالنفسية ىيأفكَبالبحثَبعدة ابرزاألمراضالنفسية
.اٟتزفوا٢تم،الفزع،ا٠توؼ،االكتئاب،القلق،الوسواسالقهرم،األرؽ

 :األرؽ -ُ

،بٍبيؤدمأباألرؽاٞتزع٦تايزيدمننبضاتالقلوطبعالنفسالبشريةا٢تلعأفكمايعلماٞتميع
السهوعنماامرهللاسبحانوكتعأبأكوكقديكوفاألرؽ٤تموداننظَتا٠تشيةمنالوقوعَبا١تعاصي

ڌ ڎ ڎ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌچ چ چ چ ڇ ڇ)قاؿتعأب.التقصَتَبحقمنحقوؽهللا

ڈ ڈژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱڱ 

(2)    (ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

ًدينىةًكىسىلَّمىعىلىٍيوًاَّللَّيصىلَّىالنَّيبًٌكىرىاءىصىلٍَّيتي:قىاؿىعنوهللارضياٟتارثبنبىةىعيقٍعىنٍ“ اًبٍلمى
ـىٍبيَّفىسىلَّمىاٍلعىٍصرى فىخىرىجىسيٍرعىًتوًًمنٍالنَّاسيفػىفىزًعىًنسىائًوًحيجىرًبػىٍعضًًإٔبىالنَّاسًرًقىابىفػىتىخىطَّىميٍسرًعناقىا
ئناذىكىٍرتي:)فػىقىاؿى،سيٍرعىًتوًًمنٍعىًجبيواأىنػَّهيمٍفػىرىأىلعىلىٍيًهمٍ يػٍ فىأىمىٍرتي٭تىًٍبسىًٍتأففىكىرًٍىتيًعٍندىانىًترٍبوًمنٍشى
ًتوً (3)”(.ًبًقٍسمى

ثنا،أىيبحىدَّثىًٍت،هللاًعىٍبديحىدَّثنا-“ ثنا،اٟتٍىنىًفيُّبىٍكروأىبيوحىدَّ ٍبنًعىٍمرًكعىنٍ،زىٍيدوٍبنيأيسىامىةيحىدَّ
ًئمناكىافىكىسىلمعىليوهللاصىلىهللاًرىسيوؿىأف،جىدًٌهًعىنٍ،أىبًيوًعىنٍ،شيعىٍيبو ٍرىةنفىوجىدىانى ٍنًبوًٖتىٍتى٘تى ،جى
:فػىقىاؿىأىٍزكىاًجوًبػىٍعضيًلذىًلكىكىفىزًعىاللٍَّيلًآًخرًًمنٍيػىتىضىوَّريجىعىلىٍبيَّ،فىأىكىلىهىا،فىأىخىذىىىا ٍرىةنكىجىٍدتيًإيٌنً ٘تى
ٍلتػيهىا،جىٍنيبٖتىٍتى ٍرًًمنٍتىكيوفىأففىخىًشيتيفىأىكى قىةً٘تى (4)”.الصَّدى

                                  
 َُ،ٗ،صّيةدراساتَبسيكلوجيةالتكيف،ط(.الصحةالنفسُٓٗٗفهمي،مصطفي)(ُ)
 ُِٕٗسورةا١تعراج،اآلية:(ِ)
 ُٖٓ.َُٕ/ُ.ُ.طالصحيحُبالبخارم،أخرجو(3)
 ّٖٓٔ.رقمَّٗ/ّ.ُ..طادلسندأخرجوأٛتد،ُب(ْ)



 


ّٗ 

 

 :ىياعراضاالرؽ -

ُبالليل - صعوبةا٠تلودأبالنـو
االستيقاظاثناءالليل -
االستيقاظابكرا -
ُبالل - يلالشعوربعدـالراحةالكافيةبعدالنـو
التعباكالنعاسخبلؿالنهار -
االكتئاباكالقلق،العصبية -
صعوبةُبالًتكيزكُبالًتكزُبا١تهاـ -
كثرةاالخطاءكاٟتوادث -
الصداعالناجمعنالتوتر -
اعراضُباٞتهازا٢تضمي -
القلقا١تستمربشافالنـو -

ال كجلمنىذا كتعأبيقيوهللاعز العبدالصاّبالذاكرسبحانو اآلرؽوعذابك قاؿ.ىو
.(8) (پ پ پ):تعأب

(2) (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ)تعأبقاؿ
.(3) (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)قاؿتعأب

ًمنٍتػىعىارَّمىنٍ:)كسلمعليوهللاصلىالنيبقاؿ:قاؿعنوهللارضيالصامتبنعبادةعن“
هياَّللَّيًإالَّإًلىوىال:فػىقىاؿى-نومومناستيقظأم-اللٍَّيلً عىلىىكىىيوىاٟتٍىٍمديكىلىوياٍلميٍلكيلىويلىويشىرًيكىالىكىٍحدى
 :قىاؿىٍبيَّ.اًبَّللًًَّإالَّقػيوَّةىكىالىحىٍوؿىكىالىأىٍكبػىريكىاَّللَّياَّللَّيًإالَّإًلىوىكىالىاَّللًَّكىسيٍبحىافىَّللًَّاٟتٍىٍمدي.قىًديرهشىٍيءوكيلًٌ
تيويقيًبلىتٍكىصىلَّىتػىوىضَّأىفىًإفٍلىوياٍستيًجيبىدىعىاأىكٍٕباٍغًفرٍاللَّهيمَّ (4)”(صىبلى
ثػىنىا“ ثػىنىا:قىاؿى،ميٍسًلموٍبنيعىفَّافيأىٍخبػىرىانى:قىاؿى،مىٍنصيوروٍبنيًإٍسحىاؽيحىدَّ ًبتوعىنٍ،سىلىمىةىٍبنيٛتىَّاديحىدَّ ،اثى

                                  
 ِٖسورةألنعاـ،اآلية:(ُ)
 ُُسورةالتغابن،اآلية:(ِ)
 ّٔسورةالزخرؼ،اآلية:(ّ)
 .ُُْٓ.رقمْٓ/ِ.ُ.اببمنتعارَبالليلفصلى.طحيكتاب اجلامع الصح،خارمالبأخرجو(ْ)



 


ْٗ 

 

َّللًَّاٟتىٍمدي:قىاؿىًفرىاًشوًًإٔبىأىكىلًإذىاكىافىكىسىلَّمىعىلىٍيوًاَّللَّيصىلَّىهللاًرىسيوؿىأف:مىاًلكوٍبنًأىنىسًعىنٍ
نىاالًَّذم ”(8).ميٍؤًكمىكىالىلىويكىاُبىالى٦تَّنٍفىكىمٍ،كىآكىاانىكىكىفىاانىكىسىقىاانىأىٍطعىمى
،يضيعولنكأنو،مقاديراألمورحانوكتعأبكانوبيدهسب،يكوفالعبدعلىثقةكبَتةبربوأفبدال
ئناتػىرىٍكتيمىا:قىاؿىكىسىلمعىلىيوهللاصىلىهللاًرىسيوؿىقاؿ يػٍ ًبوًأىمىٍرتيكيمٍكىقىدًٍإالَّ،هللايًبوًأىمىرىكيم٦ٍتَّاشى كىمىا،

ئناتػىرىٍكتي يػٍ تيكيمٍكىقىدًٍإالَّ،عىٍنويهللاينػىهىاكيمي٦تَّاشى يػٍ لىنٍأىنَّوي،رىٍكًعيىُبنػىفىثىقىدٍاألىًمُتىالرُّكحىكىًإفَّ،عىٍنوينػىهى
ليوا،رًٍزقػىهىاتىٍستػىٍوُبىحىىتَّنػىٍفسه٘تىيوتى (2)”الطَّلىبًُبفىأىٚتًٍ

اَّللًَّرىسيوؿىايى:اٍلوىلًيدًٍبنًاٍلوىلًيدًيقوؿ ؟كىٍحشىةنأىًجديًإيٌنً

ًعبىاًدهًكىشىرًٌكىًعقىاًبوًغىضىًبوًًمنٍالتَّامَّةًاَّللًًَّبكىًلمىاتًأىعيوذي:فقلمضجعكأخذتإذا:)فقاؿ
.(3)(٭تىٍضيريكفًكىأىفٍالشَّيىاًطُت٫ًتىىزىاتًكىًمنٍ

الرفعمناٟتالةا١تعنويةوبُتهتدئةالنفسك٧تدالعبلقةكثيقةبينهافإذاأتملناأذكارماقبلالنـو
.الراحةللنفسكؽك٬تلبالطمأنينةللذاكر٦تايزيلاألر

ثػىنىا“ ثػىنىا،ميسىدَّدهحىدَّ ٍعتي:قىاؿى،ميٍعتىًمرهحىدَّ ةىٍبنًسىٍعدًعىنٍ،مىٍنصيورناٝتًى البػىرىاءيحىدَّثىًٍت:قىاؿى،عيبػىٍيدى
عىنػٍهيمىااَّللَّيرىًضيىعىاًزبوٍبني قىاؿى، ،مىٍضجىعىكىأىتػىٍيتىًإذىا”:كىسىلَّمىعىلىٍيوًهللايصىلَّىاَّللًَّرىسيوؿيٕبقىاؿى:

كىفػىوٍَّضتي،إًلىٍيكىنػىٍفًسيأىٍسلىٍمتياللَّهيمَّ:كىقيلٍ،األىٯٍتىنًًشقًٌكىعىلىىاٍضطىًجعٍٍبيَّ،لًلصَّبلىةًكىضيوءىؾىفػىتػىوىضَّأٍ
إًلىٍيكىأىٍمرًم إًلىٍيكىظىٍهرًمكىأىٞتٍىٍأتي، إًلىٍيكىكىرىٍغبىةنرىٍىبىةن، إًلىٍيكىًإالًَّمٍنكىمىٍنجىاكىالىمىٍلجىأىالى، آمىٍنتي،

أىنٍػزىٍلتىالًَّذمًبًكتىاًبكى أىٍرسىٍلتىالًَّذمكىبًنىًبيًٌكى، مىاآًخرىفىاٍجعىٍلهينَّالًفٍطرىةًعىلىىميتَّميتَّفىًإفٍ،
.(4)“«أىٍرسىٍلتىالًَّذمكىبًنىًبيًٌكى»،الى:اؿىقى.أىٍرسىٍلتىالًَّذمكىًبرىسيوًلكى:أىٍستىٍذًكريىينَّفػىقيٍلتي”تػىقيوؿي

