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 اإلهذاء

إىل زسٌه اهلل صيَ اهلل ػيْو ًسيٌ  ، ًٌّز اىؼٌُْ  ًهببئيب،ُ ًشفبئيبإىل طت اىقيٌة ًدًائيب، ًػبفْخ األثدا

 ًأصحبثو اىغس ادلْبٍني احملجيني اىرِّ مبٌّا أئَخ ادلتقني.

 .األسسإىل ادلساثطني يف سجْو اهلل ثنو ثقبع األزض، إىل األسٌد خيف قضجبُ 

 اىقيت ّبصغ اىجْبض.... شًجِ اىؼصّص ٍسًاُ شىًٌ. صبحت إىل

 اىغبىْني اىنسميني اىيرِّ زثْبِّ ًقبٍب ػيَ زػبّيت حفظيَب اهلل. إىل ًاىدُّ

 إىل أًالدُ.. ثتٌه، غفساُ، ٌّسف، ٍؼني، حجْجخ... اىرِّ تقسّ ػْنبُ ثسؤّتيٌ.

 ً، إسالً، زاًّخإىل زّبحني حْبتِ يف اىشدح ًاىسخبء... إخٌتِ.. مسٌّ، حبش

  إىل اىؼبئيخ ًاىؼشريح اىنسميخ....آه اىؼٌٌُّ 

 أىدُ زسبىيت ادلتٌاضؼخنو اىرِّ تقدًّ ذمسىٌ ى 
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 شكش وتقذَش

، ًاستجبثخ ىيتٌجْو ًفضيو ىٌال تٌفْق اهلل تؼبىل ه احليْخ اىؼيَْخ  هبرٍب مبُ ذلره اىسسبىخ أُ تتٌّ ًتنتَو 

ػيَ ٍب أّؼٌ ثو ػيِ ًتفضّو، ه سجحبّو ، فإّين أشنس (7)إثساىٌْ: ٌ()ىئِ شنسمت ألشّدّناىسثبِّ اىقبئو: 

 ِ، ًأُ جيؼو ػَيِ خبىصبً ىٌجيو اىنسٌّ.أُ ّنٌّز يل ثصريتواىؼالادلغفسح ًاىدزجبد  ًأسأىو 

ًأخصّ ثبىشنس: فضْيخ أً أسدٍ يل ّصْحخ، ِ ثبىشنس ىنو ٍِ أسيٌ ثتؼيَِْ أً ثتٌجْيِ، ًأُثنّ

فجبزك اهلل فْو، ًأمتّ ىتفضيو ثبإلشساف ػيَ ىره اىسسبىخ  ، حفظو اهلل تؼبىل، اىدّل ٌّسف  اىدمتٌز حمَد أستبذُ 

 ػيْو فضيو، ًجؼو مو ذىل يف ٍْصاُ حسنبتو.

مَب أتقدً خببىص اىشنس إىل ػضٌُ ادلنبقشخ اىدمتٌز ػٌدح ػجد ػجداهلل  ًاىدمتٌز ػطْخ صدقِ 

 األطسش حفظيَب اهلل.

مبٌّا ٍصدز إذلبً ًتشجْغ يل يف  اىشسّؼخ يف جبٍؼخ اخليْو، اىرِّ ميْخ ًاىشنس ٌٍصٌه ألسبترح 

 فييٌ ٍين مجْؼبً اىشنس اجلصّو، ًٍِ اهلل اىثٌاة اىنجري.متبثخ ىره اىسسبىخ، 
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 يهخص انشسبنخ

عالميف، كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ الخمؽ كالمرسميف، محمد بف عبداهلل كعمى آلو الحمد هلل رب ال

 كصحبو كمف سار عمى نيجو إلى يـك الديف، أما بعد:

دراسة مكضكعية(، قد اشتممت  -فإف رسالتي ىذه بعنكاف )األذكار كآثارىا النفسية في القرآف الكريـ

براز أبعادىا عمى مجمكعة مف األىداؼ كالنتائج كالتكصيات، ك  مف أىميا: كشؼ أسرار بعض األذكار كا 

 بشتى أنكاعيا، كالتطرؽ إلى بعض العمكـ كربطيا بالذكر، كعبلج بعض األمراض النفسية مف خبلؿ الذكر.

كقد اعتمدت في ىذه الدراسة عمى المنيج االستقرائي الذم يقكـ عمى استقراء النصكص الكاردة في 

 الذكر في القرآف الكريـ.

ت الرسالة إلى مقدمة كثبلثة فصكؿ كخاتمة، تضمنت المقدمة عنكاف الرسالة كمكضكعيا كقسم

جراءاتيا.  كحدكدىا، كأىمية المكضكع، كأسباب اختياره كمنيج الرسالة كا 

كجاء الفصؿ األكؿ بعنكاف: مفيكـ الذكر كفضمو، تحدثت فيو عف تعريؼ الذكر لغةن كاصطبلحان، 

كمو كفضم و، كاستخداماتو في القرآف الكريـ كالعبلقة بيف التعريفيف )المغكم كالعبلقة بينيما، كحي

 كاالصطبلحي(.

كجعمت الفصؿ الثاني لمحديث عف مفيكـ النفس، كاألثر النفسي لذكر اهلل كشمؿ مفيكـ النفس، كبياف 

 أنكاعيا، كاألثر النفسي لمذكر في القرآف الكريـ كالسنة النبكية.
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رار األذكار كآثارىا النفسية، كذكرت فيو أسرار بعض األذكار، كتحدثت في الفصؿ الثالث عف أس

 كالعبادة الذكية كأثرىا في عبلج النفس كالبرمجة المغكية العصبية كعبلقتيا بالتكرار.

كذكرت في آخر الرسالة عدة نتائج تكصمت إلييا، كاف مف أىميا: أف ذكر اهلل ىك مف أكثر 

ثران عبادات كال بد أف يككف بالمساف كالقمب كالعقؿ، كما أف لو أالطاعات أىمية إذ؛ أنو يدخؿ ضمف كؿ ال

عمى شخصية الذاكر، كمدل أىمية معرفة األبعاد التفاعمية لمذكر كمجاالتيا، كالذكر الكاعي ككيؼ أف  نفسيان 

 لو نتائج مذىمة في الشفاء مف األمراض النفسية، ككيفية التعامؿ مع ما استجد مف العمكـ.

يات، تكجيو الباحثيف إلى العناية الشديدة بدراسة مكاضيع القرآف فيما يسمى )التفسير كمف أىـ التكص

لدراسة كيفية تطبيؽ األذكار كبياف  ظ؛المكضكعي(، كعقد دكرات تربكية دكرية متخصصة لمخطباء كالكعا

مع األذكار ضمف  أثرىا النفسي، مع إصدار نشرات تثقيفية متعمقة باألذكار كأبعادىا التربكية، كعدـ التعامؿ

 منظكمة ضيقة تندرج تحت شعار)عادة كليست عبادة(.
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Abstract 

All praise be to Allah, the Lord of worlds, and may the peace and blessings of Allah be 

upon the most honored of messengers our master Muhammad and upon all his family, 

companions, and those who followed them until the Day of Judgment. 

This present study: “Supplications and their Psychological Influence in the Holy 

Quran – An Objective Study) included a group of objectives, findings, and recommendations. 

Primarily, the study revealed various supplications and highlighted their dimensions. Moreover, 

it touched on some sciences and linked them with these supplications, and the treatment of some 

psychological diseases through supplications. 

The study adopted the objective and inductive methodology in the interpretation.  

It is divided into an introduction, three chapters, and a conclusion. The introduction included the 

title of the study, the topics, limitations, significance, the reasons and procedures of selecting the 

methodology.  

The First Chapter was titled: “The Concept and Virtue of Supplication”. The 

researcher tackled the definition of supplication, lexically and contextually, the relationship 

between them, its Islamic rule and virtue, and its uses in the Holy Quran. 

The Second Chapter discussed the Self-concept, and the psychological influence of 

supplicating Allah. It includes the self-concept, its types, and the psychological influence of 

supplicating Allah in the Holy Quran and the Prophetic Sunnah.   
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The Third Chapter discussed the secrets and psychological influences of supplications. It 

included types of some supplications, and smart worship and its influence in self-treatment, 

Neuro-linguistic programming and its relationship with recurrence.    

The study concluded with several recommendations, most importantly, the supplication 

of Allah is the most important worship as it falls within all acts of worship and it must be 

conducted by tongue, heart, and mind. Also, it has a psychological influence on Al-Thakir (the 

person who supplicates Allah), the significance of understanding interactive dimensions and 

fields of supplications, the enormous results in treating psychological diseases, and the 

mechanisms of dealing with latest sciences. 

The recommendations included the necessity to direct researchers to study the Quran 

issues of what so-called (The Objective Interpretation), conduct periodical educational courses 

forpreachers to study the mechanism of applying supplications, and identify their psychosocial 

influence. Additionally, it recommends the importance of issuing educational leaflets concerning 

supplications, and educational dimensions, and avoids dealing with supplications under a narrow 

system that falls under the slogan (A habit and not worship).        
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  الرحيم الرمحن اهلل بسم 

 يقذيخ
لى طريؽ مستقيـ، كجعؿ الذكر  الحمد الذم خمؽ فسكل، كالذم قٌدر فيدل، كأرشد عباده الى الحؽ كا 

رسكؿ كالصبلة كالٌسبلـ عمى سيّْدنا ، (1)َّحط مضُّٱسببان لصمة العبد برٌبو، فقاؿ سبحانو كتعالى: 

بييـ إلى اهلل، كبٌيف ليـ  اهلل، الذم أرسمو اهلل بشيران كنذيران، كداعيان إلى اهلل بإذنو كسراجان منيرا، فعٌمـ أمتو ما يقرّْ

 فضؿ ذكرىـ ربَّيـ، كأكصاىـ بالمداكمة عمى ذلؾ حتى ينالكا سعادة الداريف، أما بعد: 

داـ ىناؾ فإف تفسير القرآف الكريـ لـ يتكقؼ عند مرحمة مف مراحؿ التاريخ اإلسبلمي، كلف يتكقؼ ما 

كبلـ اهلل الذم ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو تنزيؿ مف حكيـ حميد،  ؛ألنو ب يتذكرعقؿ يتفكر كقم

حسب ما تقتضي  فيو اليدل كالشفاء، كالرحمة كالبياف، كالمكعظة الحسنة كالتبياف، بؿ إف التفسير متجدد

مف مناىج كفنكف  كفنان جديدان  منياجان ميما ديد التفسير المكضكعي الذم ييعدمف ىذا التجالظركؼ كاألحكاؿ، ك 

 تفسير العصر كالمستقبؿ. ؛ألنو التفسير القرآني

كقد كفقني اهلل سبحانو كتعالى إلى الكتابة في ىذا المجاؿ، كلما كاف الذكر حالة مبلزمة لئلنساف المسمـ 

تفسيرم سالؼ تطبيقان كتتكيجان ليذا المكف ال في القرآف الكريـ )شددت الرحاؿ( أغكص في معانيو كداللتو

 الذكر. 

كالمتأمؿ المحمؿ لؤلذكار الصحيحة، يجد أنيا تيسيـ في بناء شخصية المسمـ، فتزرع في نفسو اإليماف 

الكامؿ، كتعمؽ فيو التكحيد الخالص، كتنٌمي المعاني الحسنة المرتبطة بالنفس البشرية، حتى تجعؿ مف نفس 

                                                           

 (.152سكرة البقرة، آية ) (1)
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كاالنيزاـ كالقمؽ، كبعيدةن عف األمراض التي يعاني  المؤمف نفسان سكية مستقيمة بعيدة عف صكر االضطراب

منيا كثير مف الناس في الكقت الحاضر، كألىمية ىذه األسباب، كلغيرىا مف األسباب أيضان، ارتأيت أف أتقدـ 

  .دراسة موضوعية( -)األذكار وآثارىا النفسية في القرآن الكريمببحث بعنكاف: 

 :عة اختُبس ادلىظىبسجأ

ا أراه مف بيعد الناس عنو كعف حقيقتو كأسراره. أكالن: رغبتي   في إحياء مفيـك الذكر في المجتمع، خاصة ًلمى

مف ألكاف  ه لكنان اإلسياـ في استكماؿ جيكد العمماء كالباحثيف السابقيف مف خبلؿ تناكؿ المكضكع باعتبار ثانيان: 

 التفسير المكضكعي.

 القرآف مف خبلؿ ربطو بالكاقع المعاصر. براز أىمية البحث في مكضكع األذكار فيثالثان: إ

ٌميا عمى أىمية ظيكر عمى الٌرغـ مف رابعان:  الذكر ككثرتو في كتب عممائنا، إال أف ىذه الكتب اقتصرت في جي

بياف فضؿ الذكر كآدابو كفكائده كًصيىغو، أما اآلثار النفسية لمذكر كأسراره، فمـ أعثر حسب اطبلعي عمى 

تو، إال ما بدا مف الكبلـ مختصران في ثنايا بعض الكتب، لذا كجدت أنو مف المناسب مؤلَّؼ مستقؿ يجمع شتا

 أف أجمع ىذا المكضكع في رسالة مستقمة يسيؿ الرجكع الييا.

