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 مقدمة 
 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 

 

 أما بعد
من كالم ابن القيم ( فهذا هو الددرس اادامم مدن هدذد الددروس وهدو بعندوائ   ف دا   ضمن دروس ) خمتارات 

الذكر ، فقد ذكر رمحده     كتابده املدا:    الوابد  الصديض ، ف دا   الدذكر ، و بد  ذكدر هدذد العوا دد مد  :عليد  
 السالم  خعيف عليها ، أذكر مقدمة فأ ول مستعيناً باهلل مصلياً على رسول   عليه الصالة و 

ال شك أئ ذكر   مدن ألد  العاعدات ، وأف د  القربدات ، ودليد  علدى فدض   ، فد ئ مدن أفدض شدي اً أك در 
 من ذكرد .

 فليم هناك شيء من األعمال أخف مؤنة منه ، وال أعظم لذة ، وال أك ر فرفة وابتهالاً بالقلض .
 و د أمر   بذكرد   آيات ك رية  

 ( .ر يَن اَّللََّ َك  رياً َوالذَّاك رَات  أََعدَّ اَّللَُّ ََلُم مَّْغع َرًة َوَأْلراً َعظ يماً َوالذَّاك  فقال :عاىل )
 ( .يَا أَيدَُّها الَّذ يَن آَمُنوا اذُْكُروا اَّللََّ ذ ْكراً َك  رياً و ال :عاىل )
 ( .فَاذُْكُروِن  أَذُْكرُْكْم َواْشُكُروْا ِل  َواَل َ:ْكُعُروئ  و ال :عاىل )
يَعًة َوُدوَئ اْلَْْهر  م َن اْلَقْول  ب اْلغُدُدوِّ  َواصَصدال  َواَل َ:ُكدن مِّ دنَ و ال :عاىل ) َك َ:َ رُّعاً َوخ   اْلغَداف ل نَي َواذُْكر رَّبََّك    نَدْعس 

. ) 
 ( .َك  رياً لََّعلَُّكْم :ُدْعَلُحوَئ   يَا أَيدَُّها الَّذ يَن آَمُنوْا إ َذا َلق يُتْم ف َ ًة فَاثْدُبُتوْا َواذُْكُروْا اَّللَِّ و ال :عاىل )

 وأما األفاديث فك رية لداً سيأيت بع ها ضمن احلديث .
 ومنها 
صلى   عليه وسلم  ))أال أنب كم خبري أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها   درلا:كم، وخدري لكدم  وله 

 .أعنا هم وي ربوا أعنا كم؟ ذكر  ((  من إنعاق الذهض والورق، وخري لكم من أئ :لقوا عدوكم فت ربوا
 .وسأل رل  النيب صلى   عليه وسلم عن عم  يتشبث به؟ فقال  ))ال يزال لسانك رطباً من ذكر  (( 

 ) م   الذي يذكر ربه والذي ال يذكرد م   احلي وامليت ( . و ال 
 وأما أ وال السلف فهي ك رية  

وة   ثالثة أشياء     الصدالة ، و  الدذكر ، و   دراءة القدرآئ ، فد ئ ولدد   ال احلسن البصري   :عقِّدوا احلال
 وإال فالباب مغل  .

 و ال مالك بن دينار   ما :لذِّذ املتلذذوئ مب   ذكر   .
 و ال معاذ   ليم يتحسر أه  اْلنة على شيء إال على ساعة مرت هبم مل يذكروا   سبحانه فيها .

   لو علم امللوك وأبناء امللوك ما حنن عليه ْلالدونا بالسيوف . و ال بعض العارفني
 و ال علي   أشد األعمال ثالثة   إععاء احل  من نعسك ، وذكر   على ك  فال ، ومواساة األخ   املال .

بدا ييدي وعن مالك بن دينار  ال   خرج أه  الدنيا من الدنيا ومل يذو وا أطيض شيء فيها ،  الوا   وما هدو يدا أ
 ؟  ال   معرفة   .
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وعن سعيد بن عبد العزيز  ال    لت لعمرْي بن هاىنء   إئ لسانك ال يعرت عن ذكر   ؟ فكدم :سدبك كد  يدوم 
 وليلة ؟  ال   ما ة ألف ، إال أئ ختعأ األصاب  .