                                  
 ّّٔٗ،رقمّّٖ/ٓ/اببماجاءَبالدعاءإذاأكلإٔبفراشو،اجلامع الكبري م،ذالًتمأخرجو(ُ)
 .ُُُْ.رقمَْٔ/ُ.ِ.طاجلامع لشعب االميان...البيهيقي،ِِْٕ،اجلامع الصغريصححواأللباينَب(ِ)
 َُْٖٔ.رقمُّٕ/ٕ.ُطادلسند أخرجوأٛتدُب(ّ)
.ُُّٔ.رقمٖٔ/ٖ.ُ.اببإذاابتطاىراكفضلو.طالصحيحأخرجوالبخارمُب(ْ)



 


ٗٓ 

 

كجل عز  كلو األمر يفوض الذاكر العبد ينزؿ.ىذا كتعأب سبحانو هللا كأبمر
كثَتةك٢تاأتثَتكبَت.الرضىعلىقلبالذاكرفيوجبالتخلصمناألرؽكالسكينة كأذكارقبلالنـو

.علىالنفسكمنىذهاألذكار

ٍلتػىهىاكىًإفٍفىاٍرٛتىٍهىانػىٍفًسيأىٍمسىٍكتىأفأىٍرفػىعيويكىًبكىجىٍنيبكىضىٍعتيرىبًٌاًبٝتًٍكى“ حيانكبقيت-أىٍرسى
.(8)”الصَّاًٟتًُتىًعبىادىؾىبًوًٖتىٍفىظئتىافىاٍحفىٍظهىا-النـومنقياميبعد

حينمايتذكراالنسافا١تسلما١توتيهوفعليوكلشيء.
ثػىنىا اًلديأىٍخبػىرىانى:قىاؿى،عىٍوفوٍبنيعىٍمريكأىٍخبػىرىانى:قىاؿى،الرٍَّٛتىنًعىٍبدًٍبنيهللاًعىٍبديحىدَّ ،هللاًعىٍبدًٍبنيخى

ديانىأىحىأىخىذىًإذىاأيىٍميريانىكىسىلَّمىعىلىٍيوًاَّللَّيصىلَّىهللاًرىسيوؿيكىافى:قىاؿى،ىيرىيٍػرىةىأىيبعىنٍ،أىبًيوًعىنٍ،سيهىٍيلوعىنٍ
،كىالنػَّوىلاٟتٍىبًٌفىاًلقى،شىٍيءوكيلًٌكىرىبَّكىرىبػَّنىا،األىرىًضُتىكىرىبَّ،السَّمىوىاتًرىبَّاللَّهيمَّ:يػىقيوؿىأفمىٍضجىعىوي
يلًالتػٍَّورىاةًكىميٍنزًؿى فػىلىٍيسىاألىكَّؿيأىٍنتى،ًتوًبًنىاًصيىآًخذهأىٍنتىشىرٌوًذمكيلًٌشىرًًٌمنًٍبكىأىعيوذي،كىالقيٍرآفًكىاإًل٧تًٍ
ديكنىكىفػىلىٍيسىكىالبىاًطني،شىٍيءهفػىٍوقىكىفػىلىٍيسىكىالظَّاًىري،شىٍيءهبػىٍعدىؾىفػىلىٍيسىاآلًخريكىأىٍنتى،شىٍيءهقػىبػٍلىكى

 (2)”.الفىٍقرًًمنىكىأىٍغًنًٍتالدٍَّينىعىٍتًٌاٍقضً،شىٍيءه

 التوتر النفسي :و  القلق -3

اإلنسافدائمانالتفكَتَبالغدكالتخطيطللمستقبلكنتيجةلذلكأف،حاؿالبشرإنوبطبيعة
القلقلواعراضكمنها:.ك٧تدالبعضمنىميعانوفمنالقلقالشديدبشأفىذاالصدد

 .الشعورابلصداع -ُ
 .العصبية -ِ

 .صعوبةالًتكيز -ّ

 .التعبا١تزمن -ْ

 .التعرؽ -ٓ

                                  
 َِّٔنفسا١تصدرالسابق،(ُ)
 ََّْ،رقمِّْ/ٓ،ماجاءَبالدعاءإذاأكلإٔبفراشو/ابباجلامع الكبري م،ذالًتمأخرجو(ِ)



 


ٗٔ 

 

 .اآلـَبالبطن -ٔ

 .عدـا١تقدرةعلىالصرب -ٕ

 .النفسضيق -ٖ

.دائماالرتباؾَباألمورالعادية -ٗ
ابلطبعقدتوصلالعلماءأبطرؽلعبلجالقلقفمنهاالعبلجالدكائيكمنهاالعبلجالنفسي
النفسدراسةشاملةكفقان١تنهجيتسمابلشفافيةبعيدان كلؤلسفالكثَتمنىؤالءالعلماءٓبيدرسوا

ةكلالبعدعنحقيقةاألموركعنأصلالشيءا١ترادأرائغَتصحيحةبعيدوعنالتعصب١تعتقدات
كىومنأخربانعنخلقه.دراستو عنصفاتخلقووفاعزكجلىوا٠تالقا١تصور العليم، كىو
منإالكالطمأنينةاب٢تدكءتتصفأفٯتكنكال،تعأبابكعزيزةقوية،بذاهتافقَتةفالنفس.اٟتكيم
كالنفسالضعيفةىياليتتقلقمنا١تستقبللعدـ.بذكرهيتحققالذمعزكجلكهللاإٔبقرهباخبلؿ

.(ُ)”تيوعىديكفىكىمىارًٍزقيكيمٍالسَّمىاءًكىُب”:قاؿتعأب.يقينهاأبفهللاعزكجلبيدهكلشيءكبيدهالرزؽ
الزَّرٍعيبًوًيػىنػٍبيتيكىثػىٍلجومىطىروًمنٍءًالسَّمىاًمنىيػىٍنزًؿيمىاىينىاالٌرًٍزؽي:كىالضَّحَّاؾيجيبػىٍَتوٍبنيسىًعيديقىاؿى“

رىأىلًإذىاكىافىأىنَّوياٟتٍىسىنًكىعىنً.الثػٍَّلجًًمنىفىًإنػَّهىاقىاًئمىةوعىٍُتوكيلُّ:جيبػىٍَتوٍبنيسىًعيديقىاؿى.ا٠تٍىٍلقيبًوًكى٭تىٍيىا
اًبوًقىاؿىالسَّحىابى كيمٍٖتيٍرىميونىويًكنَّكيمٍكىلىرًٍزقيكيمٍكىاَّللًًَّفيوً:أًلىٍصحى السَّماءًكىُب:)اٍلمىعىاينأىٍىليكىقىاؿى.ًٓتىطىاايى
 :الشَّاًعريقىاؿى.يػىٍنزًؿيالسَّمىاءًًمنىأًلىنَّويٝتىىاءناٍلمىطىريٝتيًٌيى،رًٍزقيكيمٍاٍلمىطىرًكىُبمىٍعنىاهي(رًٍزقيكيمٍ

نىاهي...قػىٍوـوأبًىٍرضًالسَّمىاءيسىقىطىًإذىا انيواكىًإفٍرىعىيػٍ  ًغضىاابىكى

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ):نىًظَتيهي،رًٍزقيكيمٍالسَّمىاءًرىبًٌكىعىلىىيػىٍعًٍت:كىٍيسىافىاٍبنيكىقىاؿى

كىُباٍلمىٍعٌتى:كىًقيلى.رًٍزقيكيمٍالسَّمىاءًُباَّللًًَّعٍندىأىمٍ(رًٍزقيكيمٍالسَّماءًكىُب:الثػٍَّورًمُّسيٍفيىافيكىقىاؿى.  (ڀ
رًٍزًقكيمٍتػىٍقًديريالسَّمىاءً قىاؿىسيٍفيىافىكىعىنٍ.اٍلًكتىابًأيًـٌُبمىٍكتيوبهلىكيمًٍفيوًكىمىا، اأٍلىٍحدىبًكىاًصلهقػىرىأى:

اثنفىمىكىثىخىرًبىةنفىدىخىلى!اأٍلىٍرضًُبأىٍطليبيويكىأىانىالسَّمىاءًُبرًٍزًقيأىرىلأىالى:فػىقىاؿى(رًٍزقيكيمٍالسَّماءًكىُب) ثىبلى
ئناييًصيبيالى يػٍ ريطىبوًبدىٍكخىلَّةًالثَّالًثىةًُبىيوىفىًإذىاشى فىصىارىاتىمىعىويفىدىخىلىًمٍنوينًيَّةنأىٍحسىنيأىخهلىويكىكىافى،

نػىهيمىامىٍوتًاًبلٍاَّللَّيفػىرَّؽىحىىتَّدىٍأبػيهيمىاذىًلكىيػىزىؿٍفػىلىمٍ،دىٍكخىلَّتػىٍُتً السَّمىاءًكىُب)كى٣تيىاًىده٤تيىٍيًصنواٍبنيكىقػىرىأى.بػىيػٍ

                                  
 ِِية:سورةالذارايت،اآل(ُ)



 


ٕٗ 

 

رىازًقيكيمٍ الرَّازًؽيىيوىاَّللَّىًإفَّ)آًخرًىىاُبكىكىذىًلكىاًبأٍلىًلفً( تيوعىديكفىكىما.( ٣تيىاًىدهقىاؿى( خىٍَتوًمنٍيػىٍعًٍت:
غىيػٍريهيكىقىاؿى.كىشىرٌو كىًقيلى.ةنخىاصَّخىٍَتوًمنٍ: كىًقيلى.خىاصَّةنالشَّرُّ: اٞتٍىنَّةي: نىةىٍبنًسيٍفيىافىعىنٍ، :الضَّحَّاؾي.عييػىيػٍ
تيوعىديكفىكىما) )ًسَتًينىاٍبنيكىقىاؿى.كىالنَّارًاٞتٍىنَّةًًمنى( تيوعىديكفىكىما: قولو.الربيعكقالو.الساعةأىٍمرًًمنٍ(

ًمنىالسَّمىاءًُبخىلىقىكىمىااٍلبػىٍعثًًمنىًبوًأىٍخبػىرىىيمٍمىاأىكَّدى(ٟتىىقًّّإنَّويضًكىاأٍلىرٍالسَّماءًرىبًٌفػىوى:)تعأب
الٌرًٍزؽً هيٍبيَّٟتىىقّّأبًىنَّويعىلىٍيوًكىأىٍقسىمى، )ًبقىٍولًوًأىكَّدى تػىٍنًطقيوفىأىنَّكيمٍمىاًمٍثلى: سىائًرًبػىٍُتًًمنٍالنٍُّطقىكىخىصَّ(
(8)”التشبيويدخلواٟتواسمنسواهمىاأًلىفَّ،اسًٌاٟتٍىوى