 أهًُخ انجحث:

ككضعو ضمف ضكابط حاجة األمة اإلسبلمية اليكـ ليذا المكضكع كخصكصان بعد حصر معنى الذكر، أكالن: 

 معينة.

 ذكر عنكاف صمة العبد بربو، كما شيرعت العبادة إال لتحقيؽ الذكر.ثانيان:ألف ال



 ل
 

ككنو مف المؤشرات الحقيقية عمى يقظة كحيكية األمة اإلسبلمية؛ إٍذ بتحققو تككف األمة في مرحمة  ثالثان:

 متقدمة مف اإليماف المنشكد.

 :أهذاف انجحث

 أكالن: بياف مفيكـ الذكر كفضمو.

 ذكار مع بياف كيفية التعامؿ معيا كأثرىا النفسي عمى اإلنساف.أسرار بعض األ كشؼثانيان: 

 مراض النفسية الناتجة عف ضعؼ صمة الناس بالذكر.الثر النفسي لمذكر، كعبلج بعض األبياف اثالثان: 

ربط الذكر ببعض العمكـ النفسية المستحدثة في عصرنا، كمف ىذه العمكـ عمـ النفس كبحكث البرمجة رابعان: 

 العصبية. المغكية 

 كاالجتماعي، كاالقتصادم، كالككنيإبراز أبعاد األذكار بأنكاعيا المتمثمة في البعد الشعائرم، خامسان: 

 إبراز مكضكع األثر النفسي لمذكر كربطو بالكاقع المعاصر. سادسان: 

 :انذساسبد انسبثقخ

 تناكلت بعض جكانبو منيا:  لـ أقؼ عمى رسالة تتعمؽ باألثر النفسي لمذكر كأسراره، ككاف ىناؾ دراسات

إعداد: آماؿ سعدم قطينة، كىدفت ىذه الدراسة  ،)أمراض النفس وعالجيا بالذكر(ث بعنكاف: أكالن: بح

الى بياف أىمية األذكار الكاردة في الكتاب كالسنة، كالتي تسيـ في تحصيف النفس البشرية مف األكىاـ 

كصفي التحميمي، كتطرقت في دراستيا إلى بعض األمراض كالتخٌيبلت، كقد سارت في دراستيا كفؽ المنيج ال

لى كيفية عبلجيا بشكؿ مختصر كقريب الى عمـ النفس بشكؿ خاص، كتطرقت أيضا الى الحديث  النفسية، كا 

عف المشاكؿ النفسية في بعض المراحؿ العمرية، إال أنيا لـ تتطرؽ إلى الحديث عف اآلثار النفسية، كلـ 

 ر، كال عف العمـك المستحدثة القريبة مف ىذا العمـ.تتحدث عف أسرار األذكا



 م
 

إعداد: يكسؼ حسف أبك معٌمر، كىي  (،) األبعاد التربوية المتضمَّنة في كتاب األذكار لمنووي:ثانيان 

غزة؛ كتحدث في بحثو عف األبعاد التربكية لؤلذكار في  –رسالة ماجستير قٌدمت إلى الجامعة اإلسبلمية 

يادم كاالقتصادم كاالجتماعي، كذكر بشكؿ جزئي كمقتضب البعد التربكمَّ لؤلذكار؛ المجاؿ العقائدم كالج

كتحٌدث عف الناحية النفسية، إال أنو لـ يتكسع في مفيـك األثر النفسي لمذكر، كلـ يتطرؽ الى حقيقة الذكر 

لؤلثر النفسي كما ينبغي أف يتعامؿ معو الناس في المجتمع، ككاف مف أبرز تكصياتو: إفراد دراسة كاممة 

لمذكر، ًلما لو مف أىمية بالغة عمى الفرد كاألسرة كالمجتمع، كىذا جانب مف الجكانب التي سأقكـ بإبرازه في 

 ىذه الرسالة. 

 :يُهح انجحث

اعتمدت عمى المنيج االستقرائي كالذم يقكـ عمى استقراء النصكص الكاردة في الذكر في القرآف الكريـ 

ـ عمدت إلى كضع العناكيف الرئيسية كالفرعية مف خبلؿ النصكص الشرعية المختمفة، كاأللفاظ ذات العبلقة، ث

 كاتبعت المنيج الكصفي كالتحميمي كاالستنباطي في بياف معاني النصكص القرآنية كاتبعت الخطكات التالية: 

 المتعمقة بمفظ الذكر كاأللفاظ ذات العبلقة. اآليات القرآنيةأكالن: جمع 

 عناكيف الرئيسية كالفرعية مف خبلؿ اآليات القرآنية.ثانيان: كضع ال

تخريج األحاديث النَّبكيَّة الكاردة في البحث، فإٍف كانت في الصحيحيف، أك أحدىما، أكتفي بالعزك إلييما ثالثان: 

ذا كاف الحديث في غيرىما ف ،أك إلى أحدىما  عميو.بياف حكـ العمماء مع  ،بياف ذلؾيتـ سكا 

دة العممية مف المصادر األصمية قدر اإلمكاف، مع االستفادة مف بعض المعمكمات المعاصرة رابعان: جمع الما

 .لكتركنيةكالمكتبات اإلالكتب المطبكعة  فيما يتعمؽ بالمكضكع، كالرجكع إلى



 ن
 

ًذكر المرجع الذم اعتمدتي عميو في كؿ مسألة بالطريقة التالية: اسـ الشيرة، اسـ المؤلؼ كتاريخ خامسان: 

، ثـ اسـ الكتاب، ثـ رقـ الصفحة كالجزء، كمكاف دار النشر كالطبعة إف كيجد، كعندما يتكرر المرجع كفاتو

 أكتفي باسـ الشيرة كالمرجع فقط، مع ذكر رقـ الجزء كالصفحة.

 لمٌتعريؼ بالمصطمحات الغريبة الكاردة في البحث.  المصطمحاتالٌرجكع إلى معاجـ الٌمغة ك سادسان: 

ترجمة مختصرة، كعميو، فمف أترجـ ألحد مف األنبياء عمييـ السبلـ،  عبلـ غير المشيكريفلؤلالترجمة سابعان: 

 كال لمخمفاء الراشديف، كال لؤلئمة األربعة، لغنى ىؤالء أجمعيف عف الحاجة إلى الترجمة.

  ثامنان: صفحة خاصة لممراجع، كأخرل لمفيرس.

 تاسعان: استنباط النتائج كالدالالت.

 انجحث: زلتىي

 ، كذلؾ عمى النحك اآلتي: فصكؿ، كخاتمةكثبلثة تتككف خطة البحث مف مقدمة، 

  :قذيخادل

 .البحث محتكلكمنيج البحث، ك  ،، كالدراسات السابقة، كسبب اختيارهكأىدافو كتحتكم عمى: أىمية البحث

 فعههثُبٌ انفصم األول: يفهىو انزكش و

 وفيو مبحثان:

 المبحث األول: تعريف الذكر

 حكموالثاني: فضل الذكر و المبحث 

 



 س
 

 انفصم انثبٍَ: يفهىو انُفس واألثش انُفسٍ نزكش اهلل
 وفيو مبحثان: 

 المبحث االول: مفيوم النفس وبيان أنواعيا

 ذكر اهللالمبحث الثاني: األثر النفسي ل

 انفصم انثبنث: أسشاس األركبس وآثبسهب انُفسُخ

 وفيو مبحثان:

 المبحث األول: أسرار األذكار  

 ثرىا في عالج النفسوأ )الذكر( مبحث الثاني: العبادة الذكيةال

 الخاتمة: كفييا أىـ نتائج البحث كتكصياتو  

كفي الختاـ ىذا عممي كجيدم الذم أسأؿ اهلل تعالى أف يككف خالصان لكجيو الكريـ، كأف يجعمو سبيبلن 
 لتحصيؿ العمـ كالعمؿ الصالح.

كصبلة اهلل كسبلمو عمى أشرؼ المعمميف كخير الخمؽ  كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف،
 أجمعيف سيدنا محمد كعمى آلو كأصحابو أجمعيف.
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 فعهه ثُبٌ ل: يفهىو انزكش واألو انفصـم

ىمبحثانىوفوه

ىالذكرىتعروفول:ىالمبحثىاأل

ىحكمهبوانىوفضلىالذكرى:ىالثانيىالمبحث

 

 

 

 

 



2 
 

 ل: تعشَف انزكش وادلجحث األ

ت القرآنية ذات المفاىيـ التي تبلمس القمب، كجاءت مبلزمة لمفردات اإليماف، مف المصطمحاالذكر 

، يقكؿ بصيغ مختمفةفي آيات كثيرة الحديث عنو المؤمف لدينو كرسالتو، حيث كرد عمى صدؽ انتماء  اكبرىان

 جع مظُّٱ، كقاؿ تعالى: (1)َّحن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جلٱُّ: اهلل تعالى

معاني لفظ الذكر في  مبينة، ريؼ الذكر لغة كاصطبلحان تعىنا سأبحث ك  ،(2)َّخف حف جف مغ جغمع

  التالية:األربعة في المطالب  القرآف الكريـ

  ادلطهت األول: انزكش
 
 نغخ

ًذٍكػػرنا بكسػػر الػػذاؿ ذيٍكػػرنا يػػذكره الشػػيء ركىػػذى  مصػػدر: لغــة ذكرلــا عمػػى  المغػػة فػػي يػػأتي كىػػك كضػػميا، كى

 :(3)أىميا مف عدة معاف

ًذٍكػرنا ذيٍكػرنا أذكػره الشػيء ذكػرت: يقػاؿ بػو، ينطؽ ما أم مساف،ال عمى يجرم الشيء :األول  نطقػت إذا كى

 .(4)َّحط مضُّٱٱٱكمنو قكلو تعالى:  عنو، تحدثت أك باسمو

                                                           

 (.42، 41سكرة األحزاب، اآليتاف ) (1)
 (.45سكرة العنكبكت، آية ) (2)
ؽ: صفكاف عدناف داككدم، ،  تحقي328، صمفردات ألفاظ القرآن ىػ(،502)ت: الراغب األصفياني، أبك القاسـ الحسيف بف محمد، (3)

، تحقيؽ: 112ص مختار الصحاح، ىػ(،666دمشؽ بيركت، كالرازم، محمد بف أبي بكر الحنفي، زيف الديف )ت:  –دار القمـ الشامية
ابف منظكر، محمد بف ، ك ـ1999ىػ/1420صيدا، الطبعة: الخامسة:  –الدار النمكذجية، بيركت  –يكسؼ الشيخ محمد، المكتبة العصرية

 .ىػ1414بيركت، الطبعة: الثالثة،  –(، دار صادر4/308) لسان العربىػ (، 711بف عمى جماؿ الديف األنصارم اإلفريقي، )ت:  مكـر
 (.152سكرة البقرة، آية ) (4)
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 ىي مي خيُّٱ :تعػػالى قكلػػو كمنػػو ،النسػػياف نقػػيضأم ىػػك  القمػػب، فػػي الشػػيء استحضػػار :الثــاني

 .(1)َّٰر ٰذ يي

 .(3)الشرؼ ذم أم (2)َّجم يل ىل خلملٱُّٱ: ىتعال قكلو كمنو كالشرؼ، كالثناء يتي الصّْ  الثالث:

ذا الشيء، عمى التنبيو" :الرابع  مػف عميػو، كلػيس نبيػؾ فقػد شػيئان  ذكَّػرؾ كمػف عميو، نٌبيتى  فقد وذكرتى  كا 

 . (4)األنفس في المعنى حضكر ىكالذم  نسياف،ال بعد يككف أف الزمو

عنػػى المغػػكم لمػػذكر )بكسػػر يتضػػح أف الم ، فإنػػوكتػػب المغػػة مػػف معػػاف لمػػذكر فػػي مػػا تقػػدـ ةكمػػف دراسػػ

 الثناء عمى اهلل تعالى مع حضكر المعنى في النفس.  -كىك المراد بالبحث -ف الكاؼ (الذاؿ كسكك 

 ادلطهت انثبٍَ: انزكش اصطالحب  

 :العمماء تعريفات كثيرة، منيا فوعمى عدة معاف، كعرَّ  الذكر في االصطبلح: لفظ مشترؾ يطمؽ

 

 

 

                                                           

 (.63سكرة الكيؼ، آية ) (1)
 (.1سكرة ص، آية )( 2)
 . 112، ص ، مختار الصحاحالرازم( 3)
دار الفكر، دمشؽ_  ،137ص ،القاموس الفقيي لغة واصطالحاً (، أبك حبيب، سعدم، 308/ 4، )، لسان العرببف منظكرنظر: اا( 4)

 ـ.1988ىػ/1408سكريا، الطبعة: الثانية، 
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"الذكر بالكسر لو معنياف، أحدىما التمفظ بالشيء، كالثاني إحضاره  :بقكلو (1)كعٌرفو أبك البقاء الكفكم

 .(2)بالذىف بحيث ال يغيب عنو كىك النسياف، كييجمع عمى أذكار، كييطمؽ كيراد بو المكاظبة عمى العمؿ"