 و ال عوئ بن عبد     جمالم الذكر   شعاء القلوب .
 عبدد خرياً   فبِّض إليه ذكرد .وعن ميموئ  ال   إذا أراد   ب

 و ال لقمائ البنه   إئ م   أه  الذكر والغعلة   كم   النور والظلمة .
 وعن عبيد بن عمري  ال   :سبيحة حبمد     صحيعة مؤمن يوم القيامة ، خري من أئ :سري معه اْلبال ذهباً 

 خرة إال بععود ، وال طابت اْلنائ إال برؤيته و ال بعض العلماء   ما طابت الدنيا إال بذكرد ، وال طابت اص
 و ال بعض السلف   اذكروا   فىت يقال   جمنوئ .

 وعن عكرمة   أئ أبا هريرة كائ يسبك ك  يوم اثين عشر :سبيحة ويقول   أسبك بقدر ذنويب .
 :غيض الشمم وعن األوزاعي  ال   كائ فسائ بن  ععية إذا صلى العصر يذكر   :عاىل   املسجد فىت 
 و ال ابن السماك   رأيت مسعراً   النوم ، فقلت   أي العم  ولدَت أنع  ؟  ال   ذكر   .

 و ال بعض احملدثني   و  ما أفض احلياة إال للذكر وللتحديث .
ك دري و ال أمحد بن فنب    لزمت هشْيماً أربد  سدنني أو اسداً ، مدا سدألته عدن شديء إال مدر:ني هيبدًة لده ، وكدائ  

 التسبيك بني احلديث ، يقول بني ذلك   ال إله إال   ، ميد هبا صو:ه .
واأل دوال ك درية ، و ددد لداءت الع دا   العظيمددة للدذكر ، ذكددر ابدن القديم ك ددرياً مدن هدذد الع ددا     كتابده الوابدد  

 الصيض  
 فمنها : أنه َيطُرُد الشيطاَن ويقمُعه وَيكِسُره .

ددْيعَار ، فدد ئ الشدديعائ عدددو ل،نسددائ ، كمددا  ددال :عدداىل )وهددذا مددن أعظددم ف ددا   الددذك نَسددائ  َعددُدو  إ ئَّ الشَّ َئ ل ، 
ْزبَُه ل َيكُ ( و ال :عاىل )مُّب نين  َا يَْدُعو ف   ( . ونُوا م ْن َأْصَحاب  السَّع ري  إ ئَّ الشَّْيعَاَئ َلُكْم َعُدو  فَاختَّ ُذوُد َعُدوِّاً إ َّنَّ

ْنَسائ  َعُدوِّاً مُّب يناً إ ئَّ الشَّيْ و ال :عاىل )  ( .عَاَئ َكاَئ ل ، 
) وآمدركم أئ :دذكروا   :عداىل ،  فال يستعي  املسلم أئ يرز نعسه من عدود اللدود إال بذكر   ، كمدا  دال 

ف ئ م َ  ذلك م ُ  رلٍ  خرج العدو   أثرد  سراعاً ، فىت أ:ى إىل فصٍن فصني ، فأفرَز نعَسه منهم ، كدذلك 
 د ال ُيْر ُز نعسه من الشيعائ إال بذكر   ( .العب

  فلو مل يكن   الذكر إال هذد ااصلة الوافددة لكدائ فقيقداً بالعبدد أئ ال يعدرَت لسدانُه مدن ذكدر  قال ابن القيم
   :عاىل .
َت لكدم ) إذا دخد  الرلدُ  بيتَده فدذكر   عندد دخولده وعندد طعامده ،  دال الشديعائ ألصدحابه   ال مبيد و ال 

وال عشاء ، وإذا دخ  فلم يذكر   :عاىل عند دخوله ،  ال الشيعائ   أدركتم املبيت ، وإذا مل يذكر   :عداىل 
 عند طعامده  ال   أدركتم املبيت والعشاء ( رواد مسلم .