التفكَت َب اك َبا١تستقبل تفكَته فقطجملرد القلق يصابالشخصْتالة ال كَباٟتقيقة
.بعيدانعناتباعوللمنهجالرابينالذمكضعوسبحانوكتعأبلسعادةعبادها١تتقُتابجملهوؿ

(2) (مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث):قاؿتعأب
فالذنوبايضانتصيبالفردأبعراضالقلق قلق، فالعبدا١تذنبدائمانَبحالة ألنوخرج،
ا١تنهج الرابنيةوعن الفطرة تشتت، حالة دائمانُب يكوف هللاكطاعتو ذكر عن يبعد فالقلبالذم

النفسكبُتاٟتقوكضياعبُتاٟتق هتواه طريقا٢تدلوالباطلبُتما فإفافضلط، ريقلعبلجك٢تذا
ذكرهالفالذكركماذكرانيلُتالقلبكيسموابلنفسأبكالقلقىواللجوءأبهللاعزكجلكالدعاء

.القطبالركحاينكينقذىامناالٍبكيبعدعنهاالشيطافالذمىوالعاملاالساسيَبحالةالقلق

تعأب ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ):قاؿ

(3) (چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

كقلقاتوتراالنفسُبٖتدثالذنوب" الضيقكاٟتزفعليهاكٮتيم، رغماألرضتكادحىت،
،كالتوبة،ابالستغفارإالعندئذكالخبلص،كسخطوهللاعقابمنخوفااب١تذنبتضيقاتساعها

                                  
 .ُْ/ُٕ،اجلامع ألحكام القرآن،القرطيب(ُ)
 ِٖسورةالرعد،اآلية:(ِ)
 ُّٓاآلية:،سورةآؿعمراف(ّ)



 


ٖٗ 

 

نوبالذ٬تعلفبل،فيطَتىا،ذنوهبامنكيغسلها،النفسأدرافمناإلنسافيتخلص،هللاإٔبةكالعود
.(8)”هللامنالويلكالعقابفيستحق،يقسوحىتقلبوعلىتًتاكم

،القرآفكتبلكةكالدعاءكاالستغفارالتكبَتوابلتسبيحتعأبهللاذكرعلىا١تؤمنمواظبةإف“
كالطمأنينةابألمنكشعورىاكصفائهانفسوتزكيةإٔبتؤدم ،انضجةشخصيةذاإنساانفيصبح،
عبلجشكببلفهو...النفسيةمناالضطراابتمأمنكُبالقلقعلىعصياحفيصب،متكاملة،متزنة
سندكال،كأخطارىااٟتياةضغوطأماـضعيفةعاجزانفسو٬تدحينمااإلنسافبويشعرالذمللقلق
.(2)”معُتكاللو

ثػىنىا“ ثػىنىا:قىاؿى،عيمىرىأىيباٍبنيحىدَّ نىةىٍبنيسيٍفيىافيحىدَّ البػىرىاءًعىنً،ا٢تىٍمدىاينًًٌإٍسحىاؽىيبأىعىنٍ،عييػىيػٍ
،ًفرىاًشكىًإٔبىأىكىٍيتىًإذىاتػىقيو٢تيىاكىًلمىاتوأيعىلًٌميكىأىالى:لىويقىاؿىكىسىلَّمىعىلىٍيوًاَّللَّيصىلَّىالنَّيبَّأف،عىاًزبوٍبنً
الًفٍطرىةًعىلىىًمتَّلىيػٍلىًتكىًمنًٍمتَّفىًإفٍ يػٍرناأىصىٍبتىكىقىدٍأىٍصبىٍحتىٍحتىأىٍصبىكىًإفٍ، خى تػىقيوؿي، اللَّهيمَّ:

ظىٍهرًمكىأىٞتٍىٍأتي،إًلىٍيكىكىرىٍىبىةنرىٍغبىةن،إًلىٍيكىأىٍمرًمكىفػىوٍَّضتي،إًلىٍيكىكىٍجًهيكىكىجٍَّهتي،إًلىٍيكىنػىٍفًسيأىٍسلىٍمتي
إًلىٍيكى ٍيكىإًلىًإالًَّمٍنكىمىٍنجىىكىالىمىٍلجىأىالى، قىاؿىأىٍرسىٍلتىالًَّذمكىبًنىًبيًٌكىأىنٍػزىٍلتىالًَّذمًبًكتىاًبكىآمىٍنتي،
.أىٍرسىٍلتىالًَّذمكىبًنىًبيًٌكى:قىاؿىٍبيَّ،صىٍدرًمُببًيىًدهًفىطىعىنى:قىاؿى،أىٍرسىٍلتىالًَّذمكىًبرىسيوًلكى:فػىقيٍلتي:البػىرىاءي

ا .اٍلبػىرىاءًعىنًكىٍجووغىٍَتًًمنٍريًكمىقىدٍ،يبهغىرًصىًحيحهحىسىنهحىًديثهىىذى

اٍلميٍعتىًمرًٍبنيمىٍنصيوريكىرىكىاهي ةىٍبنًسىٍعدًعىنٍ، عيبػىٍيدى البػىرىاءًعىنً، كىسىلَّمىعىلىٍيوًاَّللَّيصىلَّىالنَّيبًٌعىنً،
(3)”.كيضيوءوعىلىىٍنتىكىأىًفرىاًشكىًإٔبىأىكىٍيتىًإذىا:قىاؿىأىنَّويًإالَّ،٨تىٍوىهي

ا٠توؼ-ّ

                                  
 ُُْ،ََِّقطنية،(ُ)
 ََّ،٧ُٖٕٗتاٌب،(ِ)
 ّّْٗ،رقمّّٔ/ٓاببماجاءَبالدعاءإذاأكلإٔبفراشو،اجلامع الكبري ، م،ذالًتمأخرجو(ّ)



 


ٗٗ 

 

غريزةمنالغرائزاليتأكدعهاهللاسبحانوكتعأبُباإلنسافحيثيؤثرُبكثَتوا٠توؼى
يؤثرُبتصرفاتووكارتعاشاٞتسم،منأعضاءجسموككظائفها حىتإنوليفعل،خفقافالقلبكما

(8).أكٯتتنععنومعحبولوكتعليقوبو،األمردكفرغبةفيو

 : (2)اخلوف ىف اللغة 
الفعل من ٮتوفو”خوؼ”أك”خاؼ”مأخوذ كخاكفو كخيفة ك٥تافة خوفان ٮتاؼ غلبو:

.أمكافأشدخوفانمنو.ا٠توؼ
.أخافوأكصَتهْتاؿٮتافوالناس:كخوفو

كاإلخافة يقاؿ.التخويف: ٥تيف: كزجع أم، رآه: كيقاؿ.ٮتيفمن ال: ٥توؼألنو طريق
.وقاطعالطريقٮتيفكإ٪تاٮتيففي

 (ٺ ٺ ٿ ٿ):كماُبقولوتعأب،القتل:كيطلقا٠توؼكيرادبو
(ّ)

 اخلوف اصطالحاً :
(ْ)أتٓبالقلبكاحًتاقوبسببتوقعمكركهُباالستقباؿ

 أثر األذكار ىف عالج مرض اخلوف 
اي:))فقاؿ،يوماكسلمعليوهللاصلىهللارسوؿخلفكنت:قاؿ،عنوهللارضيعباسعنابن
كإذا،هللافاسأؿسألتإذا،ٕتاىكٕتدههللااحفظ،٭تفظكهللااحفظ،كلماتأعلمكإينغبلـ

قدبشيءإالينفعوؾٓببشيءينفعوؾأفعلىاجتمعتلواألمةأفكاعلم،ابفاستعناستعنت
رفعت،عليكهللاكتبوقدبشيءإاليضركؾٓببشيءيضركؾأفعلىاجتمعواكلو،لكهللاكتبو

(ٓ)((الصحفكجفتاألقبلـ

                                  
 ِٔ،صُ،جااثر اخلوف ىف األحكام الفقهيةبن٭تيبندمحم،عطيف،إبراىيم(ُ)
 .ٗٗ/ٗ.العربلسانر،وابنمنظ(ِ)
 ُٓٓسورةالبقرة،اآلية:(ّ)
 .ُٓٓ/ْ،إحياء علوم الدين،الغزإب،دمحمبندمحم(ْ)
 ُِٔٓ،رقمِْٖ/ْ،اجلامع الكبري م،ذالًتمأخرجو(ٓ)



 


ََُ 

 

يؤمنخوؼا٠تائفك٬تربا١تستجَتكىونعما١تؤبكنعمالنصَتفمنتوالهكاستنصربوهللا“
كتوكلعليوكانقطعبكليتوإليوتوالهكحفظوكحرسوكصانوكمنخافوكاتقاهآمنو٦تاٮتاؼك٭تذر

 (ڱ ڱ ں ں ڻ ڳ ڱ ڱ)منا١تنافع: كجلبإليوكلما٭تتاجإليو
(ُ)

كبَتَبنفسا١تؤمن“ كجلألثر إفلذكرهللاعز فبذكرهللايطمئنالقلبكيذىبعنو،
ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی )قاؿتعأب.فمنتقربالعزيزاجمليدالٮتاؼشيء،٥تاكفو

(2) (ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب
الذميدفعاإلنسافإٔبفهوا٠توؼاإل٬تايب،اٟتقيقياليكوفإالمنهللاتعأبا٠توؼ إف“

كأما،بلعلىالعكسٯتنحوإايىا،كىوا٠توؼالذماليسلبالطمأنينةمنالقلب،مراقبةأعمالو
أفيسلبمنالقلبالطمأنينةك٭تل٤تلهاا٠توؼكالفزع،فهوخوؼسليب،ا٠توؼمن٥تلوقاتهللا

كا٠توؼالذممنغَت،خوؼسواهاؿقلبا١تمتلئاب٠توؼمنهللاال٬تدصاحبوفيومكاانألم
الذميسبغاألمافكاالطمئنافعلىحياةاإلنسافكٯتتعوبصحةنفسية،عبلجوذكرهللاتعأب،هللا

(ّ).”غامرة
 الوال:”الكربعنديقوؿكافكسلمعليوهللاصليالرسوؿأفعنهماهللارضيعباسابنعن“

 األرضكربالسماكاتربهللاإالالوال،العظيمالعرشبرأنتإالالوال،اٟتليمالعظيمهللاإال
(ْ)”الكرًن العرش كرب