و مف : "تارةن يقاؿ كيراد بو ىيئة لمنفس بيا يمكف لئلنساف أف يحفظ ما يقتنيوبأن (3)عٌرفو األصفيانيك 

المعرفة، كىك كالحفظ إال أف الحفظ يقاؿ اعتباران بإحرازه، كالذكر يقاؿ اعتباران باستحضاره، كتارة يقاؿ لحضكر 

 .(4)الشيء بالقمب أك القكؿ، كلذلؾ قيؿ: الذكر نكعاف: ذكره بالقمب، كذكر بالمساف"

 

                                                           

ىك: الحباؿ أبك البقاء المعمر بف محمد بف عمي بف إسماعيؿ الككفي، الحباؿ، الخزاز، كيعرؼ ببمده بخريبو، كىك شيخ ثقة، كلد عاـ  (1)
د عف الكبار، كليس ىك بالمكثر في الركاية، كلكنو عمَّر حتى ركل كثيرا، كبكرؾ لو فيما سمع، تكفي في غداكفة كبق(، ركل بالك410)

سير ىػ(، 748)ت:، قىاٍيماز مد بف أحمد بف عثماف بفانظر: الذىبي، شمس الديف أبك عبد اهلل مح ق(، بالككفة.499جمادل اآلخرة عاـ، )
ـ، 1985ىػ/1405، مؤسسة الرسالة، الطبعة : الثالثة، تحقيؽ: مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط، أعالم النبالء

مشاىير َوَوفيات ال تاريخ اإلسالمق(، 748شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز، )ت:  (، كالذىبي،19/209)
 ـ(.2003(، تحقيؽ: الدكتكر بشار عٌكاد معركؼ، دار الغرب اإلسبلمي، الطبعة: األكلى، 10/819، )َواألعالم

محمد المصرم،  -(، تحقيؽ: عدناف دركيش1/465، )الكمياتىػ(، 1094أبك البقاء، أيكب بف مكسى الحسيني القريمي الكفكم، )ت:  (2)
 بيركت. -مؤسسة الرسالة

يف بف محمد بف المفضؿ، أبك القاسـ األىٍصفىيىاني )أك األصبياني( المعركؼ بالراغب، أديب، مف الحكماء العمماء، مف أىؿ ىك: الحس (3)
)الذريعة إلى مكاـر الشريعة( ك د، كاشتير، حتى كاف يقرف باإلماـ الغزالي، مف كتبو )محاضرات األدباء(، ك غدا)أصبياف(، سكف ب

ق(. )انظر: حاجي خميفة، مصطفى بف عبد اهلل القسطنطيني العثماني، 502)األخبلؽ( كيسمى )أخبلؽ الراغب(، تكفي عاـ: )
(، تحقيؽ: محمكد عبد القادر األرناؤكط، إشراؼ كتقديـ: أكمؿ الديف إحساف 2/56، )الوصول إلى طبقات الفحول سممىػ(، 1067)ت:
ـ، 2010تركيا، عاـ النشر:  –غمي، تدقيؽ: صالح سعداكم صالح، إعداد الفيارس: صبلح الديف أكيغكر، مكتبة إرسيكا، إستانبكؿ أك 

دار العمـ لممبلييف، ، (2/255، )األعالم ،الرزكميىػ(، 1396خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس الدمشقي، )ت:  كالزركمي،
 .ـ2002الطبعة: الخامسة عشر، 

 .328، صمفردات ألفاظ القرآنالراغب األصفياني،  (4)

https://www.messenger.com/t/sajedariziq
https://www.messenger.com/t/sajedariziq
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 الذكر كسمي ،لو ظكالتيقٌ  رلممذكك  بالقمب والتنبٌ  الذكر "كأصؿ: فقاؿ الذكر معنى (1)رطبيالق كلخص 

 ىك صار المساني القكؿ عمى الذكر إطبلؽ كثر لما أنو غير القمبي، الذكر عمى داللة ألنو ،ذكران  بالمساف

  .(2)لمفيـ" السابؽ

التخمص مف الغفمة كالنسياف، بدكاـ حضكر القمب مع ": بأنو (3)السكندرماهلل فو ابف عطاء كعرٌ 

ـ مف كٍ ذككر بالقمب كالمساف، كسكاء في ذلؾ ذكر اهلل، أك صفة مف صفاتو أك حي ترديد اسـ الم" :. كقيؿ"الحؽ

 .(4)"ؿ مف أفعالوعٍ أحكامو، أك فً 

 

 

 

                                                           

ىك: أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي األندلسي القرطبي، المفسر كالعالـ بالقراءات، كاف صالحا  (1)
تصانيفو: )تفسيره: الجامع ألحكاـ القرآف، متعبدا، رحؿ مف األندلس إلى الشرؽ، فاستقر في منية ابف خصيب بمصر كمات فييا، مف 

معجم المفسرين انظر: نكييض، عادؿ، (، 5/233)، األعالم ىػ، )انظر: الزركمي،671كالتذكار في أفضؿ األذكار(، مات بمصر عاـ 
، مؤسسة نكييض الشٍَّيخ حسف خالد(  (، )تقديـ: ميفتي الجميكرية المبنانية220-1/219، )"من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضر"

كحالة، عمر بف رضا بف محمد راغب بف عبد ، انظر: ـ1988/ىػ1409الثقافية لمتأليؼ كالترجمة كالنشر، بيركت، لبناف، الطبعة: الثالثة، 
 .(((، مكتبة المثنى_ دار إحياء التراث العربي _ بيركتِّٗ/ٖىجرم(، معجـ المؤلفيف)َُْٖالغني)ت: 

الجامع ألحكام القرآن والمسمى بـ ىػ(، 671أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي شمس الديف، )ت:  محمد بف أحمد بف، القرطبي (2)
براىيـ أطفيش، دار الكتب المصرية 2/171) )تفسير القرطبي(،  القاىرة. –(، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 

ـ، أبك الفضؿ تاج الديف، ابف عىطىاء اهلل السكندرم: ـ(، ىك: أحمد بف محمد بف عبد الكري1309ىػ = 709ابف عىطىاء اهلل السكندرم، ) (3)
ط( في الكصايا كالعظات، ك  -ط( في التصكؼ، ك )تاج العركس -متصكؼ شاذلي، مف العمماء. لو تصانيؼ منيا )الحكـ العطائية 

 (. 1/221)، األعالم، الزركمي، مرسي كأبي الحسف( تكفي بالقاىرة)لطائؼ المنف في مناقب ال
مفتاح الفالح ومصباح األرواح في ذكر اهلل الكريم رم، تاج الديف أبي الفضؿ أحمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عطاء اهلل، السكند( 4)

 لبناف. –بيركت –، دار الكتب العممية 7، صالفتاح
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 ًعمـ تعمُّـمف  ،اهلل إلى يقرب مما القمب كتصكره المساف بو تكمـ ما كؿ: "بقكلو (1)ابف تيمية عرفوك 

 .(2)"اهلل ذكر مف فيك ،منكر عف كنيي ركؼكأٍمر بمع ،كتعميمو

 المساف عمى الجارم: بالظاىر كيريد .رعاية أك دعاء أك ثناء" :أنوب الظاىر الذكر (3)القيـابف كعرؼ 

 كاهلل اهلل إال إلو كال هلل كالحمد اهلل سبحاف: فنحك: الثناء ذكر المساني، فأما الذكر مجرد ال لمقمب، المطابؽ

  كيا (4)َّحن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ: فنحك الدعاء ذكر كأما أكبر،

 اهلل إلي، ناظر كاهلل معي اهلل: الذاكر قكؿ فمثؿ: الرعاية ذكر كأما، ذلؾ كنحك. أستغيث برحمتؾ قيكـ يا حي

 اهلل مع األدب كلحفظ القمب لمصمحة رعاية كفيو اهلل، مع الحضكر لتقكية يستعمؿ مما ذلؾ كنحك. شاىدم

 .(5)"كالنفس الشيطاف مف كاالعتصاـ الغفمة مف كالتحرز

                                                           

ىػ(، كتيمية لقب جده 661حراف سنة )ىك: ابف تىٍيًميَّة، أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل الحنبمي، شيخ اإلسبلـ. كلد في  (1)
األعمى، تحكؿ بو أبكه إلى دمشؽ فنبغ. كسمع مف ابف عبد الدائـ، كابف أبي اليسر، كابف أبي الخير، كابف الصيرفي كغيرىـ، قصد مصر 

يف، كبرع في العمـ ىػ(، كاف داعية إصبلح في الد728كسجف بيا، ثـ أطمؽ سراحو فسافر إلى دمشؽ كاعتقؿ بيا، كمات معتقبل فييا سنة)
ف كالتفسير، تصانيفو كثيرة منيا: الفتاكل، منياج السنة، الفرقاف بيف أكلياء اهلل كأكلياء الشيطاف كغيرىا . )انظر: الصفدم، صبلح الدي

ث، (، تحقيؽ: أحمد األرناؤكط كتركي مصطفى، دار إحياء الترا7/11، )الوافي بالوفيات(، 764خميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل، )ت: 
ـ، كالمىٌزم، أبك الحجاج يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ جماؿ الديف ابف الزكي أبي محمد القضاعي الكمبي، 2000ىػ/1420بيركت،
بيركت،  –(، تحقيؽ: د. بشار عكاد معركؼ، مؤسسة الرسالة 1/19، )تيذيب الكمال في أسماء الرجالق(، 742)ت: 
 .(1/144) ألعالم،اـ، الطبعة: األكلى، كالزركمي، 1980ق/1400

(، تحقيؽ: عبد 10/661) مجموع الفتاوى، ىػ(،728ابف تيمية، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني، )ت: (2)
 ـ.1995ىػ/1416الرحمف بف محمد ابف قاسـ، مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ، المدينة النبكية، المممكة العربية السعكدية، 

ق(، أحد كبار العمماء، تتممذ عمى يد الكثيريف 751، كلد في دمشؽ، )ت: محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعدابف قيـ الجكزية، ىك:  (3)
كلكٌف أكثر مف أٌثر بو شيخ اإلسبلـ ابف تيمية، سجف معو في قمعة دمشؽ، كأطمؽ بعد مكت ابف تيمية، أٌلؼ تصانيؼ منيا: إعبلـ 

 األعالم،(، كالزركمي، 2/195، )الوافي بالوفياتىػ(. الصفدم، 751، الركح كغيرىا، )ت:صٌيب مف الكمـ الطيبالكابؿ الالمكقعيف، 
(6/56 .) 
 (.23سكرة األعراؼ، آية ) (4)
ياك ىػ(،  751ابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف، )ت:( 5) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وا 

 ـ.1996ىػ/1416بيركت، الطبعة: الثالثة،  –(، تحقيؽ: محمد المعتصـ باهلل البغدادم، الناشر: دار الكتاب العربي 2/406، )يننستع
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األلفاظ التي كرد الترغيب في قكليا كاإلكثار منيا مثؿ: الباقيات ": كعرفو ابف حجر العسقبلني بأنو

كيطمؽ ذكر اهلل أيضا كيراد بو  كالبسممة، كالحسبمة، كاالستغفار،الصالحات كما يمتحؽ بيا مف الحكقمة، 

ديث كمدارسة العمـ كالتنفؿ تبلكة القرآف كقراءة الح مفالمكاظبة عمى العمؿ بما أكجبو أك ندب إليو 

 .  (1)بالصبلة"

الترديد بالمساف كالحضكر نو يجمع في ثناياه ريؼ القرطبي ىك أقرب لمصكاب حيث إكأرل أف تع

ناف كالتصديؽ بالجكارح كاألركاف، بما كاف في طاعة اهلل سبحانو كتعالى، مف قراءة القرآف كالذكر بالمساف بالجى 

كر، كىذا ىك لمنكر كالتعمـ كالتعميـ كغيرىا مف األقكاؿ كاألعماؿ في الذكاألمر بالمعركؼ كالنيي عف ا

 المقًصد المرجٌك مف الذكر كالذم غفيؿ عنو الكثير مف الناس.