،   يدوٍم  ) من  ال   ال إله إال   وفدد ال شريك له ، له امللك وله احلمد وهو على ك  شيء  ددير و ال 
ما َة مرة ، كانت له عددَل عشدر  ر داب ، وكتبدْت لده ما دُة فسدنٍة ، وحُميدْت عنده ما دُة سدي ة ، وكاندت لده فدرزاً مدن 

 الشيعائ يوَمه ذلك فىت ميسي ( متع  عليه .
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ددْيعَائ  فَدد  َذا  َدددَرْأَت اْلُقددْرآَئ فَاْسددَتع ْذ ب ددولددذلك شددرر ذكددر   عنددد  ددراءة القددرآئ الكددر  كمددا  ددال :عدداىل ) ددَن الشَّ اَّللِّ  م 
يم   وخاصدة م د  القدرآئ  –( فىت يعرد هبذد االسدتعاذة وسداوس الشديعائ ، فد ئ اننسدائ إذا ا ده إىل طاعدة الرَّل 
 ف ئ الشيعائ ياول أئ يوسوس له وأئ يكسله عنها ، فشرعت االستعاذة طرداً للشيعائ ووساوسه  –الكر  

صدغرياً ، كمدا   احلدديث عدن رلد  مدن الصدحابة  دال ) كندت رديدف النديب  ب  إئ ذكر   جيع  الشيعائ فقرياً 
  فع ددرت دابتدده ، فقلددت   :عددم الشدديعائ ، فقددال   ال :قدد  :عددم الشدديعائ ، ف نددك إذا  لددت ذلددك :عددا م ،

فىت يكوئ م   البيت ، ويقول   بقويت ، ولكن      بسم   ، ف ندك إذا  لدت ذلدك :صداىتر فدىت يكدوئ م د  
 رواد أبوداود .الذباب ( 

) إئ الشديعائ إذا عد  الندداء بالصدالة  ذهددض  بد  إئ ذكدر   يعدرد الشديعائ بعيدداً ، كمددا   األذائ ، فقدال 
 فىت يكوئ مكاَئ الرْوفاء ( رواد مسلم  ال الراوي الروفاء   هي من املدينة  ستةن وثالثوئ مياًل .

 والسرور .ومنها : أنه يزيل اهلّم والغم وجيلب للقلب الفرح 
 ولذلك أيها انخوة ، شرر ذكر   عند اَلموم والغموم .

 إذا فزبه أمر  ام إىل الصالة ويقول لبالل   أرفنا بالصالة يا بالل . و د كائ النيب 

 ال  ما أصاب أفد  ط هم وال فدزئ فقال   اللهم إِن عبدك ، وابن  عن ابن مسعود . أئ رسول   
ناصييت بيدك ، ماض  ِّ فكمك ، عدل  ِّ   اؤك ، أسألك بك  اسم هو لك عيت  عبدك ، وابن أمتك ،

به   علم الغيض عندك ، أئ  ع   استأثرت أنزلته   كتابك ، أو علمته أفداً من خلقك، أو به نعسك ، أو

 ( . إال أذهض   مهه صدري ، ولالء فزِن ، وذهاب مهي  القرآئ ربي   ليب ، ونور
كائ يقول عند الكرب   ال إله إال   العظيم احلليم، ال   عن ابن عباس ) أئ رسول   م والغم و  دعاء اَل

 متع  عليه .إله إال   ربُّ العرش العظيم ، ال إله إال   رب السموات ورب األرض ورب العرش الكر  ( 

الَّذ يَن آَمُنوْا َوَ:ْعَم  نُّ وأبداً كما  ال :عاىل )فمن أراد أئ ينشرح صدرد وأئ يذهض مهه وىتمه فعليه بذكر   دوماً 
َوَمْن ( بعكم  لي  الذكر فهو مغموم مهموم كما  ال :عاىل ) ُدُلوبُدُهم ب ذ ْكر  اَّللِّ  َأالَ ب ذ ْكر  اَّللِّ  َ:ْعَم  نُّ اْلُقُلوُب 