 احلزن و  اذلم -1

 منأصابو:”قاؿرسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلص:عنأىبموسىاألشعرمهنع هللا يضرقاؿ“
ماض،اللهمإينعبدؾابنعبدؾابنأمتكانصييتبيدؾ:ىمأكحزففليدعهبذهالكلماتيقوؿ

أك،أسألكبكلاسمىولكٝتيتبونفسكأكأنزلتوُبكتابك،ُبحكمكعدؿُبقضاؤؾ

                                  
 .ٕٔ/ّ،بدائع الفوائدابنالقيم،(ُ)
 173آؿعمراف::(ِ)
 َُْ،ََِّ،قطينة(ّ)

 ّّٖٗ،1998،الصحيحأخرجوالبخارم،ُب(ْ)



 


َُُ 

 

كربيع،صدرمٕتعلالقرافالكرًننورأفعلمتوأحدمنخلقكأكاستأثرتبوُبعلمالغيبعندؾ
ايرسوؿهللا،قليبكجبلءحزينكذىاب٫تي ١تنغنبىؤالءالكلمات١تغبوفأففقاؿرجلمنالقـو

(ُ)”فرحو أطاؿ،حزنو تعأبفانومنقا٢تنالتماسمافيهناذىبهللا،اجلفقولوىنعلموىن:فقاؿ
قاؿعنوهللارضيعليعن“ أعلمكأالعلياي:”كسلمعليوهللاصلىهللارسوؿقاؿ:
بسمفقلكرطةُبكقعتإذاقاؿفداءؾهللاجعلٍتبلى:قلت؟قلتهاكرطةُبكقعتإذاكلمات

منأنواعشاءماهبايصرؼتعأبهللافاف،العظيمالعليابإالقوةكالحوؿال،الرحيمالرٛتنهللا
،فيوالذمكقعا١تأزؽأكالورطةمنللخركجالدنياأبسبابعملقداإلنسافيكوفكبذلك.”الببلء
 حوؿ فبل،أمرمقدركلكبيدها١تنجيىوفا،اٟتلأسبابلتكتملكجلعزهللاإٔب٭تتاجكلكن

.(ِ)”جبللو جل هللا من إال يستمدىا قوة كال لئلنساف

 الوسواس  -7

إلغوائوإنسافبكلا١توكَّلالشيطافالقرينىوك،لكلإنسافقرينمناٞتنأف،َباٟتقيقة
الرسوؿقاؿ.فهذاالشيطافمسلطدائمانعلىاإلنسافأيمرهابلفحشاءكينهاهعنا١تعركؼ،كإضبللو
؟هللارسوؿايكإايؾقالوا،اٞتنمنقرينبوككلكقدإالاحدمنمنكمما):كسلمعليوهللاصلى
ڭ ڭ ڭ ):كقاؿهللاتعأب.(ٓتَتإالأيمرينفبلفاسلمعليوأعانٍتهللاأفإالكإايم:قاؿ

ې ې ې ې ى ى ائ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

(3) (ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

فقطيزينارماتلئلنسافليقعَبا١تعاصيكليسللوسوا كلكن،سسلطافعلىاإلنسافكلكنو
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ):قاؿتعأب،اإلنساف٥تَتَبىذااألمرأفا١تهم

                                  
 ّّٖٗ،ََِِ،السننأخرجوأبوداكدُب(ُ)

 .ّٔٓ،ُْٗٗ.كالنوكم،ّٕٖٗ،ََِِ،السننأخرجوأبوداكدُب(ِ)
 ِِٖٗٔٔسورةالبقرة،اآلية:(ّ)



 


َُِ 

 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

﮸ ﮹ ﮺﮻  ﮼ ﮶ ﮷  .(8) (ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ 

:كُبتفسَتالشعراكم
 .(ِِ:)إبراىيم( ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ):تعأبقاؿهللا“

القوةمنأحدهٯتلكأفيعٍتالقىٍهركسلطاف.إقناعسلطافىأكقػىٍهرسلطافىإما-نعلمكما-كالسلطاف
.للفعلكارىانيكوفبينما،يكرهمايفعلىأفعلىغَتهبويقهرما
تفعلماكٖتبمنكيطلبوماقكفتعمل٬تعلكمنطقانٯتلكأففهواٟتجةسلطافأما كىكذا،

كيقوؿاألعظم؛اٟتشريـوللبشرالشيطافيعًتؼ قػىٍهرمٌسلطافٕبكافىلأانقشكم؛أفأريد:
 طريقي؟اتباععلىبوأقعنكمإقناعسلطافٕبكافىلبو؟أقهركم

فقدأخطاءكم؛عليٌتيعلًٌقوف«مشاعة»ٕتعلوينكالتتهموينفبل،تلككالىذهدنياكمُبٕبيكنٓب
 .ٕبفاستجبتمدعوتيكمأفسولسلطافعليكمٕبيكنكٓبريب؛أمركخالفتيقبلكممنغويتي

عندكمٕبكافماككل لًتيقًبلواذلكبعدمنأنفسكمنوازعكٖترَّكت،أنفسكمنوازعفيكمحرٍَّكتيأيٌنً
 .ا١تعصيةعلى

ٌرًؾأفإذف:فالشيطافإما كافيةكىيا١تعصية؛إٔببنوازعهاتتحرؾالنفسيًتؾكأالنفس؛نوازع٭تي
 .لذلك

تبعيان؛تسويبلنأكاستقبلليانتسويبلنالشيطافمنكانتأف،ا١تعصيةتػيٍعرؼكيفأكضحتيأفكسبق
منالنفستريدهماىوفهذاعليو؛تيًلحاإلنسافأبعدىاككلمابعينها؛معصيةعندالنفسكقفتٍفإفٍ

 .بعىينهامعصيةتطلبحيثاإلنساف

رافضانكجدهأفاإلنساف؛غواية٤تاكالنأخرلإٔبمعصيةمنالشيطافينتقلأففهوالشيطافنػىزٍغأما
أففا١تهملىٍوف؛أمًٌعلىعاصياناإلنسافيريدالشيطافألفغَتىا؛إٔبابلغوايةانتقلما؛١تعصية
نقطةمناإلنسافيدخلأف٭تاكؿلذلكفقط؛يعصي

.أخرلإٔبإتوانحيةُبقواينكحدهفإفٍعفو؛ض

                                  
 ِِسورةابراىيم،اآلية(ُ)



 


َُّ 

 

ىليـوليسأنوالشيطافكيعلن
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ہ ):ذلكعلىا١ت

.(ِِ:)إبراىيم(ہ ہ
(ُ)”هباأغولمىنٍالا١تعصية؛علىأقبلمىنٍىوىنافا١تليـو

عزيزكماكردَبسنةرسولوإذافاتبعا١تسلمألكامرهللاعزكجلكالسَتعلىمنهجوُبكتابوال
كمنىذهاألذكار.اتباعاألذكارالواردةتكوفحصنلومنالشيطافكمنكلخبيثك سيداندمحمملسو هيلع هللا ىلص

:مايلي
ثنا:قىاؿى،أىيبحىدَّثىًٍت:قىاؿى،هللاًعىٍبديحىدَّثنا“ ثنا،اٍلقىاًسمًٍبنيىىاًشميحىدَّ يػٍبىافيحىدَّ ،ٍيثولىعىنٍ،شى

دًٌيقيبىٍكروأىبيوقىاؿى:قىاؿى،٣تيىاًىدوعىنٍ ،أىٍصبىٍحتيًإذىاأىقيوؿىأفكىسىلمىعىلىيوًهللاصىلىهللاًرىسيوؿيأىمىرىين:الصًٌ
أىٍمسىٍيتيكىًإذىا اللٍَّيلًًمنىمىٍضجىًعيأىخىٍذتيكىًإذىا، كىاألىٍرضًالسَّمىاكاتًفىاًطرىاللَّهيمَّ: ٍلغىٍيبًاعىآبى،

اكىأىفَّ،لىكىشىرًيكىالى،كىٍحدىؾىأىٍنتىًإالَّإًلىوىالىأفأىٍشهىدي،كىمىًليكيويشىٍيءوكيلًٌرىبُّأىٍنتى،كىالشَّهىادىةً ٤تيىمَّدن
أىكٍ،سيوءنانػىٍفًسيلىىعىأىقػًٍتىًؼىكىأىفٍ،كىًشرًٍكوًالشٍَّيطىافًكىشىرًٌ،نػىٍفًسيشىرًًٌمنًٍبكىأىعيوذي،كىرىسيوليكىعىٍبديؾى
(ِ)”.ميٍسًلموًإٔبىأىجيرَّهي

داكدأيبسننكُب“ كالًتمذم، ،عنوهللارضيعامربنعقبةعنكغَتىمكالنسائي،
.”صىبلةوكيلٌديبػيرىاب١تعٌوذتُتأقرأأفكسلمعليوهللاصلىهللارسوؿأمرين”:قاؿ

أعوذكقل،الفلقبربأعوذكقل،أحدهللاىوقل”:رأيقأففينبغي،”اب١تعٌوذات”:داكدأيبركايةكُب
(3)”.”الناسبربٌ

ثنا،أىيبحىدَّثىًٍت،هللاًعىٍبديحىدَّثنا“ ان،يىزًيديحىدَّ ،شيعىٍيبوٍبنًعىٍمرًكعىنٍ،ًإٍسحىاؽىٍبني٤تيىمَّديأىخربى
ًمنىالنػٍَّوـًًعٍندىنػىقيو٢تيينَّكىًلمىاتويػيعىلًٌمينىاكىسىلمليوعىهللاصىلىهللاًرىسيوؿيكىافى:قىاؿى،جىدًٌهًعىنٍ،أىبًيوًعىنٍ
كىأىفٍالشَّيىاًطُت٫ًتىىزىاتًكىًمنًٍعبىاًدهًكىشىرًٌكىًعقىاًبوًغىضىًبوًًمنٍالتَّامَّةًهللاًًبكىًلمىاتًأىعيوذيهللاًاًبٍسمًاٍلفىزىعً

                                  
 ْْٖٖٕٖٕٔ/ُِ،فسري الشعراوي اخلواطرتالشعراكم،(ُ)
 ِٖ.رقمّّ/ُ.ُ.طادلسندأخرجوأٛتدُب(ِ)
 .ُُٗ.رقمّٕ/ُ.ُ..طاالذكارالنوكم،(3)



 


َُْ 

 

ًمنػٍهيمٍكىافىكىمىنٍ،نػىٍوًموًًعٍندىيػىقيو٢تىىاأفكىلىًدهًًمنٍبػىلىغىمىنٍيػيعىلًٌميهىاعىٍمروكٍبنيهللاًعىٍبديفىكىافىقىاؿى٭تىٍضيريكفً
تػىبػىهىا٭تىٍفىظىهىاأفيػىٍعًقليالىصىًغَتنا (8)”.عينيًقوًُبفػىعىلَّقىهىالىويكى