 ادلطهت انثبنث: عالقخ ادلعىن انهغىٌ ثبدلعىن االصطالحٍ

خبلف في يتبيف لنا أف المعنييف المغكم كاالصطبلحي متدا مف خبلؿ تعريؼ الذكر لغة كاصطبلحان 

 كالجكارح ف الذكر يطمؽ عمى الذكر بالقمب كالمسافيث تظير العبلقة كاضحة بينيما، ألالمعاني كاأللفاظ، ح

كاألصؿ في إطبلؽ مصطمح الذكر ىك الذكر القمبي؛ ألنو ىك الحامؿ عمى ذكر المساف كالجكارح، كلكف كثرة 

المعكَّؿ عميو في الذكر ما كاف بالقمب أك المساف إطبلؽ الذكر المساني جعمتو ىك األسبؽ إلى األفياـ، مع أف 

 ك الجكارح، كلكف بشرط حضكر القمب.أ

 

 
                                                           

(، 11/209) فتح الباري شرح صحيح البخاري،ىػ(، 852ابف حجر العسقبلني، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد، )ت:  (1)
 ـ.1379بيركت، -دار المعرفة



8 
 

 يعبٍَ نفظ انزكش يف انقشآٌ انكشَى: انشاثعادلطهت 
يتطمب ىذا ، ك الذم يحتكيولفظ الذكر في القرآف الكريـ بمعافو مختمفة، مما يدلؿ عمى المعنى جاء 

كركده في النصكص القرآنية المختمفة،  سياؽ مراعاةى ك  ،القرآف الكريـالنظري في مكاضع كركد كممة الذكر في 

 :(1)كمف أىميا

الذكر بمعنى الثناء عمى اهلل، كىك ما يعرؼ بذكر المساف عف طريؽ تحميده كتسبيحو كتكبيره  :األول

  من زن رنُّ :يعني الذكر بالمساف،َّمم ام يل ىل ملُّكتعداد نعمو، قاؿ تعالى: 

، يعني (3) َّجئ يي ىي ني  مي زي ريُّٱ :البقرة نظيرىا في سكرة ،(2)َّٱنن

 تعني أيضا الذكر بالمساف. ،(4)َّحم جم هل مل خل حل جل ُّٱالذكر بالمساف، ككقكلو تعالى: 

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىُّ: الذكر بالقمب، كما في قكلو تعالى: الثاني

يعني ذكركا اهلل "، (5)َّنت مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ

 .(6)"ب هلل عمى عبده، كمعنى ذكر اهلل ىنا ذكر أمره كنييو ككعده ككعيدهبالقمب في أنفسيـ، كىك ذكر ما يج

                                                           

، تحقيؽ: عربي عبد الحميد 219، صالوجوه والنظائر أللفاظ كتاب اهلل العزيز ىػ(،478)ت:  انظر: الدامغاني، أبك عبد اهلل الحسيف، (1)
نزىة األعين ىػ(، 597عمي، دار الكتب العممية، بيركت لبناف، كابف الجكزم، جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد، )ت:

تحقيؽ: محمد بف عبد الكريـ كاظـ الراضي، مؤسسة الرسالة  لبناف، بيركت، كأبك ىبلؿ ، (1/302) م الوجوه والنظائر،النواظر في عم
(، تحقيؽ: محمد عثماف، مكتبة الثقافة 1/222، )الوجوه والنظائرالعسكرم، الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ بف سعيد بف يحيى بف ميراف ، 

 ـ.2007ق/1428ى، الدينية، القاىرة، الطبعة األكل
 (.103سكرة النساء، آية ) (2)
 (.200سكرة البقرة، آية ) (3)
 (.41سكرة األحزاب، آية ) (4)
 (.135سكرة آؿ عمراف، آية ) (5)
 -(، الدار التكنسية لمنشر4/92، )التحرير والتنويرىػ(، 1393التكنسي )ت: الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر ابف عاشكر، محمد  (6)

 ق.1984تكنس، 
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 مح مججح حج مث هتُّٱ الذكر بمعنى الشرؼ كالقدر، كما في قكلو تعالى: :الثالث

مناس في ذكر اهلل، فيككف بذلؾ شرفان لب حصؿالشرؼ إنما يفالذكر ىنا بمعنى الشرؼ، ذلؾ أف ". (1)َّجخ

 .(2)"الدنيا كاآلخرة

 حم جم هل مل خل حل جل مك  لك  ُّٱٱ ذكر بمعنى الكعظ، كما في قكلو تعالى:ال :الرابع

ما كعظكا بو، نظيرىا في نسكا أم  (3)َّجي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم  خم

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱاألعراؼ قكلو تعالى: 

َّ ملىل يك ُّٱٱ :ما كعظكا بو، كقاؿ في يسنسكا أم  ،(4)َّنئ مئ زئ
ٱٱ أم كيعظتـ، كقاؿ تعالى: ،(5)

أم " ،(8)َّٰى ٰر ٰذ يي ىيُّٱٱٱ. كقاؿ تعالى:(7)"يعني فعظ إنما أنت كاعظ" ،(6)َّٱحل جل مك لكُّٱ

نما صار الذكر "، (9)"ما ىذا القرآف أك ما أدعككـ إليو إال مكعظة لمخمؽ أجمعيف، كالعاقؿ يشيد بصحتو كا 

 .(10)"ألنو ال يخمك الكعظ مف ذلؾ ،كعظان في مكاف آخر

                                                           

 (.44سكرة الزخرؼ، آية ) (1)
، تحقيؽ: حسني نصر زيداف، 64، ص(، تحصيل نظائر القرآنىػ320الحكيـ الترمذم، أبك عبد اهلل محمد بف عمي بف الحسيف، )ت: ( 2)

 ـ.1969ىػ/1389الطبعة: األكلى، 
 (.44سكرة األنعاـ، آية ) (3)
 (.165سكرة األعراؼ، آية ) (4)
 (.19سكرة يس، آية ) (5)
 (.21سكرة الغاشية، آية ) (6)
 العراؽ.-، تحقيؽ: حاتـ صالح الضامف، بغداد53ص الوجوه والنظائر في القرآن العظيم،ي، مقاتؿ بف سميماف، البمخ (7)
 (.87سكرة ص، آية ) (8)
 -ار الفكر المعاصر(، د23/235) ، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنيج،ىػ(1436الزحيمي، كىبة بف مصطفى، )ت:  (9)

 ىػ.1418دمشؽ، الطبعة: الثانية، 
 .64، ص، تحصيل نظائر القرآنالحكيـ الترمذم( 10)
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ف ما نراه اليكـ مف معاممة ير ما نراه اليكـ في حياتنا، إذ إكاسع غكأرل أف الذكر يحتكم عمى معنى  

مت ما مً لك عى ك جافة لمذكر تدؿ عمى أف الناس لـ تعرؼ معنى الذكر الحقيقي كآثاره كأبعاده عمى النفس، 

لحظة كاحدة، كلعؿ مف أكبر المشاكؿ  ابو، كلما فارقي تلمذكر مف آثار نفسية كاجتماعية كاقتصادية لتمسك

فقط، دكف الشعكر أك  كأنيا كممات كألفاظ تؤدل بالمساف لتي تكاجو اإلنساف في ىذه الحياة أنو يعامؿ األذكارا

تيا، ككيؼ يمكف أف ، كمف أكؿ العبلجات التي تساعد في حؿ ىذه المشكمة معرفة النفس كماىيٌ االتأمؿ فيي

 .  إف شاء اهلل تعالى في الفصؿ الثاني تتأثر ىذه النفس بما ييمقى عمييا مف أذكار، كىذا ما سأتحدث عنو
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  حكًهثُبٌ وفعم انزكش : انثبٍَ دلجحثا

في القرآف الكريـ. كبياف  والذكر فضمو عظيـ، كىك العمؿ الكحيد الذم أمر اهلل تعالى باإلكثار من

كيأتي  .را هلل تعالىفضؿ الذكر ميـ في دفع اإلنساف إلى االلتزاـ بو، كاتخاذ برنامج عممي لنفسو يككف بو ذاك

لبياف  عقدت المطمب األكؿ مف ىذا المبحث. كعميو، مناسبا لمسياؽ بياف حكـ الذكر، كىك أمر ميـ جدان 

 .لبياف حكمو عقدت المطمب الثانيك  ،فضؿ الذكر

 اهلل تعبىل يف انقشآٌ وانسُخ ركش فعمادلطهت األول: 

ؽ مكاله، كالجكارح التي تنتفض خشكعان إف المساف الذم يميج بذكر ربو، كالقمب الذم يخفؽ بعش

كٌلد قكة كٌؿ ذلؾ ي ،أك تقطع فيافي النفس متفكرة بخالقيا كعظيـ صنعو كجبلؿ نعمو ،عندما تتمك آيات ربيا

في القرآف  متتابعة متضافرةحقيقية أماـ صعاب الحياة كمكابدة تفاصيميا، لذا جاءت النصكص الشرعية 

ب اهلل تعالى فيو؟ كما أىميتو في حياة مماذا كاف الذكر؟ كلماذا رغَّ ؛ فالذكر الكريـ كالسنة النبكية تبيف فضؿ

ب فيو، ككذلؾ السنة النبكية الشريفة، المسمـ، حتى جاء القرآف الكريـ في الكثير مف آياتو يحث عميو، كيرغّْ 

 ؟ربو عز كجؿيبقى مرتبطان دائمان بـ في كؿ أكقاتو، كفي كؿ أحكالو، لالذكر مبلزمان لممسمغدا  بحيث

ؽ في رحاب مف أف نحمٌ  ، ال بد لي، كسبب ترغيب اهلل فيوالذكر في حياة اإلنساف لمعرفة مدل فضؿ

، كدعا عميواهلل الذكر في حياة المسمـ، ككيؼ حثنا  ستميـ منيا فضؿ، اآيات اهلل تعالى، كسنة نبيو الكريـ 

أف اآليات جاءت  لكجدت ة نبيو الكريـ في كتاب اهلل تعالى كسن مك نظرتف ؛المسمميف لممداكمة عميو

مبينة عظيـ فضمو. كفيما يمي ة بأىمو ك شيدى المؤمنيف لتمثؿ ىذا السمكؾ النبيؿ، مي  صريحة بصيغ مختمفة تحثٌ 

 :مف أجر عمى ما ينالو الذاكر لرٌبواآليات الكريمة التي تدؿ  بعضأذكر 
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ر، كمف صمى اهلل تعالى عميو كمبلئكتو الذكر يكجب صبلة اهلل عز كجؿ كمبلئكتو عمى الذاك أواًل:

 خم حم جم هل مل خل حل جلُّٱٱقاؿ سبحانو كتعالى: ، فقد أفمح كؿ الفبلح كفاز كؿ الفكز

 مب هئ هيمئ مي خي حي  جي ٰه مه جه هن من خن حن  جن مم

، كصبلة المبلئكة: دعاؤىـ لديوكبركتو  لورحمتو  يكالمعنى المقصكد مف صبلة اهلل عمى العبد ى" ،(1)َّهب

كمف مبلئكتو ىي سبب إخراج المؤمنيف مف  ،فيذه الصبلة منو تبارؾ كتعالى"، (2)"ـ ليـلممؤمنيف كاستغفارى

ذا حصمت ليـ الصبلة مف اهلل تبارؾ كتعالى كمبلئكتو، كأخرجكا مف الظممات إلى  الظممات إلى النكر، كا 

كا مف خيره حرم نيـ؟ فيا حسرة الغافميف عف ربيـ، لماالنكر، فأم خير لـ يحصؿ ليـ كأم شر لـ يندفع ع

 .(3)"كفضمو

"كاف ذكر اهلل أشمؿ مف الصبلة، فيك كؿ صكرة يتذكر فييا العبد ربو، كيتصؿ بو  :(4)سيد قطب قاؿ

ف القمب ليظؿ فارغان أك الىيان حتى يتصؿ بذكر اهلل كيأنس بو،  قمبو، سكاء جير بالذكر بمسانو أـ لـ يجير، كا 

لى أيف ينقؿ خطاه، كمف ىنا يحض ، يعرؼ طريقو كمنيجو، كرفإذا ىك مميء، جاد كق كيعرؼ مف أيف كا 

                                                           

 (.43-41سكرة األحزاب، اآليات ) (1)
 (.14/198، )الجامع ألحكام القرآنالقرطبي،  (2)
، دار الجيؿ_ 92، صذكر والدعاء، فضائل الىػ(751ابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف، )ت:  (3)

 بيركت، الطبعة: الثانية.
أسيكط. تخرج مف كمية دار كلد في ـ(، مفكر إسبلمي مصرم، 1966 -ـ1906ىػ = 1387 -ق1324ىك: سيد قطب بف إبراىيـ: ) (4)

بية، فمكظفا في ديكاف كزارة المعارؼ، ثـ كعمؿ في جريدة األىراـ، ككتب في مجمتي )الٌرسالة( ك )الثٌقافة( كعيف مدرسا لمعر  ,العمـك بالقاىرة 
كلما عاد انتقد البرامج المصرية ككاف يراىا مف كضع اإلنجميز؛ لذا , )مراقبا فنيا( لمكزارة، كأكفد في بعثة لدراسة برامج الٌتعميـ في أميركا 
ثكرة، كانضـ إلى اإلخكاف المسمميف، ، كسجف العاـ الثاني لم ـ في1953طالب ببرامج تتمشى كالفكرة اإلسبلمية، كبنى عمى ىذا استقالتو 

معيـ، فعكؼ عمى تأليؼ الكتب كنشرىا كىك في سجنو، إلى أف صدر األمر بإعدامو، فأعدـ، أجٌؿ مؤلفاتو: كتاب في ظبلؿ القرآف. 
 (.3/147، )األعالم(، كالزركمي، 220-1/219)، معجم المفسرين)انظر: نكييض، عادؿ، 
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القرآف كالسنة كثيران عمى ذكر اهلل، كيربط القرآف بيف ىذا الذكر كبيف األكقات كاألحكاؿ التي يمر بيا اإلنساف 

 .(1)"لتككف األكقات كاألحكاؿ مذكرة باهلل تعالى كمنبية إلى االتصاؿ بو، حتى ال يغفؿ القمب كال ينسى

 حط مضُّٱلذاكر يحظى بذكر اهلل تعالى كقربو منو، مصداقان لقكلو تعالى: ا" ثانيًا:

المؤمنكف بطاعتكـ إيام فيما آمركـ بو كفيما أنياكـ  أيُّيا ، أم اذكركني(2)َّجغ مع جع مظ

 .(3)"ؿ ذلؾ مف الذكر بالثناء كالمدحكالبعض تأكٌ كـ برحمتي إياكـ كمغفرتي لكـ، عنو، أذكرٍ 

غراؽ الذاكر في شيكد المذككر، ثـ استيبلكو في كجكد المذككر، كمعنى : الذكر است(4)كقاؿ القشيرم

 ( بالتفضؿحط( بالتذلؿ )مضٱ( أم اذكركني بقمكبكـ أذكركـ بتحقيؽ مطمكبكـ، )حطمضٱ)

 .(5)( بتحقيؽ الرغبة، كيقاؿ الشكر مف قبيؿ الذكرحط( بالرىبة )مضٱ)

                                                           

القاىرة، الطبعة: السابعة  -(، دار الشركؽ بيركت5/2871، )في ظالل القرآنىػ(، 1385ف الشاربي، )ت: سيد قطب، إبراىيـ حسي( 1)
 عشرةى.