يذكر   على ك   ( . ولذلك كائ النيب ق َياَمة  أَْعَمى أَْعَرَض َعن ذ ْكر ي فَ  ئَّ لَُه َمع يَشًة َضنكاً َوحَنُْشرُُد يَدْوَم الْ 

 أفيانه .
ومنها : أنه يورث احملبة ، اليت هي روح اإلسالم ، وَمدار السعادة والنجاة ، وقد جعل هللا لكل شيء سبباً 

 ، وجعل سبب احملبة دوام الذكر .
ن ذكرد ، ألئ من أفض شي اً أك ر من نعم ، كما سب    درس م ى ، أئ من أسباب حمبة   انك ار م

 ذكرد .
   من أراد أئ ينال حمبة   عز ول  ، فليلهج بذكرد . وقد قال ابن القيم 
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 .ومنها : أنه يورثه ذكَر هللا تعاىل له 
 كما  ال :عاىل ) فاذكروِن أذكركم ( ، ولو مل يكن   الذكر إال هذد وفدها لكعى هبا ف اًل وشرفاً .  

أئ اْلزاء من لنم العم  ، فمن ذكر   ذكرد   ، نعم يا أخي املسلم ! :ذكر   يذكرك ؟ وكما نعلم 
يذكرك   السماء عند املال كة كما   احلديث ) أطت السماء وف  َلا أئ : ط ليم فيها موض  شرب إال 

 مَلك سالد أو راك  ( .

 ي اً   القرب ويوم القيامة .يذكرك   فيؤيدك وينصرك وي بتك ويرف   درك ، ويذكرك أ
)  ال   :عاىل   من ذكرِن   نعسه  ذكر:ه   نعسي ، ومن ذكرِن   مأٍل ذكر:ه   مأل  و  احلديث  ال 
 خرٍي منهم ( 

 فعلى املسلم أئ يشغ  لسانه بذكر   لينال هذد املر:بة العظيمة . واملزية اْلليلة .
 بها إال ذكر هللا تعاىل ، فينبغي للعبد أن يداوَي قلبه بذكر هللا .ومنها : أن يف القلب قسوة ال يذي

نعم ، و سوة القلض من أعظم األمراض وأشدها ، ب  لاء التهديد من   لصافض القلض القاسي فقال :عاىل 

م من ) فوي  للقاسية  لوهبم من ذكر   ( وأبعد القلوب عن   القلض القاسي ، وما ضرب عبد بعقوبٍة أعظ
 سوة القلض ، وإذا  سا القلض  حعت العني ، ومن أفسن العالج لقسوة القلض ذكر   ، فما أذيبْت  سوُة 

 القلض مب   ذكر   :عاىل ، فعمارة القلض بااشية والذكر .

 للحسن البصري   يا أبا سعيد ، أشكو إليك  سوَة  ليب ؟  ال   أذ ْبه بالذكر . ال رل  
 كر يعطي الذاكر قوًة حىت إنه ليفعل مع الذكر ما ال يُطيق فعله بدونه .ومنها : أن الذ 

معها  :علض خادماً ، فقام النيب  ويدل لذلك احلديث الذي   الصحيحني ملا لاءت فاطمة إىل النيب 

وثالثني،  إىل البيت ، وعلمها وعلم علياً معها أئ يقوال عند النوم   أئ يسبحا ثالثاً وثالثني ، ويمددا ثالثاً 
 ويكربا أربعاً وثالثني ، و ال إنه خري لكما من خادم .

    ي    إئ من داوَم على ذلك ولد  وًة   بدنه  مغنيًة عن خادم . قال ابن القيم

 ومنها : أن كثرة ذكر هللا أمان من النفاق ، فإن املنافقني قليلوا الذكر هلل تعاىل .
 منزلته . وهذد و  كافية   ف   الذكر وعظيم

 نعم   إئ املناف  ال يذكر   إال  لياًل ، ال يستعي  أئ يداوم وأئ يستمر على ذكر   ، ملرض  لبه ونعا ه .