ثػىنىا“ ثػىنىا:قىاؿى،بىشَّاروٍبني٤تيىمَّديحىدَّ ثػىنىا:قىاؿى،الطَّيىاًلًسيُّوىكىىيدىاكيدىأىبيوحىدَّ ٍبنيالرٍَّٛتىنًعىٍبديحىدَّ
دًأىيب فىعىنٍ،أىبًيوًعىنٍ،الٌزانى ٍعتي:قىاؿى،عيٍثمىافىٍبنًأىابى صىلَّىهللاًرىسيوؿيقىاؿى:يػىقيوؿي،عىفَّافىٍبنىعيٍثمىافىٝتًى
لىةوكيلًٌكىمىسىاءًيػىٍوـوكيلًٌصىبىاحًُبيػىقيوؿيعىٍبدوًمنٍمىا:كىسىلَّمىعىلىٍيوًاَّللَّي اٝتًٍوًمىعىيىضيرُّالىالًَّذمهللاًًبٍسمً:لىيػٍ

فيكىكىافىشىٍيءهفػىيىضيرَّهي،مىرَّاتوثىبلىثىالعىًليميالسًَّميعيكىىيوى،السَّمىاءًُبكىالىاألىٍرضًُبشىٍيءه أىصىابىويقىدٍ،أىابى
فيلىويفػىقىاؿى،إًلىٍيوًيػىٍنظيريالرَّجيليفىجىعىلى،فىاًلجوطىرىؼي ؟مىا:أىابى ثٍػتيكىكىمىااٟتىًديثىأفأىمىاتػىٍنظيري كىلىًكٍتًٌ،حىدَّ

(2)”.قىدىرىهيعىلىيَّاَّللَّيلًييٍمًضيىيػىٍومىًئذوأىقػيٍلويٓبىٍ

(3)”خلقماشرمنالتاماتهللابكلماتأعوذ“

إلوالهللاحسيب:ٯتسيكحُتيصبححُتقاؿمن”لمكسعليوهللاصلىهللارسوؿقاؿ“
(4)”.كاآلخرةالدنياأمرمنأ٫توماهللاكفاهمراتسبعالعظيمالعرشربكىوتوكلتعليوىوإال

عنصاّبأيببنسهيلعنسلمةبنٛتادحدثناموسىبناٟتسنحدثنابكرأبوحدثنا“
هللاإالإلواليصبححُتقاؿمنكسلمعليوهللاصلىهللاوؿرسقاؿقاؿالزرقيعياشأيبعنأبيو

إٝتعيلكلدمنرقبةعدؿلوكافقديرشيءكلعلىكىواٟتمدكلوا١تلكلولوشريكالكحده
أمسىكإذاٯتسيحىتالشيطافمنحرزُبككافدرجاتعشرلوكرفعخطيئاتعشرعنوكحط
رسوؿايفقاؿالنائميرلفيماكسلمعليوهللاصلىهللاوؿرسرجلفرألقاؿيصبححىتذلكفمثل
(5).”عياشأبوصدؽفقاؿككذاكذاعنكيركمعياشأابأفهللا

                                  
 َُٖٔ.رقمّٖٓ/ّ.ُ.طادلسندأخرجوأٛتدُب(ُ)
ّّٖٖ،رقمَّّ/ٓ، اجلامع الكبريُب،ذمالًتمأخرجو(ِ)
 ّْٕٔ.رقمّّٕ/ٓجاءمايقوؿإذانزؿمنزال،،ابابمااجلامع الكبريُب،ذمالًتمأخرجو(ّ)
 .ِّٕ.رقمْٖ/ُ.ُ..طاالذكارالنوكم،(4)
 ّٕٖٔ.رقمّٕٔ/ٖ.ُ،.طصحيح وضعيف سنن ابن ماجةاأللباين،(ٓ)



 


َُٓ 

 

هللاصلىهللارسوؿقاؿ:قاؿعنوهللارضيقىتادةأيبعن”كمسلمالبخارمصحيحي”كُب“
ٍيئانرألفىمىنٍ،الشٍَّيطافًًمنىكاٟتيٍلمي،اَّللًًَّمنى-ةياٟتىسىنىالرٍُّؤاي:ركايةكُب-الصَّاًٟتىةيالرٍُّؤاي”:كسلمعليو شى
 تىضيرُّهيالفإهنىا،الشٍَّيطافًمنىكىٍليػىتػىعىوَّذٍ،ثىبلاثنيىسارًهًعىنٍفػىٍليػىنػٍفيثٍيىٍكرىىيوي

(8)”معوريقاللطيفنفخكىو،النفثا١ترادأفكالظاىر،فلينفثٍ:بدؿ”فػىٍليػىٍبصيقٍ”ركايةكُب

اٟتسنييعوًٌذكاف(كسلمعليوهللاصلى)النيبأفعباسابنحديث”البخارمصحيح”كُب“
الىمَّةوعىٍُتوكيلٌكىًمنٍكىىامَّةًشىٍيطافوكيلًًٌمنٍالتَّامَّةًاَّللًًَّبكىًلماتًأيًعيذيكيما”:كاٟتسُت أف:كيقوؿ،
(2)”.”كإسحاؽىإٝتاعيلىهبمايعٌوذكافىأابكيما

 ؟ألذكار ىف النواحي االقتصادية للفردما دور ا

جاؤكاالثمرأٌكؿرأٍكاإذاالنَّاسيكافى:قاؿعنوهللارضيىريرةأيبعن”مسلمصحيح”كُب“
اللَّهيمَّ”:قاؿ(كسلمعليوهللاصلى)هللارسوؿيأخذىهفإذا،(كسلمعليوهللاصلى)هللارسوؿًإٔببو

رًؾٍ،ٙتىىرانُبلىناابرًؾٍ رًؾٍ،مىًدينىًتناُبلىناكابى رًؾٍ،صىاًعناُبلىناكابى كليدوأصغرىيدعيوٍب،ميٌدانُبلىناكابى
.”الثمرىذلكفييعطيولو

ضيرهمنأصغريعطيوٍبي،بركةمعبػىرىكىةن”أيضان١تسلمركايةكُب .”الولدافمن٭تى
.”يراهيكليدوأصغرى”الًتمذمركايةكُب
عنوتعأبهللارضيىريرةأيبنعالسٍتالبنركايةكُب عليوهللاصلى)هللارسوؿىرأيتي،

،(كسلم
االلَّهيمَّ”:كقاؿشفتيوعلىٍبعينيوعلىكضعىهابباكورةوأيٌبإذا ٍب،آًخرىهيفأرانأٌكلىويأريٍػتىناكمى

(ّ)“الصبيافمنعندىهيكوفيمىنٍييعطيو

                                  
 .ِٓٗ.رقمٖٗ/ُ.ُ..طاالذكار،النوكم(ُ)
 ٔٔٗ،رقمُّٗص،ُ..طاالذكارالنوكم،(ِ)
 ْْٗ،رقمُِّص،االذكار،النوكم(ّ)



 


َُٔ 

 

فقاؿءهجامكاتباكافأنوعنوهللارضيعليعن“ أالقاؿفاعٍتكتابيتعنعجزت:
 أعلمك

 اكفٍتاللهم”كلماتعلمنيهنرسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلصلوكافعليكمثلجبلديناأداهعنك؟قل
(ُ)”سواؾ. عمن بفضلك كأغنٍت حرامك عن ْتبللك

عليوهللاصلى)هللارسوؿأفعنوهللارضيا٠تطاببنعمرىعنكغَتهالًتمذمكتابكُب“
يٍلكيلىوي،لىويشىريكىالكىٍحدىهياَّللَّيًإالَّإًلوىال:فىقاؿىالسُّوؽىدىخىلىمىنٍ”:قاؿ(كسلم

٭تيًٍيي،اٟتىٍمديكىلىوي،ا١ت
ًيتي كى٤تىىا،حىسىنىةوأٍلفًأٍلفىلىوياَّللَّيكىتبى:قىًديرهشئكلعلىكىىيوىا٠تىيػٍريبًيىًدهً،ٯتىيوتيالحىيّّكىىيوى،كٯتي
سىيًٌٍئةوأٍلفًأٍلفىعىٍنوي علىا١تستدرؾ”ُبهللاعبدأبواٟتاكمركاه”دىرىجىةأٍلفًأٍلفىلىويكىرىفىعى،

الزايدةمنكفيو”اٞتىنَّةًُببػىٍيتانلىويكىبىٌت”طرقوبعضُبفيوكزاد.كثَتةطرؽمن”الصحيحُت قاؿ:
قتيبةيفكاف،ابٟتديثفحٌدثتوهبديةأتيتكى:فقلتيممسلبنقػيتىيبةىفأتيتي،خراساففقدمتي:الراكم
.ينصرؼٍبفيقو٢تياالسوؽىأيٌبىحىتموكبوُبيركبيميسلمبن

قاؿ،(كسلمعليوهللاصلى)النيبعنعنهماهللارضيعمرابنركايةمنأيضاناٟتاكمكركاه
اٟتاكم جابرعنالبابكُب: األسلميكبيريدةىريرةكأيب، كأنس، قاؿ، ا: ىذاشرائطمنكأقرهبي
.اللفظىذابغَتبيريدةحديثالكتاب

:قاؿالسوؽدخلإذا(كسلمعليوهللاصلى)هللارسوؿكاف”:قاؿبيريدةعنإبسنادهفركاه

اللَّهيمَّ،اَّللًًَّبٍسمً يػٍرىأسأليكىإيٌنً يػٍرىالٌسوؽًىىًذهًخى ًفيهاماكىخى ماشىرٌكىشىٌرىاًمنًٍبكىكأعيوذي،
ًينانًفيهاأيًصيبىأفًبكىأعيوذيإيناللَّهيمَّ،ًفيهىا (ِ)”.”خاًسرىةنصىٍفقىةنأكٍفاًجرىةنٯتى

عنوهللارضيأنسابنمعاذعن“ ثوابلبسمن:”قاؿكسلمعليوهللاصلىالرسوؿأف
منتقدـمالوهللاغفر،قوةكالحوؿغَتمنكرزقنيوىذاكساينالذماٟتمد:فقاؿجديدا
(ُ)”ذنبو

                                  
 ُٓٓٓ،2002،السننأخرجوأبوداكدُب(ُ)
 (َُُُٗٗ)رقمََّّّْصللنوكم،االذكار(ِ)



 


َُٕ 

 