 (.152سكرة البقرة، آية ) (2)
(، تحقيؽ: أحمد 3/211) جامع البيان في تأويل القرآن، ىػ(،310الطبرم، محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، )ت:  (3)

 ـ.2000ق/1420، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األكلى، محمد شاكر
ىك: عبد الكريـ بف ىكازف بف عبد الممؾ بف طمحة بف محمد النيسابكرم األستاذ أبك القاسـ القشيرم النيسابكرم الممقب زيف اإلسبلـ،  (4)

 كأركاف الممة فعبل كمقكال، كلد في ربيع األكؿ كأمو مف بني سميـ، تكفي أبكه كىك طفؿ فقرأ األدب كالعربية، أحد أئمة المسمميف عمما كعمبل
الخط  سنة ست كسبعيف كثبلثمائة، كاف فقييا بارعا أصكليا محققا متكمما سنيا محدثا حافظا مفسرا متفننا نحكيا لغكيا أديبا كاتبا شاعرا مميح

عمى أنو سيد زمانو كقدكة كقتو كبركة المسمميف في لو في الفركسية كاستعماؿ السبلح اآلثار الجميمة، أجمع أىؿ عصره  بطبلن  شجاعان  جدان 
(، تحقيؽ: 154-5/153، )طبقات الشافعية الكبرىىػ(، 771ذلؾ العصر)انظر: السبكي، تاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف، )ت: 

ء ىػ(. كابف كثير، أبك الفدا1413 د.محمكد محمد الطناحي، ك د. عبد الفتاح محمد الحمك، ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الطبعة: الثانية،
(، تحقيؽ: عمي شيرم، دار إحياء 12/131، )البداية والنيايةىػ(، 774إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي )ت: 

 ـ.1988ىػ/1408التراث العربي، الطبعة: األكلى 
-1/137، )لطائف اإلشارات المسمى بـ )تفسير القشيري(ىػ(، 465انظر: القشيرم، عبد الكريـ بف ىكازف بف عبد الممؾ، )ت:  (5)

 مصر، الطبعة: الثالثة. –(، تحقيؽ: إبراىيـ البسيكني، الييئة المصرية العامة لمكتاب138
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رضي اهلل  ىريرة كأبما ركاه اآلية، يدٌؿ عمى تفٌضؿ المكلى عٌز كجؿ بذكر مف يذكره، كما ىك في ك 

َفِإْن َذَكَرِني  ،َوَأَنا َمَعُو ِإَذا َذَكَرِني ،َنا ِعْنَد َظنِّ َعْبِدي ِبي"أ: يقكؿ اهلل عز كجؿ: قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  (1)عنو

ْن َذَكَرِني ِفي  ،ِفي َنْفِسِو َذَكْرُتُو ِفي َنْفِسي ْن  ،َخْيٍر ِمْنُيمْ  ملٍ َذَكْرُتُو ِفي  ملٍ َواِ  َتَقرََّب ِإَليَّ ِبِشْبٍر َتَقرَّْبُت ِإَلْيِو َواِ 

ْن َتَقرََّب ِإَليَّ ِذرَاًعا َتَقرَّْبُت ِإَلْيِو َباًعا ،ِذرَاًعا ْن َأتَاِني َيْمِشي َأَتْيُتُو َىْرَوَلةً  ،َواِ   .(2)"َواِ 

ًني(: "معنى قكلو )صحيح مسمـقاؿ صاحب كتاب ) حمة كالتكفيؽ (، أم: معو بالر كىأىنىا مىعىوي ًإذىا ذىكىرى

ًني ًفي نىٍفًسًو ذىكىٍرتيوي ًفي نىٍفًسيكاليداية كالرعاية، كقكلو: ) : منيا فىًإٍف ذىكىرى (، النفس تطمؽ في المغة عمى معافو

(، كمنيا الغيب كىك أحد األقكاؿ في ًفي نىٍفًسيالذات كاهلل تعالى لو ذات حقيقية، كىك المراد بقكلو تعالى: )

: إذا بي، فيجكز أف يككف مراد الحديث، أم ما في غي(3)َّيي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن ُّٱقكلو تعالى: 

ًني ًفي مىؤلو خاليان أثابو اهلل كجزاه عما عمؿ بما ال يطمع عميو أحد، كقكلو: ) ذكر ٍف ذىكىرى ٍيرو  مؤلو ذىكىٍرتيوي ًفي  كىاً  خى

                                                           

أ ىػ(، كاف أكثر الصحابة حفظا لمحديث كركاية لو. نش57ىك: عبد الرحمف بف صخر الدكسي، الممقب ب أبي ىريرة: صحابي، )ت:  (1)
حديثا، نقميا عف أبي  5374ىػ كلـز صحبة النبي، فركل عنو 7بخيبر، فأسمـ سنة  يتيما ضعيفا في الجاىمية، كقدـ المدينة كرسكؿ اهلل 

رجؿ بيف صحابي كتابعي. ككلي إمرة المدينة مدة. كلما صارت الخبلفة إلى عمر استعممو عمى البحريف، ثـ رآه لٌيف  800ىريرة أكثر مف 
ر العىٍسقبلني، شغكال بالعبادة، فعزلو. كأراده بعد زمف عمى العمؿ فأبى. ككاف أكثر مقامو في المدينة كتكفي فييا، )انظر: العريكة م جى ابف حى

(، تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد 349-7/348، )االصابة في تمييز الصحابةىػ(، 852أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد، )ت: 
 ((.3/308، )األعالمكالزركمي، ىػ، 1415 بيركت، الطبعة: األكلى، –، دار الكتب العممية المكجكد كعمى محمد معكض

محمد بف ، البخارم، (9/121(، )7405، كتاب التكحيد، باب قكؿ اهلل كيحذركـ اهلل نفسو، حديث رقـ)في صحيحو لبخارمأخرجو ا (2)
سند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم الجامع المق(، 241إسماعيؿ أبك عبد اهلل البخارم الجعفي، )ت: 
، تحقيؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر، دار طكؽ النجاة )مصكرة عف السمطانية بإضافة وسننو وأيامو المسمى بـ )صحيح البخاري(

ب الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار، باب الحث كتاأخرجو مسمـ في صحيحو،  ، ػ،ىػ1422محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: األكلى، ترقيـ 
المسند ىػ(، 261مسمـ، مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم، )ت: ، (4/2061(، )2675عمى ذكر اهلل تعالى، حديث رقـ )

يؽ: محمد فؤاد عبد ، تحقالصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم المسمى بـ )صحيح مسمم(
 .بيركت –الباقي، دار إحياء التراث العربي 

 (.116سكرة المائدة، آية ) (3)
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يـ، فإذا ذكره اهلل تعالى في خبلئؽ كؿ ىذا الحديث عمى أف الذاكريف غالبان يككنكف طائفة ال نبٌي فيؤ (، يًمٍنييـٍ 

 .(1)مف المبلئكة كانكا خيران مف تمؾ الطائفة"

ًنيكقاؿ القرطبي في معنى قكلو: ) (، المعية ىنا ىي معية التكفيؽ كالتسديد، كقكلو: كىأىنىا مىعىوي ًإذىا ذىكىرى

ًني ًفي نىٍفًسًو ذىكىٍرتيوي ًفي نىٍفًسي) عالى خاليان منفردان بحيث ال يطمع عميو أحد مف (، أم: مف ذكر اهلل تفىًإٍف ذىكىرى

 مي زيُّٱٱالخميقة، جازاه اهلل عمى ذلؾ بأف يذكره بما أعٌد لو مف كرامتو التي أخفاىا عف خميقتو. قاؿ تعالى: 

 .(2)َّخب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

ًني ًفي كقكلو: )" ٍف ذىكىرى ٍيرو ًمٍنييـٍ  مؤلو ذىكىٍرتيوي ًفي  مؤلو كىاً  ذكره اهلل في مؤل مف المبلئكة (، يعني أف يخى

كينادم باسمو في المبلئكة، كيأمر جبريؿ أف ينادم بذكره في مبلئكة السماكات، كىك ظاىر في تفضيؿ 

 .(3)"المبلئكة عمى بني آدـ، كىك أحد القكليف لمعمماء

ى شعكر بعد شرح ىذا الحديث يتضح لنا أف الذاكر في معية اهلل دائمان كفي كؿ أحكالو، كىذا يؤدم إل

الذاكر دكمان باالطمئناف، فمعية اهلل تستمـز الشعكر باألمف كاألماف كالسمـ كالسبلـ، كىما شعكراف متبلزماف 

ف معية اهلل تجعؿ اإلنساف دائمان عزيزان ال أثر نفسي كبير عمى اإلنساف، إذ إ يؤدياف إلى الراحة النفسية، كليما

، فيرضى عف نفسو كيرضى اهلل عنو، كتذكب مع ذلؾ كؿ يذؿ لمخمكؽ كال يخضع إال لقكانيف اهلل كحده

                                                           

، المنياج في شرح صحيح مسمم بن الحجاجىػ(، 676اإلماـ الحافظ محيي الديف أبك زكريا بف شرؼ بف ميٌرم، )ت: النككم،  (1)
 األردف. -، بيت األفكار الدكلية، عماف1585ص

 (.17ة، آية )سكرة السجد (2)
المفيم لما ىػ(، 656، أحمد بف الشيخ المرحـك الفقيو أبي حفص عمر بف إبراىيـ الحافظ األنصارم القرطبي، )ت: القرطبي أبك العباس (3)

تحقيؽ: محيي الديف ديب مستك، كأحمد محمد السيد، كيكسؼ عمي بديكم، كمحمكد ، (69-22/68، )أشكل من تمخيص كتاب مسمم
 .ـ1996ق/1417، الطبعة: األكلى، إبراىيـ بزاؿ
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األمراض القمبية لديو، كالمسمـ حينما يذكر اهلل تثقؿ مكازينو بالحسنات، لكف عندما يذكره اهلل يعطيو الرحمة 

 كاألمف، فعطاء اهلل يختمؼ عف عطاء المخمكؽ.