لنَّاَس َوالَ إ ئَّ اْلُمَناف ق نَي ُُيَاد ُعوَئ اَّللَِّ َوُهَو َخاد ُعُهْم َوإ َذا  َاُموْا إ ىَل الصَّالَة   َاُموْا ُكَساىَل يُدَرآُؤوَئ اكما  ال :عاىل )
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 ( .يَْذُكُروَئ اَّللَِّ إ الَّ  َل ياًل 
) أثق  الصالة على املنافقني صالة العشاء والعجر ، ولو يعلموئ ما فيهما أل:ومها ولو  و  احلديث  ال 

 فبواً ( متع  عليه
 هذا احلديث فيه فوا د  

 أئ مجي  الصلوات ثقيلة على املنافقني . أواًل : 

 هذد الصلوات عليهم صالة العجر والعشاء ألهنا و ت النوم والرافة . أئ أثق  ثانياً : 
 أئ سبض كسلهم عن العاعات  لة يقينهم بوعد   فمرضهم مرض  لض .  ثالثاً : 

  ال كعض   من أك ر ذكَر   برىء من النعاق .

 وأهله .فهني ا ملن شغ  و ته ولسانه بذكر   ، هني اً له أئ يكوئ بري اً من النعاق 
 ة والنميمة والكذب الفحش والباطل .ومنها : أنه سبب الشتغال اللسان عن الغيب

ها ، وذكر أوامرد، ف ئ مل يتكلم بذكر   :عاىلفائ العبد ال بد له من أئ يتكلم ، ، :كلم هبذد احملرمات أو بع  

 وال سبي  إىل السالمة منها البتة إال بذكر   .
 ف   إذا طال اجمللم كائ للشيعائ نصيض .ولذلك  ال بعض السل

فهذا اللسائ ال بد أئ يتكلم ، فحينما جيلم اننسائ اْللسات العويلة ، واْللسات الدا مة بالقي  والقال ال 

بد أئ يق  بغيبة أو َّنيمة ، وهذا أمر جمرب ومشاهد ، فمن عوِّد لسانه ذكر   :عاىل صائ   لسانه عن 
 يَب َم لسانُه عن ذكر   :عاىل :رطض بك  باط  ولغو وفحش . الباط  واللغو ، ومن

ف ما لسائ ذاكر وإما لسائ الغ ، وال بد من أفدمها ، فهي النعم إئ مل ُ:شغلها باحل  شغلتك بالباط  ، وهو 

ك باللهو ، القلض إئ مل ُ:ْسكْنه حمبَة   سكنه حمبة املخلو ني والبد ، وهو اللسائ   إئ مل ُ:شغلُه بالذكر شغل
 وهو عليك وال بد .

 ومنها : أن دوام ذكر الرب تبارك وتعاىل يوجب األمان من النسيان الذي هو سبُب شقاِء العبد يف معاشه

 ومعادِه .
ُض نسيائ نعسه  ومصاحلها كما  ال :عاىل ) َواَل َ:ُكونُوا َكالَّذ يَن َنُسوا اَّللََّ ف ئ نسيائ الرب سبحانه و:عاىل يُول 

ُقوَئ فَأَنسَ  ( وإذا نسي العبُد نعسه ، أعرض عن مصاحلها ونسَيها ، واشتغ  عنها اُهْم أَنُعَسُهْم أُْولَ  َك ُهُم اْلَعاس 

فهلكت وفسدت وال بد ، ك نسائ له زرر أو بستائ أو ماشيًة أو ىتري ذلك فأمهله ونسيه ، واشتغ  عنه بغريد ، 
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 وضي  مصاحَله ، ف نه يعسد وال بد .
  فوا د الذكر وإدامته إال هذد العا دة وفدها لكعى هبا ، فمن نسي َ  :عاىل أنساُد نعَسه   ولو مل يكن 

َوَمْن أَْعَرَض َعن ذ ْكر ي فَ  ئَّ لَُه َمع يَشًة َضنكاً َوحَنُْشرُُد الدنيا ، ونسَيه   العذاب يوم القيامة كما  ال   :عاىل )
َ َفَشْرَ:ين    َالَ . يَدْوَم اْلق َياَمة  أَْعَمى  رياً َربِّ  مل  يتدَ  .  أَْعَمى َوَ ْد ُكنُت َبص  َها وََكَذل َك  َاَل َكَذل َك أَ:َدْتَك آيَا:ُدَنا فَدَنس 