أسأليكىإيناللَّهيمَّ:كيقوؿبناصيتوأيخذىأفاألٌكؿُبييستحبٌ”يقوؿدابٌةنا١تسلمإذااشًتلك
يػٍرىهي يػٍرىخى (ِ)”.عىلىٍيوًجيًبلىماكىشىرًٌشىرًٌهًًمنًٍبكىكىأعيوذي،عىلىٍيوًجيًبلىمىاكىخى

عسرإذاأحدكمٯتنعما”قاؿكسلمعليوهللاىصلالنيبعنعنهماهللارضيعمرابنكعن“
بيتومنخرجإذايقوؿأفمعيشتوأمر ،رضٍتبقضائكاللهم،كديٍتكمإبنفسيعلىهللابسم:

(ّ)”عجلتماأتخَتكالأخرتماتعجيلأحبالحىتٕبقدرفيمإبكابرؾ

أكقميصاثوابلبسإذافكا،سلموعليههللاصلىالنيبأفعنوهللارضيا٠تدرمسعيدعن“
 (7)”لوىوماكشرشرهمنبكأعوذ،لوىوماكخَتخَتهمنأسألكاللهميقوؿعمامةأكرداء

  

                                                                                                        
 ِّٖٓ،الصحيحُبالبخارم،أخرجو(ُ)
إذااشًتلغيبلمانأكجىاريةنأكدابٌةن،كمايقوليوإذاقىضىدىيٍنان،االذكارللنوكم(ِ) مايىقوؿي  .ُِّ،صاببي
 ِٓٗ،السننُبماجة،ابنأخرجو(ّ)
 ُٕٕٔالسننُب،ذمالًتمأخرجو(ْ)



 


َُٖ 

 

األجرعظيمَبكاألذكار٢تااثركبَتَبحياةا١تسلمفا١تنفعةَبالدنياكبَتةأفالقوؿخالصة
كٕتلبالربكةألفالربكةَب،الرحيمالرزاؽىوالرٛتنوفاألذكارٕتلب٤تبةهللاعزكجل.الدنياكاآلخرة

الكافركلكنالربكوٮتصهاللمتقُتالذاكرينوأىممنالرزؽالفهللاسبحانوكتعأبيرزؽا١تؤمنالرزؽ
كافكسلمعليوهللاصلىالرسوؿأفعنهماهللارضيعمرابنفعن.العابدين

(8)”نقمتككفجأةعافيتكوؿكٖتنعمتكزكاؿمنبكأعوذأىناللهم”دعائوُبيقوؿ

 ما أثر األذكار على حياة الفرد؟

ڳ ڳ ڳ ڳ )تعأباَّلٌلقاؿ،ذكرهللاسبحانوكتعأب٬تعلقلبالذاكر٭تنكيلُتأبعملا٠تَت

 (ڱ ڱ ڱ ں ں ڱ
أنونقمحىت.إليوكيقرهبم،ا١تساكُتكالضعفاءإٕبفكافالنيبملسو هيلع هللا ىلص٬تلس،(ِ)

مسعودبنهللاعبدركلفقد.ا١تساكُتكالضعفاءبسببتقربو٢تؤالء،القـوسادةمنكوفا١تشرعليو
كخٌبابكعٌماركببلؿصهيبكعنده(كسلمعليوهللاصلى)هللارسوؿعلىقريشمنا١تؤلمىرَّ”:قاؿ

تبعاننكوفأفنحن!قومك؟منىؤالءأىرىضيتى،اطردىمدمحم؛ايفقالوا..ا١تسلمُتضعفاءمنك٨توىم
ۆئ ۆئ ۈئ ):فنػزلت:قاؿ.أنتيكأفتطردىمأففلعلك!بيننا؟منعليهمهللامىنَّأىؤالء!٢تؤالء؟

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب 

(ىب يب جت حت
(ّ)”(ْ).

كذلكأنويورثالذاكررضاهللاك٤تبتوكمراقبتو،إفذكرهللاعزكجليقولصلةالعبدبربو
 (ى ائ)لقربمنوكأنومعوكا٢تيبةلوكذكرهللاتعأبلوكماُبقولوتعأبكاإلانبةإليوكا

(ٓ)
ٍرتيويُبنػىٍفًسي،مىٍنذىكىرىينُبنػىٍفًسوً))قولوملسو هيلع هللا ىلصفيمايركمعنربوتبارؾكتعأب:ك كىمىٍنذىكىرىينُب،ذىكى

النَّاسً ًمنى مىؤلىو أىٍكثػى، ٍرتيويُبمىؤلىو كىأىٍطيىبىذىكى ًمنػٍهيٍم (ٔ)((رى كيزيلالوحشةبُت،كيذكرههللاعندالشدة،
                                  

 ِّٕٗ.رقمْٓ/ُٕ.ِطصحيح مسلمالنوكم،ا١تنهاجشرح(ُ)
 َُ-ٗسورةالضحىاآلايت:(ِ)
 .ِٓسورةاألنعاـ،اآلية:(ّ)
 .ِّٕٗ.رقم/ْٕٖ/ٕ.السلسلة األحاديث الصحيحةاأللباين،(ْ)
 ُِٓاألية:البقرة،سورة(ٓ)
 َٖٓٔرقم،ادلسندأخرجوأٛتدُب(ٔ)



 


َُٗ 

 

العبدكبُتربو كأنو،كيوجبلواألمافمننسيانوالذمىوسببشقاءالعبدُبمعاشوكمعاده،
هللاعزكجلكرأسها أصلمواالة كأسها، أصلمعاداتو كالغفلة على، هللاكمبلئكتو كيوجبصبلة

الذاكر.

كأنومنأكربالعوفعلى،ا١تساءمنأيسرالعباداتكىومنأجلهاكأفضلهاوأذكارالصباحأفكما
،كلومنبُتاألعماؿلذةاليشبههاشيءكأهنامرتبطةبصفاتكأٝتاءهللاتعأبعزكجل،طاعةهللا

ٔتًثٍ:”كماقاؿمالكبندينارُباٟتديثالقدسي كىجىلَّكمىاتػىلىذَّذىاٍلميتػىلىذًٌذيكفى كقاؿ(ُ)”ًلذًٍكًرهللًاعىزَّ
فإفكجدًب،كُبقراءةالقرآف،كُبالذكر،ُبالصبلة:تفقدكااٟتبلكةَبثبلثةأشياء:”اٟتسنالبصرم
مقامهاسواءكانتبدنيةأك،كأفإدامتوتنوبعنالتطوعات(ِ)”البابمغلقأفكإالفاعلموا كتقـو

.طوعكحجالت،ماليةأكبدنيةمالية

كنظرانلعدـالتكرارتفضلالباحثة،أثراألذكارعلىحياةالفردكثَتةفقداشراناليهامسبقان
.االكتفاءهبذاالقدر

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 ِٗٔرقم.شعب االميانالبيهيقيُبأخرجو(ُ)
 .ّٔٗ/ِذكرهابنالقيمَبمدارؾالسالكُت،(ِ)



 


َُُ 

 

 اخلامتة

 -التوصيات :و  النتائج
 : النتائج

ابألذكارعلىسبيلا١تثاؿكتاباألذكارلئلماـلكثَتمنا١تراجعا١تختصةكالتحليلالدراسةكبعد
 :النتائجاآلتيةإٔبالباحثةتوصلت–النوكم

النوكم -ُ لئلماـ األذكار كتاب األذكار-يعد كتب انفع من هللا رٛتو أكسعهاأف يكن ٓب
ابركها كمن الناس أذىاف َب كأذكرىا لؤلذكار، اٞتامعة الكتب أنفس من فهو مرجع، فهو ٢تذا

 .الباحثُتكلعامةا١تسلمُتوللذاكرين
القرابتعبادةفهواجملتمعكللفردذكرالمفهـوٕتلي -ِ أعظم من صلة، الطاعاتكىو كابرؾ

كينشرحالصدركيريحالقلب،كالنسيافالغفلةمنفيتخلصللتقربأبهللايؤديهاا١تؤمن،العبدبربو
ترديدىوالذكر.كذمتوكجلعزهللامعيةدائمانُبالذاكرك،كيطمئنالنفس،بدكاـحضورهمعاٟتق

 مأثورا.ا١تنطوؽيكوفْتيثكصدقاكإخبلصاخشوعاالقلبكحضورسافابلل
 .ا١تساءىياذكارمقيدةٔتواقيتهاوأذكارالصبح -ّ
ٓتبلؼأكصاؼالعبادفإهنا،كالوصفهبااليناُبالعلمية،أٝتاءهللااٟتسٌتأعبلـكأكصاؼ -ْ

.تناُبعلميتهم
الذكرعندٕتلي -ٓ كتعأبمكانة تدؿعلىمكانةأفكيدفمناأل.هللاسبحانو االٝتاء كثرة

 .”الذكر”فمنأٝتاءالقرآف.كمالووا١تسمىكشرؼا١تسمى
 عظمتوفمثبلن جبلؿ كماؿ دلتعلى تعأب هللا اٝتاء كثرة علو، اٟتبيبدلتعلى اٝتاء ككثرة
.ككذالككثرةأٝتاءالقرآفدلتعلىشرفوكفضيلتو.رتبتو
الصباح -ٔ ا١تساءواذكار فركعفىي من الصباحكالذكررع أذكار بُت هللاكا١تساءوالعبلقة أٝتاء

 .بدكهنااليصلحالذكرةعبلقةكثيقكصفاتوالعبلىياٟتسٌت
 .بعضهاببعضمنحيثاآلاثركا١تعاينهللاالعبلعبلقةصفاتاثبات -ٕ
.جلالسكينةلتقرهبمعزككنينةأا١تساءاليتتعودعلىالعبادابلطموفوائداذكرالصباحٕتلي -ٖ



 


ُُُ 

 

ا١تسلمالذميشتغلأف.فمنيغفلعنذكرهللاتعأبيكوفمنا١تنافقُت،ٖتذيرمنالغفلة -ٗ
يشتغلابألمواؿكاألكالدفإنويقعَبدائرةالنفاؽلتفضيلوألشيءىيكبشيءاخرعنذكرهللاتعأب

 .مناألصل٥تلوقات
ابلثناءعليوكتنزيهوعماال،بلصفاتوالعكذكراٝتاءهللااٟتسنة:األكؿ،الذكرنوعافك٫تا -َُ

 .يليقبو
.التكبَتكالتسبيحكالتهليلكالثناءعلىهللاابلتحميد–أ
ك٭تب،كيسمعكلشيء،األخبارعنهللاتعأبأبحكاـأٝتائوكصفاتو)هللاىوارحممنعباده-ب