 مخ جخ مح جحُّٱٱلى: الذكر يحيي القمكب الميتة كيمٌيف القمكب القاسية، قاؿ تعا ثالثًا:

ىذا ، (1) َّمغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مصخص حص مس خس حس جس

كالمعنى استجيبكا لما يحييكـ إذا دعاكـ اإلجابة،  ىنا ىي االستجابةك الخطاب لممؤمنيف المصدقيف ببل خبلؼ، 

ف كقمكبكـ، كىذا إحياء مستعار، ألنو م ما يحيي دينكـ أم:أم استجيبكا إلى ما يحييكـ، )البلـ( بمعنى إلى، 

 .(2)مكت الكفر كالجيؿ

 رن مم ام يل ىلُّٱ: قاؿ اهلل تعالى: ذكر اهلل يؤدم إلى الخكؼ منو كالخشكع لو، رابعاً 

أم خافت كخشعت قمكبيـ مف " .(3)َّني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن

 .(4)"ذكر اهلل، فيـ اآلمنكف المستسممكف لقضاء اهلل

 مثُّرة كالجنة، قاؿ تعالى: عمى األجر العظيـ كالفكز بالمغف الذم يذكر اهلل يحصؿ :خامساً 

 ىذه اآلية فييا ثبلثة أكجو:، (5) َّخس حس جس مخ جخ مح جح مج حج

                                                           

 (.24سكرة األنفاؿ، آية ) (1)
 (.7/389، )الجامع ألحكام القرآنانظر: القرطبي،  (2)
 (.35سكرة الحج، آية ) (3)
تحقيؽ: ، (5/373)، تفسير القرآن العظيمىػ(، 774ابف كثير، أبك الفداء اسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي، )ت: (4)

 ىػ.1419محمد حسيف شمس الديف، دار الكتب العممية، منشكرات محمد عمي بيضكف_ بيركت، الطبعة :األكلى، 
 (.35سكرة األحزاب، آية ) (5)
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: ككانت ىذه اآلية (1)ف كالمصميات، قاؿ قتادةك أحدىا: بالمساف، كالثاني: التالكف لكتابو، كالثالث: المصم 

كر اهلل بقمبو أك لسانو أك ف ال يكاد يخمك مف ذكالذاكر اهلل كثيران: مى  .(2)أكؿ آية نزلت في النساء فذكرف بخير

 .(3)بيما، كقراءة القرآف كاالشتغاؿ بالعمـ مف الذكر

ٍيرىةى كمما يظير األجر العظيـ لمف يذكر اهلل تعالى، ما كرد  ٍف أىًبي ىيرى : قىاؿى رضي اهلل عنو عى ، قىاؿى

وَن َأْىَل الذِّْكِر، َفِإَذا َوَجُدوا َقْوًما َيْذُكُروَن المََّو نَّ ِلمَِّو َماَلِئَكًة َيُطوُفوَن ِفي الطُُّرِق َيْمَتِمسُ إِ : "رىسيكؿي المًَّو 

َقاَل: "َفَيْسأَُلُيْم َربُُّيْم، َوُىَو َأْعَمُم  "َفَيُحفُّوَنُيْم ِبَأْجِنَحِتِيْم ِإَلى السََّماِء الدُّْنَيا"َتَناَدْوا: َىُممُّوا ِإَلى َحاَجِتُكْم" َقاَل: 

ُدوَنَك"ِمْنُيْم، َما َيُقوُل ِعبَ  َقاَل: "َفَيُقوُل: َىْل  ،اِدي؟ َقاُلوا: َيُقوُلوَن: ُيَسبُِّحوَنَك َوُيَكبُِّروَنَك َوَيْحَمُدوَنَك َوُيَمجِّ

َأْوَك َكاُنوا َقاَل: "َيُقوُلوَن: َلْو رَ  ،َقاَل: "َفَيُقوُل: َوَكْيَف َلْو رََأْوِني؟" ،َقاَل: "َفَيُقوُلوَن: اَل َوالمَِّو َما رََأْوَك؟" ،رََأْوِني؟"

َيْسأَُلوَنَك ""َقاَل:  ،ي؟نَقاَل: "َيُقوُل: َفَما َيْسأَُلونِ  ،َأَشدَّ َلَك ِعَباَدًة، َوَأَشدَّ َلَك َتْمِجيًدا َوَتْحِميًدا، َوَأْكَثَر َلَك َتْسِبيًحا"

َقاَل: "َيُقوُل: َفَكْيَف َلْو َأنَُّيْم  ،َربِّ َما رََأْوَىا" َقاَل: "َيُقوُلوَن: اَل َوالمَِّو َيا ،َقاَل: "َيُقوُل: َوَىْل رََأْوَىا؟" "،الَجنَّةَ 

َأنَُّيْم رََأْوَىا َكاُنوا َأَشدَّ َعَمْيَيا ِحْرًصا، َوَأَشدَّ َلَيا َطَمًبا، َوَأْعَظَم ِفيَيا َرْغَبًة، َقاَل: َفِممَّ  َقاَل: "َيُقوُلوَن: َلوْ  ،رََأْوَىا؟"

ُذوَن؟ "  ،َقاَل: "َيُقوُلوَن: اَل َوالمَِّو َيا َربِّ َما َرَأْوَىا" ،َقاَل: "َيُقوُل: َوَىْل رََأْوَىا؟" ،وُلوَن: ِمَن النَّاِر"َقاَل: "َيقُ  ،َيَتَعوَّ

َقاَل:  ،ًة"ُقوُلوَن: َلْو رََأْوَىا َكاُنوا َأَشدَّ ِمْنَيا ِفرَارًا، َوَأَشدَّ َلَيا َمَخافَ يَقاَل: "َيُقوُل: َفَكْيَف َلْو رََأْوَىا؟ "َقاَل: " َ 

                                                           

 قتادة بف دعامة بف قتادة بف عزير، أبك الخطاب السدكسي البصرم األعمى، كاف قتادة عالمان بالتفسير كباختبلؼ العمماء ككصفوىك:  (1)
قو كالحفظ، كأطنب في ذكره، قاؿ: قمما تجد مف يتقدمو، تكفي سنة سبع عشرة كمائة كعمره سبعة كخمسكف عاما، انظر: الذىبي، أحمد بالف

 (.3/301، )تاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير واألعالم
، النكت والعيون، (4/404ىػ(، )450انظر: الماكردم، أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب المصرم البغدادم، )ت:  (2)

 تحقيؽ: ابف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ، دار الكتب العممية_بيركت_لبناف. 
دار  ،(539-3/538)،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلق(، 538انظر: الزمخشرم، أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، )ت:  (3)

 الكتاب العربي، بيركت، الطبعة: الثالثة.
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َقاَل: "َيُقوُل َمَمٌك ِمَن الَماَلِئَكِة: ِفيِيْم ُفاَلٌن َلْيَس ِمْنُيْم، ِإنََّما َجاَء  ،"َفَيُقوُل: َفُأْشِيُدُكْم َأنِّي َقْد َغَفْرُت َلُيْم"

 .(1)ُىُم الُجَمَساُء اَل َيْشَقى ِبِيْم َجِميُسُيْم""َقاَل:  ،ِلَحاَجةٍ 

ىي التي تشتمؿ عمى ذكر اهلل بأنكاعو مف إف المراد بمجالس الذكر: "يث كقيؿ في شرح ىذا الحد

تسبيح كتكبير كغيرىما، كعمى تبلكة كتاب اهلل سبحانو كتعالى كعمى الدعاء، كىؤالء القكـ ال يشقى جميسيـ: 

أم ال يشقى أم شخص جمس معيـ، كفي ىذه العبارة مبالغة في نفي الشقاء عف جميس الذاكريف، فمك قيؿ 

ًعدى بيـ جميسيـ لكاف ذلؾ في غاية الفضؿ لكف التصريح بنفي الشقاء أبمغ في حصكؿ المقصكد، كفي لىسى 

الحديث أيضان فضؿ مجالس الذكر كالذاكريف كفضؿ االجتماع عمى ذلؾ، كأف جميسيـ يندرج معيـ في جميع 

 .(2)ما يتفضؿ اهلل بو عمييـ مف مغفرة كعفك، كلك لـ يشاركيـ في أصؿ الذكر"

ا الحديث إف دٌؿ عمى شيء إنما يدؿ عمى فضؿ كرفعة مجالس الذكر، كما ليا مف قيمة عالية في ىذك 

 أىؿ السماء قبؿ أىؿ األرض، إذ أف اهلل يباىي بيا المبلئكة.

أف اهلل حث المسمميف عمى المداكمة عميو في جميع أكقاتيـ، غير ما تقٌدـ، الذكر  فضؿكمما يدؿ في 

 ننىن من زن رن مم ام يل ىل ملُّٱ سبحانو كتعالى: فقاؿ اهلل ،كفي كؿ أمكرىـ

 .(3)َّمئ خئ حئ جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى ين

 

 

                                                           

 .(8/86(، )6408عز كجؿ، حديث رقـ )كتاب الدعكات، باب فضؿ ذكر اهلل  في صحيحو،أخرجو البخارم  (1)
 (.11/213)، شرح صحيح البخاري ، فتح الباريابف حجر العسقبلني( 2)
 (.103سكرة النساء، آية ) (3)
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كقاؿ بعضيـ: أم أف الذكر كيفما كنتـ ككما كنتـ، كأما الصبلة فإذا اطمأننتـ، كأما القمكب فإياكـ 

 .(1)كالغيبة عف الحقيقة لحظة كيفما اختمفت األحكاؿ، كحضكر القمب بالذكر مسرمد غير منقطع

ية يحث اهلل المسمميف عمى المداكمة عمى الذكر في جميع األحكاؿ، حتى عند الحرب ففي ىذه اآل"

 .(2)"كالنزاؿ، فالمقصكد مف ىذه اآلية مكاصمة الذكر بعد االنتياء مف صبلة الخكؼ

( 3)ما ركاه أبك مكسى األشعرمكذلؾ كمف األدلة التي تبيف فضؿ الذكر كالذاكريف 
  قاؿ: قاؿ

َمَثُل الَبْيِت ، وجاء في لفظ مسمم: "(4)"ِذي َيْذُكُر َربَُّو َوالَِّذي اَل َيْذُكُر َربَُّو َمَثُل اْلَحيِّ َواْلَميِّتِ َمَثُل الَّ : "النبي

 .(5)"الذي ُيذَكُر اهلُل فيو، والبيت الذي ال يذكُر اهلل فيو َمَثُل الحيِّ والميِّت

م يكصؼ بالحياة كالمكت حقيقة ىك : "إف الذشرح صحيح البخارم( فتح البارمكتاب ) قاؿ صاحب
البيت، فشبو الذاكر بالحي ساكف إطبلؽ الحي كالميت في كصؼ البيت إنما يراد بو  فٌ السَّكىف، كا  الساكف ال 

 .(6)الذم ظاىره متزيف بنكر الحياة كباطنو بنكر المعرفة"

                                                           

 (.359-1/358، )لطائف اإلشاراتانظر: القشيرم،  (1)
لجنة االحتفاالت بمقدـ القرف الخامس اليجرم، اإلمارات العربية ، 129، صرآنصفوة البيان لمعاني الق حسنيف محمد مخمكؼ، (2)

  .المتحدة
اىر ٍبفي ىك: عبد المَّو ٍبف قيس ٍبف سميـ ٍبف حضار ٍبف حرب ٍبف عىاًمر ٍبف عنز ٍبف بىٍكر ٍبفي عىاًمر ٍبف عذر ٍبف كائؿ ٍبف ناجية ٍبف الجم( 3)

ٍيد ٍبف يشجب أىبي  . كاسـ األشعر نبت، كأمو ظبية بنت كىب، امرأة مف عؾ، رىسيكؿ المَّو  حبك ميكسىى األىٍشعىًرم، صااألشعر ٍبف أدد ٍبف زى
قدكمو مىعى إخكتو ًفي  أسممت كماتت بالمدينة، ذكر الكاقدم أف أبا ميكسىى قدـ مكَّة، فحالؼ أبا أحيحة سىًعيد ٍبف العاص ٍبف أمية، ككاف

شة، )انظر: ابف عبد البر، أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل النمرم القرطبي، )ت: الحبجماعة مف األشعرييف، ثـٌ أسمـ كىاجر إلى أرض 
حمد البجاكم، دار الجيؿ، بيركت، الطبعة: األكلى، (، تحقيؽ: عمي م980-3/979، )االستيعاب في معرفة األصحابىػ(، 463
، أسد الغابة، ىػ(630أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد الشيباني الجزرم، عز الديف )ت: ـ، كابف األثير، 1992ىػ/1412

 ـ.1994ىػ/1415عادؿ أحمد عبد المكجكد، دار الكتب العممية، الطبعة: األكلى،  -تحقيؽ: عمي محمد معكض ، (3/263)
 (.8/86(، )6407أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب الدعكات، باب فضؿ ذكر اهلل عز كجؿ، حديث رقـ)( 4)
المسجد، حديث  أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب صبلة المسافريف كقصرىا، باب استحباب صبلة النافمة في بيتو كجكازىا في( 5)

 .(1/539(، )779رقـ)
ر العسقبلني، (6) جى  (. 11/210، )فتح الباري شرح صحيح البخاري ابف حى

https://www.messenger.com/t/sajedariziq
https://www.messenger.com/t/sajedariziq
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ذاكر هلل بمسانو ف اللذكر في النفس، إذ إداللة كاضحة عمى األثر الذم يحدثو اا الحديث ىذ كفي

 كالذم ال يذكر ربو ىك إنساف ميت الركح كالقمب. ،كقمبو كتفكيره ىك إنساف حي القمب كالركح

نخمص مما سبؽ أف لمذكر فضبلن عظيمان كفاعمية كبيرة في ضخ الطاقة الركحية، كفي حالة العزكؼ 

ؼ الذكر، كاختيار الطريقة عنو يختؿ تكازف المرء كيصبح إشارة حمراء خطرة تستدعي التزكد فكرا بأصنا

، كالنصكص القرآنية تكضح أف الذكر يجب أف يككف الدافع األساس لممسمـ، كال يتكقؼ عند واألنسب ل

 مغريات الدنيا، إذ أنو يحفظ صاحبو كيقربو مف ربو، كىك الـز مف لكاـز اإليماف باهلل. 