 ( . اْليَدْوَم :ُنَسى

 ومنها : أن جمالس الذكر جمالس املالئكة ، وأن يباهي بالذاكرين .
  ِّ  :َدَباَرَك َو:َدَعاىَل َمالَ  َكًة َسيَّارًَة ُفْ الً يَدَتبدَُّعوَئ جَمَال َم الذِّ ْكر  فَ  َذا َوَلُدوا إ ئَّ َّلل َّ  »  َاَل   َعْن َأِب  ُهَريْدَرَة َعن  النَّيب 

نَدُهْم َوبَدنْيَ  نْدَيا فَ جَمْل ساً ف يه  ذ ْكرن  َدَعُدوا َمَعُهْم َوَففَّ بَدْعُ ُهْم بَدْع اً ب َأْلن َحت ه ْم َفىتَّ مَيَْلُ وا َما بَديدْ   َذا :َدَعرَُّ وا  السََّماء  الدُّ
َنا م ْن ع ْند   - َاَل  -َعَرُلوا َوَصع ُدوا إ ىَل السََّماء   ْ ُتْم فَديَدُقوُلوَئ ل  دْ فَدَيْسَأَُلُُم اَّللَُّ َعزَّ َوَل َّ َوُهَو أَْعَلُم هب  ْم م ْن أَْيَن ل 

ُوَنَك َويُدَهلِّ ُلوَنَك وَ  ع َباٍد َلَك      َالُوا  َيَْمُدوَنَك َوَيْسأَُلوَنَك .  َاَل َوَماَذا َيْسأَُلوِن  اأَلْرض  ُيَسبِّ ُحوَنَك َوُيَكربِّ 
ريُوَنَك .  َاَل  َربِّ  .  َاَل َفَكْيَف َلْو رَأَْوا َلنَّيت   يْ  َالُوا اَل أَ  َيْسأَُلوَنَك َلنََّتَك .  َاَل َوَهْ  رَأَْوا َلنَّيت    َالُوا َوَيْسَتج 

ريُوَنين    َاُلوا  ي َاُلوا اَل .  َاَل َفَكْيَف َلْو رَأَْوا نَار   يْن نَار َك يَا َربِّ  .  َاَل َوَهْ  رَأَْوا نَار   َاُلوا م   َوم مَّ َيْسَتج 
َربِّ   فَديَدُقوُلوئَ  - َاَل  -فَديَدُقوُل َ ْد ىَتَعْرُت ََلُْم فََأْععَْيتُدُهْم َما َسأَُلوا َوَأَلْر:ُدُهْم ِم َّا اْسَتَجاُروا  - َاَل  -َوَيْستَدْغع ُروَنَك 

َا َمرَّ َفَجَلَم َمَعُهْم  َاَل فَديَدُقوُل َولَُه ىَتَعْرُت ُهُم اْلَقْوُم اَل َيْشَقى هب    ( متع   ْم َلل يُسُهمْ ف يه ْم ُفاَلئن َعْبدن َخعَّاءن إ َّنَّ
 عليه .

( ،  فهذا من بركتهم على نعوسهم وعلى لليسهم  فلهم نصيض من  وله :عاىل ) وَلَعلين مباركاً أينما كنت
 فهكذا املؤمن مبارك أين ف ِّ ، والعالر مشؤومن أين ف ِّ .