 .ذكرأمرهكهنيوكأحكامو:الثاينك(.عبادهالذاكرين
كسخطو.،كحبو،كاإلخبارايضانعنهنيو،عزكجلاإلخبارعنأمرهللا-أ

ا١تساكُت.(كمثبلنللتوضيح)إفهللاسبحانوكتعأبأيمرابإلحسافعلىالفقراء

.كاالبتعادعنماهنىعنو،اتباعاكامرالعليالعظيم-ب

 .تمعاجملكحياةالفردَبا١تعنويةكالركحيةكعلىاٟتالةالنفسية٢تادكرعظيماألذكارأف -ُُ
:التالية النتائج استخبلص ًب

األرؽ التخلصمن النفسيوالقلقك، التوتر ،لطمأنينةكاابألمنكاستبدالوالنفسمنالفزعكطرد،
كاٟتزفا٢تممنالتخلصك ا٠توؼك، الوسواسك، الببلءعلىالصربعلىبوكاالستعانة، أفكاليقُت،

.عزكجلهللاىوالشاُب
 .األحاديثالشريفةكالركحمناآلايتالقرآنيةولنفساستنباطالعبلقةبُتا -ُِ

إذا.كمنيسعدكيشقىىيالنفسمنيولدكٯتوتك٭تاسبىيالنفسأفكنستخلصمنذلك
هللاجوارإٔبمكاهنارابنيةنفسانكتصبحكنفساخرلترتقي.فهناؾنفسهتبطأبمستولالشياطُت

.كتنسبأبهللاسبحانوكتعأب،الٖتاسبامآتصوصالركحفهينورانرابنيان.عزكجل
 فهي.كاجملتمعا١تسلماألذكارَبحياةا١تسلم٢تاااثرعلىالنواحياالقتصاديةللفرد -ُّ

،كٕتنبالوقوعَبالصفقاتالتجاريةا٠تاسرة،كتزيدمنالرزؽاٟتبلؿ،ُب٪توالثمارتزيدمنالربكة
كالزينة. باسالل خَت على اٟترصك،النفسوكٖتفظا١تال



 


ُُِ 

 

اٟتياتية -ُْ مواقفو ُبٚتيع هبا كالتزامو ابالذكار هللادائمانُبكل.ارتباطا١تسلم يذكر فالذاكر
،الشرابوعندالسفركعندالطعام،يدعوأبإخوانو،عنددخولوكخركجومنالبيت،كمنها،احوالو

النوم النـو االستيقاظمنوعند لبس، اٞتديدالثوبكعند ، ،ا٠تبلءا٠تركجمنكا٠تبلءدخوؿكعند
.اْب...،النـوُبكالفزعكعندالقلق،عندالركوبك

  



 


ُُّ 

 

 التوصيات

 :يلئتاتوصيالباحثةفافنتائجمنالدراسةإليوتوصلتماضوءُب

ترفعدرجةإٯتافالعبدكتقربوأبألهنانظرااليوميةاٟتياةُبأساسياعمبلاألذكاراعتماد-ُ
 .النفسيةاألعراضكاألمراضعناإلنسافهللاعزكجلكتصرؼ

 .ترافقهااليتالًتبويةكاألبعادابألذكارمتعلقةتثقيفيةدكريةنشراتإصدار-ِ

ُباألذكارتطبيقكيفيةدراسةُبكالوعاظللخطباءمتخصصةتربويةدكراتعقد-ّ
 هبا.التعريفكحياتنااليومية

ْ- األبعادذكاراألُبتبحثمتنوعةدراساتإعداديتمأف على النفسيةكأتثَتىا
.اجملتمعوللفردا١تسلماالقتصاديةكاالجتماعيةككالًتبوية

.األذكارخطةكٗتطيطمتكامللينعما١تسلمُبحياتوكبعد٦تاتوأفبياف -ٓ
 ادلقرتحات

:التاليةابلدراساتالقياـالباحثةتقًتحالدراسةنتائجضوءكُب
 بُتا١تسلمُتآلفأثرالعباداتُبٖتقيقالت-

 .الشريفةكالسنةالكرًنالقرآفضوءُبللذكرالنفسيةاألبعاد-

 .النفسيالعبلجالنبويةُبالسنةوُبالقرآفالكرٯتالواردةأثراألذكار-

.ا١تسلماإلنسافحياةاتقافالعملُبعلىالذكرأثر-
.السنةووءالكتابالذكرخطةمتكاملةلينعما١تسلمْتياتوكبعد٦تاتوُبضأف-


  



 


ُُْ 

 

 -ادلراجع :
a.  القرآن الكرمي 

ِ.  الرٛتندمحمانصر عبد أبو األلباين،  ـُٖٖٓ-ىػُُْٓ)الدين.  األحاديث  السلسلة(.
.ْٕٖ/ٕكالتوزيع.:مكتبةا١تعارؼللنشركفوائدىا.الرايضكشيءمنفقههاالصحيحة

.ِّٕٗرقم/
ابوعبد .ّ األلباين،  ـََِِ-ىػُِّْ)الرٛتن. الكويت:مؤسسةداودأيب  صحيح(.  .

.ُكالتوزيع.طغراسللنشر
،االسكندرية:مركزصحيح وضعيف سنن ابن ماجة)ب.ت(.الدين.األلباين،دمحمانصر .ْ

.ُ.طكالسنةنوراإلسبلـألْتاثالقرآف
اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني ـ(.ََِّ)األنبارم،أيبالربكاتعبدالرٛتن. .ٓ

د.د.ف..بصريني والكوفينيال
.العلميةالكتبدار:بَتكت.احمليطالقاموس(.ـُٓٗٗ-ھُُْٓابدم،الفَتكز.) .ٔ

.ِج
بنسهيلالرزازْتشل .ٕ أسلم  الواسطي. .(َُْٔ ُٖٔٗ-ىػ ٖتقيق:اتريخ واسطـ(. ،

 .كاٟتكمكوركيسعواد.ا١تدينةا١تنورة:مكتبةالعلـو
)دمحمبالبخارم، .ٖ هللا. عبد أبو إٝتاعيل ُِِْن  صحيح -يحكتاب اجلامع الصحىػ(.

.ُالنجاة.ططوؽالناصر.دار:دمحمزىَتبنانصر.ٖتقيقالبخاري
ـُٖٗٗىػ،ُُْٗ)العيٍت.٤تمودبنأٛتدالبخارم، .ٗ  الباري بشرح صحيح  فتح(.

.ُ:داراٟتديثط.القاىرةالبخاري
:مكتبة.ا١تدينةواألذكاراألدعية  فقوـ(.ََِّاسن.)دعبدالرازؽبنعبالبدر، .َُ

.ُالنبوم.طا١تسجد
.لشعب االميان اجلامع(.ـََِّ-ىػُِّْاٟتسُت.)أبوبكرأٛتدبنالبيهقي، .ُُ

.ُاقق:عبدالعليعبداٟتميدحامد.الرايض:مكتبةالرشد.ط
،ٖتقيق:بشارعوادسنن الرتمذي-ع الكبرياجلامـ(.ُٖٗٗدمحمبنعيسى.)الًتمذم، .ُِ

.ُمعركؼ،بَتكت:دارالغرباإلسبلمي.ط



 


ُُٓ 

 

ُُْٓتيمية،أيبالعباستقيالدينأٛتدبنعبداٟتليم.)ابن .ُّ شرح ـ(.ُٓٗٗ-ىػ
.ُ.الرايض:مكتبةالرشدالرايض.طالعقيدة االصفهانية

ادلتقني شرح رايض الصاحلني من   روضةعبدالقادرعرفافبنسليم.)ب.ت(.حسونة، .ُْ
.ُ،للنوكمدارالفكر.طكالم سيد ادلرسلني

،مسند اإلمام أمحدـ(.ُٓٗٗ-قُُْٔ)حنبل،أٛتدبندمحمبنحنبلالشيباين.ابن .ُٓ
.ُ،شرحوكصنعفهارسو:أٛتددمحمشاكر؛كٛتزةأٛتدالزين،القاىرة:داراٟتديث،ط

أٛتدبندمحمبنابن .ُٔ )حنبلحنبل،  مسندـََُِ-ىػُُِْالشيباين.  .حنبلبن  (.
.ُ،عادؿ.مؤسسةالرسالة.طشعيب؛كمرشد،األرانؤكط:اقق

.أمحداإلمام  (.مسندـَُُِ-ىػُِّْ)الشيباين.حنبل،أٛتدبندمحمبنحنبلابن .ُٕ
ورأٛتدمعبد:الدكتالنهج.إشراؼدار–:مكتبالبحوثّتمعيةا١تكنزاإلسبلميةٖتقيق
.ُالكرًن.طعبد

العلوم واحلكم يف شرح  جامع (.ـََِْ-ىػُِْْ)عبدالرٛتن.زينالديناٟتنبلي، .ُٖ
اٟتديثالكلممخسني حديثًا من جوامع   . ٖتقيقا٠تامس  دمحمكالعشركف. الدكتور :

.ِالسبلـللطباعةكالنشركالتوزيع.طالنور.داراألٛتدمأبو
)دمحماٟتنبلي، .ُٗ  سآب. بن أٛتد ُٔٗٗبن .غذاء األلباب شرح منظومة اآلدابـ(،

الكتب دار بَتكت:  ا٠تالدم. ٖتقيق:دمحمبنعبدالعزيز  الصباحكا١تساء. مطلبأذكار
العا١تية.

اٟتنفي، .َِ داراللغة .  صحاحمصلحدمحمبن بَتكت:  زاده. شيخ الدين ٤تي حاشية  .
الكتبالعلمية.

ابن .ُِ خلكاف، الدين مشس  تأٛتد. )ب. حققواألعيان وأنباء الزمان وفيات (. ،
بَتكت.الدكتورإحسافعباس،

.سنن أيب داودداكد،سليمافبناألشعثالسجستاين.)ب.ت(.أبو .ِِ
)أبو .ِّ  ُِّْداكد،دمحممشساٟتقآابدم. ،شرحأبنسنن أيب داودـ(.ََِِ-ىػ

.ُطالعلمية.لبناف:دارالقيماٞتوزية،



 


ُُٔ 

 

.ٖتقيق:شرح العقيدة الطحاويةالدمشقي،اإلماـالفاضيعليبنعلي.،)ب.ت(. .ِْ
،مؤسسةرسالة.كشعيباألرنؤكطالًتكي؛عبدهللابنعبداسن

دارالفكر..الكبريالتفسري ـ(.ُُٖٗدمحم.)الرازم، .ِٓ
مفردات ألفاظ (.ـََِٗ-ىػَُّْاألصفهاين،اٟتسُتبندمحمبنا١تفضل.)الراغب .ِٔ

.ْٖتقيق:صفوافعدانفداككدمط.القرآن
.الزاىرة واحلدائق النريةالرايض النضرة ىػ(.َُْٓعبدالرٛتنبنانصر.)السعيدم، .ِٕ

.كاإلفتاءكالدعوةكاإلرشادالرايض:الرائسةالعامةإلداراتالبحوثالعلمية
السكندرم، .ِٖ الكرًن بنعبد أٛتد الفضل )اتجالدين  هللا. ََُِابنعطا مفتاح ـ(.