ىثُبٌ انثبٍَ:  ادلطهت
ْ
ك
ُ
 انزكش ح

، كلما كاف المسمـ دائران في رحاب التكميؼ الشرعي، وكعنكاندؽ المسمـ الصاالذكر ىك ترجماف 

فطريقو تقكـ عمى االتباع الكاعي؛ فبل تٌحؿ العبادة باالبتداع أثناء الممارسة لشعائر اإلسبلـ المختمفة، فكاف 

الشريفة،  حاديث النبكيةبيف حكـ اإلسبلـ في الذكر مف خبلؿ اآليات القرآنية الكريمة كاألألزامان عمي ىنا أف 

 و السادة عمماؤنا الكراـ.كما أٌصم

، إال في أحكاؿ محبكب مطمكب مف كؿ أحد، مرغَّب فيو، مندكب إليو في جميع األحكاؿالذكر إف "

فذكر اهلل مما تجرم عميو األحكاـ التكميفية، فقد يككف كاجبان أك مستحبان أك كعميو، باستثنائيا، كرد الشرع 

 . (1)"مكركىان أك محرمان 

                                                           

، دار إحياء 143، صالفتوحات الربانية عمى األذكار النوويةـ(، 1057ابف عبلف، محمد الصديؽ الشافعي األشعرم المكي، )ت: (1)
دار  -ثير، النشر كالتكزيع(، دار ابف ك1/45)لوامع األنوار شرح كتاب األذكار، محيي الديف ديب مستك، ، ك لبناف -التراث العربي، بيركت

 .الكمـ الطيب، الطبعة: األكلى
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 جم هل مل خل حل جلُّٱقاؿ صاحب كتاب )المفيـ( تعميقان عمى آية: : واًل: حاالت الوجوبأ

: "كىذا السياؽ يدؿ عمى أف الذكر الكثير كاجب، كذلؾ أنو لـ يكتؼ باألمر حتى أكٌده بالمصدر، (1)َّحم

كد ذكر ر كثير كاجب، كال ييقصد ذكر المساف دائمان، بؿ أحيانان يككف المقصكٍ أكده بصفتو، فظير أنو ذً ك 

أما متى يككف كاجبا، فيك ما أبينو في  اإلكثار مف ذكر اهلل، كأنو كاجب، ىذا األصؿ في المسألة: ،(2)القمب"

 السطكر التالية:

ركف مف  ، فييكقراءة الفاتحة ،تكبيرة اإلحراـككاجبان في مكاضع، كبعض أذكار الصبلة، الذكر يككف "

ككذلؾ األذاف كاإلقامة، عمى القكؿ ؼ األقكاؿ في المسألة. أك ىي كاجبة فييا، عمى اختبلأركاف الصبلة، 

 .(3)"بكجكبيما عمى الكفاية، كالتسمية عمى الذبيحة

 حط مضُّٱصاحب كتاب )أحكاـ القرآف( في قكلو تعالى: ذكر كفي باب كجكب ذكر اهلل ي"

أف تضمف األمر بذكر اهلل تعالى، كذكرنا إياه عمى كجكه، كقد ركم فيو  (4)َّجغ مع جع مظ

كـ بالثكاب، اذكركني كـ برحمتي، اذكركني بالشكر أذكرٍ قاكيؿ عف السمؼ منيا: اذكركني بطاعتي أذكرٍ أ

بالدعاء أذكركـ باإلجابة، كالمفظ محتمؿ ليذه المعاني، كجميعيا مراد اهلل تعالى لشمكؿ المفظ كاحتمالو إياه، 

 تعالى فيو معنى الطاعة، كالطاعة تارة فجميع كجكه الذكر عمى اختبلفيا راجعة إلى معنى كاحد، فإف ذكر اهلل

                                                           

 (.41سكرة األحزاب، آية ) (1)
 (.7/10،)المفيم لما أشكل من تمخيص كتاب مسممأبك العباس القرطبي،  (2)
 كيت.الك -(، كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية، الطبعة: الثانية، دار السبلسؿ21/222، )الموسوعة الفقيية الكويتية (3)
 (.152سكرة البقرة، آية )( 4)
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بالمساف كتارة بالعمؿ كتارة بالقكؿ كتارة بالفكر، فجاز أف ييراد بيا جميع الطاعات عمى اختبلفيا إذا كرد بيا 

 .(1)"األمر مطمقان 

الذكر في الصباح  :فمف الذكر المستحب ،كيككف مستحبان في أحكاؿ كثيرة ثانيًا: حاالت االستحباب:

كدليؿ استحبابو كالترغيب أك غير ذلؾ،  ،كؿ المسجد أك المنزؿدخكعند  ،عند النكـ كاالستيقاظ منوك  ،اءكالمس

 هل مل خل حل جلُّٱٱأف اهلل عز كجؿ أمر بو في آيات كثيرة مف كتابو العزيز، منيا قكلو تعالى:فيو 

ؽ الفبلح كاستدامتو حيث عمٌ " ،(3)َّحق مف خف حف جفُّٱ ، كقكلو تعالى:(2)َّحم جم

 .(4)"ذكر اهلل تعالىككثرتو ب

ليـ مف الجنة  كمف األدلة عمى االستحباب أيضا أف اهلل تعالى أثنى عمى أىؿ الذكر كأخبر بما أعدٌ 

  مج حج مثٱُّٱٱ:قكلو لى، إَّٱني مي زيُّ :قكلو تعالىك ،(5)كالمغفرة

"الذاكر في أدبار الصمكات كغدكان كعشيان،  القرطبي:قاؿ ، (6)َّخس حس جس مخ جخ مح جح

                                                           

(، تحقيؽ: عبد السبلـ محمد عمي شاىيف، 1/114، )أحكام القرآنىػ(، 370الجصاص، أحمد بف عمي أبك بكر الرازم الحنفي، )ت:  (1)
 ـ.1994ىػ/1415لبناف، الطبعة: األكلى،  –دار الكتب العممية بيركت 

 (.41سكرة األحزاب، آية ) (2)
 (. 45، آية )سكرة األنفاؿ (3)
ياك نستعينابف قيـ الجكزية، ( 4)  (.2/397، )مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وا 
 (.2/397لمصدر نفسو، )نظر: اا( 5)
 (.35سكرة األحزاب: آية ) (6)
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: "ال يككف ذاكران هلل تعالى كثيران حتى يذكره قائمان (1)االنتباه مف النكـ"، كقاؿ مجاىد كفي المضاجع كعند

 .(2)كجالسان كمضجعان"

ٱٱأف اهلل سبحانو جعؿ ذكره ليـ جزاءن لذكرىـ إياه، قاؿ تعالى: مف األدلة عمى استحبابو أيضان ك 

 .(3)َّجغ مع جع مظ حط مضُّٱ

 .(6)"المجازاة معنى كفيو كجكابو، أمر كىك"، (5)"بالثكاب أذكركـ بالطاعة اذكركني" :(4)الزمخشرم قاؿ

الحاجة أك  : كحاؿ قضاءي أحكاؿ معينة، كذلؾ فأيضان  كيككف الذكر مكركىان : ثالثًا: حاالت الكراىة

الذكر عند نفس قضاء الحاجة أك الجماع ال يكره بالقمب باإلجماع، كأما الذكر " :الجماع، قاؿ ابف عبلف

عف أحد مف الصحابة، بؿ يكفي في ىذه  ؿى قً ، كال ني ميس مما شرع لنا، كال ندبنا إليو النبي بالمساف حينئذو ف

 .(7)"كالمراقبةالحاؿ الحياء 

                                                           

كأخذ عنو  اس ىك: شيخ القراء كالمفسريف، أبك الحجاج المكي األسكد، مكلى السائب بف أبي السائب المخزكمي، ركل عف ابف عب (1)
 (.4/405، )سير أعالم النبالءالقرآف كالتفسير كالفقو، كعف عائشة، كأبي ىريرة، الذىبي، 

 (.14/186) الجامع ألحكام القرآن،القرطبي،  (2)
 (.152سكرة البقرة، آية ) (3)
ـ(، كلد في زمخشر، مف قرل 1144 -مػ1075ىػ = 538 -ىػ467ىك: أبك القاسـ محمكد بف عمر بف محمد بف عمر الخكارزمي، ) (4)

، كسافر إلى مكة فجاكر بيا زمنا فمقب بجار اهلل، كتنقؿ في البمداف، ثـ عاد إلى الجرجانية، مف قرل خكارـز فتكفي فييا، اإلماـ  خكارـز
)الكٌشاؼ( في تفسير القرآف الكبير في الٌتفسير كالحديث كالٌنحك كالمغة كعمـ البياف؛ كاف إماـ عصره ، تيشٌد إليو الٌرحاؿ في فنكنو. صٌنؼ 

العزيز، لـ يصنؼ قبمو مثمو، ككاف الزمخشرم المذككر معتزلي االعتقاد متظاىران بو. )انظر: ابف خمكاف، ابك العباس شمس الديف أحمد بف 
إحساف عباس، دار  (، تحقيؽ:5/168، )وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانىػ(، 681محمد بف ابراىيـ بف أبي بكر البرمكي اإلربمي، )ت:

 .(7/178)األعالم، ـ، كالزركمي، 1994صادر_بيركت، الطبعة: األكلى، 
 .(1/206) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشرم، ( 5)
دمشؽ،  -(، دار ابف كثير، دار الكمـ الطيب1/157) فتح القدير،ىػ(، 1250الشككاني، محمد بف عمي بف محمد اليمني، )ت:  (6)

 بيركت.
 (. 1/143، )الفتوحات الربانية عمى األذكار النوويةابف عبلف،  (7)
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قاؿ: قاؿ النبي  (1)ف عباس رضي اهلل عنيماالذكر عند الجماع، فععف  كأما عف حديث رسكؿ اهلل 

 :" َأْىَمُو َقاَل ِباْسِم المَِّو المَُّيمَّ َجنِّْبَنا الشَّْيَطاَن َوَجنِّْب الشَّْيَطاَن َما َرَزْقَتَنا ، َلْو َأنَّ َأَحَدُىْم ِإَذا َأرَاَد َأْن َيْأِتَي

قبؿ البدء بالجماع أراد بو الذكر  . فمعٌؿ النبي (2)"َفِإنَُّو ِإْن ُيَقدَّْر َبْيَنُيَما َوَلٌد ِفي َذِلَك َلْم َيُضرَُّه َشْيَطاٌن َأَبًدا

 الجماع. كليس أثناء

 . (3)قيؿ: المراد بأنو ال يضره أف ال يصرعو الشيطاف، كقيؿ: ال يطعف فيو الشيطاف عند كالدتو

نقصان، مثؿ ما كانكا يقكلكنو في أكؿ اإلسبلـ: أما عف الحالة األخرل فيي أف يتضمف الذكر  

: (4)ف عبد اهلل بف مسعكدع، فالسبلـ عمى اهلل مف عباده اَلِة، نَّا َمَع النَِّبيِّ ُكنَّا ِإَذا كُ ، قىاؿى ُقْمَنا:  ِفي الصَّ

: " اَل َتُقوُلوا السَّاَلُم َعَمى المَِّو، َفِإنَّ المَِّو ِمْن ِعَباِدِه، السَّاَلُم َعَمى ُفاَلٍن َوُفاَلٍن، َفَقاَل النَِّبيُّ  السَّاَلُم َعَمى

                                                           

كنشأ في  ؽ.ق،3ىك: عبد اهلل بف عباس بف عبد المطمب القرشي الياشمي، أبك العباس: حبر االمة، الصح أبي الجميؿ، كلد بمكة عاـ ( 1)
الجمؿ كصفيف. ككؼ بصره في آخر عمره، فسكف كركل عنو األحاديث الصحيحة. كشيد مع عمي  بدء عصر النبٌكة، فبلـز رسكؿ اهلل 

حديثا. قاؿ ابف مسعكد: نعـ، ترجماف عباس، )انظر: ابف حجر  1660لو في الصحيحيف كغير ىما  ىػ،68الطائؼ، كتكفي بيا عاـ: 
 ((.4/95، )االعالم(، كالزركمي، 129-4/121، )اإلصابة في تمييز الصحابةالعسقبلني، 

 (.2/1058(، )1435كتاب النكاح، باب ما يقكؿ الرجؿ إذا أتى أىمو، حديث رقـ)أخرجو مسمـ في صحيحو،  (2)
 .897ص، المنياج في شرح صحيح مسمم بن الحجاجالنككم،  (3)

ىك: عبد اهلل بف مسعكد بف غافؿ مف خزيمة بف مدركة بف إلياس بف مضر، أبك عبد الرحمف بف اليذلي، حميؼ بني زىرة، ممف شيد ( 4)
مشاىد ككاف مف فقياء الصحابة عمييـ أجمعيف سكف الككفة مرة كاف يمي بيت الماؿ بيا كمات بالمدينة سنة ثنتيف كثبلثيف بدرا كسائر ال

كأكصى أف يدفف بجنب قبر عثماف بف مظعكف فصمى عميو الزبير بف العكاـ كدفف بالبقيع ككاف لو يـك مات بضع كستكف سنة كاف إسبلمو 
، كأخذ شاة حائبل مف تمؾ الغنـ، سبب إسبلمو أنو كاف يرعى غنما لعقبة بف أبي معيط، فمر بو رسكؿ اهلل قديما في أكؿ اإلسبلـ، ككاف 
ٍعبدى، التميمي، أبك حاتـ، الدارمي، البيستي )ت:  ابف حباف، فدرت عميو لبنا غزيرا. )انظر: محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مى