 وأيضاً : إن هللا يباهي هبم مالئكته :
د  فَدَقاَل َما َأْلَلَسُكْم  َاُلوا َلَلْسَنا نَْذُكُر اَّللََّ .  َاَل   َاَل َخرََج ُمَعاو يَُة َعَلى َفْلَقٍة     يِّ  َعْن َأِب  َسع يٍد اْاُْدر   اْلَمْسج 

ملَْ َأْسَتْحل ْعُكْم :ُدْهَمًة َلُكْم َوَما َكاَئ َأَفدن   َما َأْلَلَسُكْم إ الَّ َذاَك  َالُوا َواَّللَّ  َما َأْلَلَسَنا إ الَّ َذاَك .  َاَل أََما إ ِنِّ  آَّللَّ  
َْنز َليت   َما » َج َعَلى َفْلَقٍة م ْن َأْصَحاب ه  فَدَقاَل َخرَ  أََ  َّ َعْنُه َفد ي اً م ّنِّ  َوإ ئَّ َرُسوَل اَّللَّ   م ْن َرُسول  اَّللَّ   مب 

َنا .  َاَل « . َأْلَلَسُكْم  آَّللَّ  َما َأْلَلَسُكْم إ الَّ »  َاُلوا َلَلْسَنا نَْذُكُر اَّللََّ َوحَنَْمُدُد َعَلى َما َهَدانَا ل ، ْساَلم  َوَمنَّ ب ه  َعَليدْ
رْب يُ  فََأْخبَدَرِن   ُه أَ:َاِن  ملَْ َأْسَتْحل ْعُكْم :ُدْهَمًة َلُكْم َوَلك نَّ  أََما إ ِنِّ  »  َذاَك .  َاَل إ الَّ  َاُلوا َواَّللَّ  َما َأْلَلَسَنا « . َذاَك  َأئَّ  ل 

 ( رواد مسلم . اَّللََّ َعزَّ َوَل َّ يُدَباه ى ب ُكُم اْلَمالَ  َكةَ 
بت ه له ، وأئ له مزيًة على ىتريد من فهذد املباهاة من الرب :بارك و:عاىل دلي  على شرف الذكر عندد ، وحم

 األعمال .
 ومنها : أنه مع البكاء يف اخللوة سبب إلظالل هللا تعاىل العبَد يوم احلر يف ظله .

) سبعة يظلهم      له يوم ال    إال  له   .. ورل  ذكر   خالياً فعاضت  كما   احلديث  ال 
 عيناد ( 
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ُن العبد من  احلسرة يوم القيامة . ومنها : أنه يؤمِّ
 ف ئ ك َّ جملم ال يَذكر العبد فيه ربه :عاىل كائ عليه فسرة و:رة يوم القيامة .

) ما من  وٍم يقوموئ من جملم ال يذكروئ   :عاىل فيه ، إال  اموا عن م   ليعة محار ، وكائ  كما  ال 
يه ، ومل يصلوا على نبيهم ، إال كائ عليهم :رة ، عليهم فسرة ( و  رواية ) ما للم  وم جملساً مل يذكروا   ف

 ف ئ شاء عذهبم وإئ شاء ىتعر َلم ( .
 كان يكثر من ذكر هللا .  ومنها : أن نبينا 

 يذكر   على ك  أفيانه ( رواد مسلم . كما  الت عا شة ) كائ رسول   
 والقدوة ) لقد كائ لكم   رسول   أسوة فسنة ( . األسوةوهو 
 ( َوَأط يُعواْ اَّللَِّ َوالرَُّسوَل لََعلَُّكْم :ُدْرمَحُوَئ ن مأموروئ بالتأسي به وبعاعته ، ) وإئ :عيعود تهتدوا ( .و ال :عاىل )وحن

 وهناك ف ا   ك رية ذكرها ابن القيم  
 منها   أئ ذكر   من أكرب العوئ على طاعته .

 ومنها   أئ ذكر   يسه  الصعض ، وييسر العسري .
 ومنها   أنه َيط ااعايا ويُذه بها ، ف نه من أعظم احلسنات ، واحلسنات يذهنب السي ات .

 ومنها   أنه سبض   نزول السكينة وىتشيائ الرمحة وفعوف املال كة بالذاكر .
 وىتريها ك ري .

 أكتفي هبذا القدر ، سائاًل املوىل أن جيعلنا من الذاكرين هللا كثريًا والذاكرات .
  وسلم على نبينا حممد .وصلى هللا

 هــ1429/  5/  7االثنني  
 