إبراىيم.الفالح ومصباح األرواح يف ذكر هللا الكرمي الفتاح السبلـ عبد دمحم ٗتريج: ،
بَتكت:دارالكتبالعلمية.

السيوطيجبلؿ .ِٗ )بوأالدين  الرٛتن. عبد ُٖٖٗالفضل ادلنهاج السِوي يف ترمجة ـ(.
،ط،ٖتقيق:أٛتدشفيقدمج،بَتكتاإلمام النووي .ُ:داربنحـز

َّ. ( ُِْٔ"الشافعي،دمحمبنعبلفالصديقي. الفتوحات الرابنية على ـ(.ََِٓ-ىػ
""–النوويةاألذكار  لكتاب كشرح األذكارٗتريج الًتاثللنوكم” إحياء دار بَتكت:  .
."ُالعريب.ط

.(، تفسري الشعراويُُٗٗ)متوٕبالشعراكم،دمحم .ُّ .ُط،القاىرة:داراخباراليـو
بَتكت:دارالعلمية.-.لبنافيف الذكر والدعاء االقتداء(.ُٖٓٗدمحمجودة.)صواف، .ِّ
ـ(.البحثالعلميكمفهوموكأدكاتوكاساليبو،ُٖٗٗ)الرٛتن،دكفاف؛كايد،اٟتق.عبد .ّّ

.كالتوزيععماف:دار٣تدالكمللنشر
كاأللفاظالفقهية.حرؼ)ب.ت(.معجما١تصطلحاتالرٛتن.ا١تنعم،٤تمودعبدعبد .ّْ

.ُِٗ/ِ.ُطالراء.
.الرايض:دارالوطنشرح رايض الصاحلنيق(.ُِْٔ)دمحمبنصاّببندمحم.العثيمُت، .ّٓ

.ُللنشر.ط
عطيف، .ّٔ عططيف، دمحم بن ٭تي بن جاألحكام الفقهية يفااثر اخلوف إبراىيم ،ُ،

الرايض:مكتبةالرشيد.



 


ُُٕ 

 

القدسية،ا١تكتباألحاديثـ(.اٞتامعُبََُِبنعمر.)عبدالسبلـبندمحمعلوش، .ّٕ
اإلسبلمي.

الدين.بَتكت:دارالندكةاٞتديدة.الغزإب، .ّٖ دمحمبندمحم.)ب.ت(.إحياءعلـو
،القاىرة:دراسات ىف سيكلوجية التكيف-الصحة النفسية (.ُٓٗٗمصطفي)فهمي، .ّٗ

مكتبةا٠تا٧تي
.مكةا١تكرمة:مكتبةالتحليل اإلحصائيىػ(.َُْٖ)مي.عبدالرٛتنصاّبحلفوده، .َْ

.ُا١تنارة.ط
)القرطيب، .ُْ  ُّْٖدمحمبنأٛتدبنأيببكر. (.ُْٔٗ-ىػ ،اجلامع ألحكام القرآنـ

.ِ:دارالكتبا١تصرية.طالقاىرةٖتقيق:أٛتدالربدكينكإبراىيمأطفيش.
)القرطيب، .ِْ بكر أيب بن أٛتد ُٕٖٗدمحمبن  دارجلامع ألحكام القرانا(. بَتكت:  .

الفكر.
)قطنية، .ّْ  سعدم. ََِّآماؿ اٟتامدأمراض النفس وعالجها ابلذكر(. عماف:  .

للنشركالتوزيع.
ادلنار ادلنيف يف ـ(.َُٕٗ-ىػَُّٗقيم،اىبعبدهللادمحمبناىببكربنايوب.)ابن .ْْ

.ُقاىرة:دارالسبلـ.طكالضعيف.ٖتقيق:طوعبدالرؤكؼسعد.الالصحيح
مدارك السالكني.  بني منازل إايك نعبد وإايك ـ(.ُّٕٗ-ىػُّّٗقيماٞتوزية.)ابن .ْٓ

.ِ.بَتكت:دارالكتابالعريب.ٖتقيق:دمحمحامدالفقي.طنستعني
)ابن .ْٔ ُُْٖقيماٞتوزية،اىبعبدهللادمحمبناىببكربنايوب. ـ(.زادُٖٗٗ-ىػ

 ُب األرنؤكط؛ى خري العبادىدا١تعاد شعيب ٖتقيق القادر، مؤسسةكعبد  األرنؤكط.
.ِالرسالة.ج

)ابن .ْٕ  ايوب. بن بكر اىب هللادمحمبن عبد اىب ُِّْقيم، ََِّ-ىػ  مدارك ـ(.
الكتابالعريب.السالكني دار لبنافبَتكت:  ،ٖتقيقكتعليق:دمحما١تعتصمابالبغدادم.

.ٕط
زاد (.ََِٓ–قُِْٓوزية،مشسالدينأىبعبدهللادمحمبنأىببكر)قيماٞتابن .ْٖ

،مكتبةالصفا،القاىرة.ادلعاد يف ىدي خري العباد



 


ُُٖ 

 

تابن .ْٗ )ب.  دمحمبنايببكر. قيم، الكتابالعريب.الفوائد.   بدائع (. دار بَتكت:
.ُط
ُُْٗماجة،اٟتافظأيبعبدهللا.)ابن .َٓ ٖتقيق:دمحمن ماجة،سنن ابـ(.ُٖٗٗ-ىػ

.ُعبدالباقي.القاىرة:دارإحياءالًتاثالعريب.ط
ـ(،خلقا١تؤمن،القاىرة:دارالفجرللًتاث.ََِٓ-ىػُِْٔمصطفى)مراد، .ُٓ
.ٖتقيق:دمحمفؤادعبدالصحيح(.ُْٗٗبناٟتجاجأبواٟتسنالقشَتم.)مسلم، .ِٓ

ارإحياءالًتاثالعريب.:دكالسيوطي.بَتكتالباقي.بشرحالنوكم
.ٖتقيق:دمحمانصرمسلمصحيحـ(.ََُِبناٟتجاجأبواٟتسنالقشَتم)مسلم، .ّٓ

.ِط–الديناأللباين.بَتكت.مكتبةاإلسبلمي
)ومنظابن .ْٓ بنعلىأبوالفضل. بَتكت:دارلسان العربىػ(.ُُْْر،دمحمبنمكـر

.ْصادر،ج
،القاىرة:دارالشركؽ.وعلم النفسالقرآن ـ(ُٕٖٗ-قُُْٕدمحمعثماف،)٧تاٌب، .ٓٓ

.ٔط
النسائي، .ٔٓ سنن النسائي،(.ُْٔٗق،ُّّٖ)أيبعبدالرٛتنبنشعيب. ،ُالطبعة

مصر.
السنن الكربى ـ(.ََُِ-ىػُُِْأٛتدبنشعيببنعلىا٠تراساين.)النسائي، .ٕٓ

للنسائي اشراؼ شليب، ا١تنعم عبد حسن ٖتقيق: مؤسسة، بَتكت:  األرانؤكط. شعيب
الرسالة.

ادلنهاج شرح صحيح مسلم ق(.ُِّٗ)أبوزكراي٤تيالدين٭تِتبنشرؼ.النوكم، .ٖٓ
.ِ.دارإحياءالًتاثالعريب،طبن احلجاج

األذكار ادلنتخبة من كالم سيد ـ(.ُٖٖٗ)أبوزكراي٤تيالدين٭تِتبنشرؼ.النوكم، .ٗٓ
و وسلماألبرار صل هللا علي أٛتد كاخرجأحاديثو: حققو  هللا. الرايفعبد دار  ابجور.

.ُللًتاث.ط
.ٖتقيق:عبداالذكار للنوويـ(.ُْٗٗأبوزكراي٤تيالدين٭تِتبنشرؼ.)النوكم، .َٔ

ُ.طكالنشركالتوزيعبَتكت:دارالفكرللطباعةاألرنؤكط.القادر



 


ُُٗ 

 

،دارشرح النووي على مسلمـ(.ُٔٗٗ-ىػُُْٔ٭تيبنشرؼابوزكراي.)النوكم، .ُٔ
.ُا٠تَت.ط

.صحيح مسلم بشرح النوويأبوزكراي٤تيالدين٭تِتبنشرؼ.)ب.ت(.النوكم، .ِٔ
.ُبيتاألفكارالدكلية.ط

.اخرجهتذيب االمساء واللغاتت(.)ب.أبوزكراي٤تيالدين٭تِتبنشرؼ.النوكم، .ّٔ
.ُبَتكت:دارالكتبالعلمية.طأحاديثومصطفىعبدالقادرعطا.

ا٢تيثمي، .ْٔ  بنسليماف)ب.ت(. الدينعليبنأيببكر رلمع الزوائد أبواٟتسننور
 ،،ٖتقيق:حساـالدينالقدسي،القاىرة:مكتبةالقدسي.ومنبع الفوائد

 

 :الدورايت
سبلميةاب١تدينة٣تلواٞتامعةاإل،الذكركأثرهُبحياةا١تؤمن.(ـُٖٖٗ).عبدالرٛتن،علي -

.العددالرابع،ا١تنورة
 

 الدراسات 
موقفالرازممنمسائلاألٝتاءكاألحكاـَبالتفسَت.(ـَُُِ).إماـ،إيبلؼبنت٭تي -

.رسالةماجستَتّتامعةاـالرمقسمالعقيدة“الكبَت
علىاإلسبلميةكانعكاساتوالًتبيةُباإلٯتايناٞتانب”(ـُِٗٗ)خليل٤تمود،دؼأبو -

 .اإلسبلميةاٞتامعةمنشوره،غَتدكتوراهرسالة"،الفرد
كتابُبا١تتضمنةالًتبويةاألبعاد”ـ(.ََِٖ-ىػُِْٗابومعمر،يوسفدمحميوسف.) -

غزة.-اإلسبلميةابٞتامعةرسالةماجستَت.للنوكم"األذكار