 –تحقيؽ: مرزكؽ عمى ابراىيـ، دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع  ،29ص ،عالم فقياء األقطارمشاىير عمماء األمصار وأىػ(، 354
أسد  كابف األثير، ،(993–3/987)، االستيعاب في معرفة األصحابابف عبد البر، ـ، ك 1991ق/ 1411المنصكرة، الطبعة: األكلى 
  .(3/381)، الغابة في معرفة الصحابة
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َمَواُت َوالطَّيَِّباتُ المََّو ُىَو السَّاَلُم، َوَلِكْن ُقوُلوا: التَِّحيَّاُت لِ  أشار بذلؾ إلى أف )السبلـ( إنما " ،(1)"...مَِّو َوالصَّ

 . (2)"يطمب لمف يحتاج إليو، كاهلل ىك )السبلـ( فالسبلـ يطمب منو ال يطمب لو، بؿ يثنى عميو

قاؿ صاحب كتاب )أعبلـ الحديث(: "إف اهلل ىك السبلـ، يريد أف اهلل ىك السبلـ، فبل تقكؿ السبلـ 

ليو يعكد، كمرجع األمر في إضافة السبلـ إلى صفات اهلل تعالى أنو ذك السبلمة ا  فمنو السبلـ بدأ ك  ،ى اهللعم

كىك أف يككف مرجكعيا إلى حظ العبد كحاجتو فيما يبتغيو  ،مف كؿ نقص كعيب، كقد يحتمؿ ذلؾ كجيان آخر

يستعممكنو في  ا كجدىـ النبي مف السبلمة مف اآلفات، كلذلؾ جعؿ ىذا االسـ تحية بيف المسمميف، كلم

أما  إلى السبلـ، ألف اهلل غني عف ىذاالثناء عمى اهلل عز كجؿ أمرىـ أف يصرفكه إلى خطاب الخمؽ لحاجتيـ 

 .(3)التحيات فإنيا ال تميؽ لغيره كال تبتذؿ في تحية مف سكاه"

أىؿ الجاىمية كتمبية ، كذلؾ كأف يتضمف شركان، كذلؾ كيككف الذكر حرامان : رابعًا: حاالت التحريم

كيحـر الذكر في حالة االستخفاؼ بمقاـ اهلل عند ىك لؾ، تممكو كما ممؾ(،  ال شريكان )لبيؾ ال شريؾ لؾ، إ

 .(4)المعصيةالبدء ب

 

 
                                                           

 .(1/167(، )835صحيحو، كتاب: األذاف، باب: ما يتخير مف الدعاء بعد التشيد كليس بكاجب، حديث رقـ )أخرجو البخارم في ( 1)
  (.21/223، )الموسوعة الفقيية الكويتية ((2
(، تحقيؽ: محمد بف 549-1/548، )أعالم الحديث في شرح صحيح البخاريىػ(، 388الخطابي، أبي سميماف حمد بف محمد، )ت:  (3)

 ـ.1988ىػ/1409السعكدية، الطبعة: األكلى،  -د الرحمف آؿ سعكد، مركز إحياء التراث اإلسبلميسعيد بف عب
 (،1/3)،عمى مراقي الفالح شرح نور اإليضاح حاشية الطحطاوي ىػ(،1231، )ت: أحمد بف محمد بف إسماعيؿ الحنفي ، الطحطاكم (4)

 .ـ1997/ىػ1418: لطبعة األكلى، البناف – دار الكتب العممية بيركت، محمد عبد العزيز الخالدمتحقيؽ: 
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 : يفهىو انُفس انفصـم انثبَـٍ
  واألثش انُفسٍ نزكش اهلل

ى

ىوفوهىمبحثان

 المبحثىاألول:ىمفهومىالنفسىوبوانىأنواصها

 اني:ىاألثرىالنفسيىلذكرىاللهالمبحثىالث
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 يفهىو انُفس وثُبٌ أَىاعهب : ادلجحث األول

إف الذكر تتجمى انعكاساتو بمدل تأثيره عمى النفس اإلنسانية كتفاعميا مع صداه، كحتى تتضح ىذه 

ر العبلقة ال بد مف تكضيح مفيـك النفس كالمعاني التي جاءت في القرآف الكريـ لتبيف ىذا المفيكـ، مع ذك

 التالية:الخمسة في المطالب  أنكاع النفكس في القرآف، كىذا ما سأذكره في ىذا المبحث

 
 
 ادلطهت األول: انُفس نغخ

ليو يرجع حد يدؿ عمى خركج النسيـ كيؼ كافالنكف كالفاء كالسيف أصؿ كا" النفس لغة: ، كا 

كالمراد بالنفس أيضان الذكات، " (2)"ان كقيؿ المراد بيا الركح، كالناس مختمفكف فييا اختبلفان شديد" .(1)"فركعو

 .(3)"األركاح، الضميرك  األجساـ،ك 

 :(4)منياجاء في القامكس المحيط، عمى أمكر أخرل كما  كتطمؽ النفس أيضان 

 عيف الشيء: نٍفسو. .1

 السعة كالرم: كمنو شراب ذك نفس أم ذك سعة كرم. .2

 النفيس: الماؿ الكثير. .3

 النفس: الركح. .4
                                                           

تحقيؽ: (، 5/460)ىػ(، 395، )ت: معجم مقاييس المغة ، أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا القزكيني الرازم أبك الحسيف،ابف فارس( 1)
اغب األصفياني، ، كينظر في قريب مف ىذا التحديد ألصؿ معنى نفس، الر ـ1979ىػ/1399عبد السبلـ محمد ىاركف، دار الفكر، 

 .818، صمفردات ألفاظ القرآن
، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظىػ(، 756السميف الحمبي، أبك العباس شياب الديف أحمد بف يكسؼ بف عبد الدائـ، )ت:  (2)
 ـ.1996ىػ/1417، الطبعة: األكلى، (، تحقيؽ: محمد باسؿ عيكف السكد، دار الكتب العممية4/204)
 ـ.1409/1989، الطبعة: الثانية، 114، ص، معجم ألفاظ القرآن الكريمبالقاىرة مغة العربيةمجمع ال( 3)
(، تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث 1/578) القاموس المحيط،ىػ(، 817لفيركزآبادل، مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب، )ت: نظر: اا( 4)

 ـ.2005ىػ/1426في مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثامنة 
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جرياف الريح كالنسيـ أم ما يطمؽ عميو الحركة، كمنو كاف تنكع المعنى  مف ناحية المغة: "ىك 

حسب االستعماؿ المغكم لو. فتارة جاء بمعنى الركح، كتارة بمعنى الذات، كتارة بمعنى الدـ كذلؾ لجريانو، 

كأرل أف السبب في تعدد المعاني يعكد إلى ما في النفس اإلنسانية مف كجكد ىذه المعاني ذات الطبع 

 .(1)لمتحرؾ، كالنفس اإلنسانية التي تجرم كتتحرؾ فييا األطكار كالكساكس كالخكاطر"ا

مختمفة، كالذم ييمنا ىك ما لو  بؽ لمنفس يتبيف لنا أف ليا معافكعمى ضكء المعنى المغكم السا

 عبلقة بالذكر كتأثيراتو.

 ادلطهت انثبٍَ: انُفس يف االصطالح
كىر البخارم المطيؼ، الحامؿ لقكة الحياة كالحس كالحركة الج"النفس بأنيا:  (2)يعرؼ الجرجاني

 .(3)"اإلرادية

، كيتعمؽ بغرضنا منو  كيرل  صاحب كتاب )إحياء عمكـ الديف( أف النفس لفظ مشترؾ بيف عدة معافو

معنياف، أحدىما: أنو يراد بو المعنى الجامع لقكة الغضب كالشيكة في اإلنساف، كىذا االستعماؿ ىك الغالب 

أىؿ التصكؼ؛ ألنيـ يريدكف بالنفس األصؿ الجامع لمصفات المذمكمة عند اإلنساف، فيقكلكف: ال ٌبد مف عمى 

مجاىدة النفس ككسرىا، كالثاني: ىي المطيفة، أك ىي نفس اإلنساف كذاتو، كلكنيا تكصؼ بأكصاؼ مختمفة، 

الشيكات سميت النفس  بحسب اختبلؼ أحكاليا، فإذا سكنت تحت األمر كزايميا االضطراب بسبب معارضة

                                                           

 ـ.2006ىػ/1427حمحكؿ، الطبعة: األكلى،  -، مطبعة بابؿ الفنية، فمسطيف68، صعالم األنفسجكاد بحر، ، لنتشةا (1)
ىك: عمي بف محمد بف عمي، المعركؼ بالشريؼ الجرجاني، فيمسكؼ، مف كبار العمماء بالعربية، كلد في تاكك )قرب استراباد(، عاـ  (2)

ىػ فرَّ الجرجاني إلى سمرقند. ثـ عاد إلى شيراز بعد مكت تيمكر، فأقاـ فييا إلى أف 789ر سنة ىػ، كدرس في شيراز. كلما دخميا تيمك 740
 عادؿ، ك " شرح مكاقؼ اإليجي" ك " شرح كتاب الجغميني" )انظر: نكييض، ىػ، لو نحك خمسيف مصنفا، منيا "التعريفات"816تكفي عاـ 

  (.7/5، )األعالم( كالزركمي، 1/380) ،معجم المفسرين
، تحقيؽ: جماعة مف العمماء، دار الكتب (1/242)، التعريفاتىػ(، 816عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ، )ت: الجرجاني،  (3)

 ـ.1983ىػ/1403لبناف، الطبعة: األكلى، –العممية بيركت
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ف تركت االعتراض  ف لـ يتـ سككنيا صارت مدافعة لمنفس الشيكانية سميت النفس المكامة، كا  المطمئنة، كا 

الذم يدكر ، كىذا ما سأتناكلو في المبحث القادـ (1)كأذعنت كأطاعت الشيكات سميت النفس األمارة بالسكء

 أنكاع النفس.حكؿ 

كما تقٌدـ في الحركة، مف ذكر المعنى االصطبلحي ما يتضمنو مع حظ أف المعنى المغكم ينسجـ كنم

الجرجاني كىك عائد إلى أصؿ المعنى المغكم لكممة نفس، أما صاحب كتاب إحياء عمكـ الديف فقد  تعريؼ

ارتقى بالفكر الفمسفي، حيث جمع بيف العمـك النظرية )عمكـ المكاشفة( كذلؾ حيف نظر إلى النفس كماىٌية 

. كبيذا يككف صاحب (2)العمكـ العممية )عمكـ المعاممة( كذلؾ حيف نظر إلى نشاطيا كفعاليتيامجردة بيف 

 د الطريؽ لعمـ النفس الحديث الذم ظير بعد مئات السنيف.كتاب )إحياء عمكـ الديف( قد ميٌ 

كأرل أنو عمى الرغـ مف اختبلؼ التصكرات، فإف المعنى الجامع ليا ىك أف النفس في الجكىر ىي 

 جسـ المدًرؾ، كالفاعؿ المحرّْؾ لمبدف كاآللة.ال

 (3)انقشآٌ انكشَى أوخه وسود كهًخ انُفس يفادلطهت انثبنث: 
 سأذكر ىنا عشرة أكجو كرد ذكر النفس فييا في القرآف الكريـ، كىي كما يمي:

َّ مقجك حق مف ُّالكجو األكؿ: يعني القمكب، قاؿ تعالى: 
(4). 

 .(5)َّهب مب خب حب جبُّٱٱٱ، قاؿ تعالى:جنسكـ كمف منكـالكجو الثاني: أنفسكـ يعني 

 
                                                           

 بيركت. -دار المعرفة(، 3/5شرح عجائب القمب، ) -إحياء عموم الدينالغزالي، أبك حامد محمد الغزالي الطكسي، انظر:  (1)
 ـ.1993ىػ/1414، مكتبة دار الشركؽ، الطبعة: األكلى، 23، صدراسات نفسية عند المسمميننجاتي، محمد عثماف،  (2)
 .450-449ص الوجوه والنظائر أللفاظ كتاب اهلل العزيز،انظر: الدامغاني،  (3)
 (.23سكرة النجـ، آية ) (4)
 (.128سكرة التكبة، آية ) (5)
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َّ خت حت جت ُّٱؿ تعالى: االكجو الثالث: النفس يعني اإلنساف، ق
(1). 

 ىه مه جه ُّٱالرابع: تقتمكف أنفسكـ، يعني يقتؿ بعضكـ بعضان، كما في قكلو تعالى: و الكج

َّ جي يه
(2). 

 .(3)َّٰذ يي ىي مي خي ُّٱٱالكجو الخامس: األنفس يعني األركاح، كقكلو تعالى:

َّ مبزب رب يئ ىئُّٱؿ تعالى:اكجو السادس: أنفسكـ يعني أىؿ دينكـ، قال
(4). 

 .(5)َّخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱؿ تعالى: االكجو السابع: أنفسكـ يعني نفسو، ق

 .(6) َّٰر ٰذ يي ىيمي خي  حيُّٱٱؿ عز كجؿ: االكجو الثامف: النفس يعني العقكبة، ق

 .(7)َّيئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱؿ تعالى: االكجو التاسع: النفس يعني األـ، ق

ف النفس في بياف القرآف الكريـ قريبة إلى الطبع، أك إ" : )اإلنساف في القرآف(كقاؿ صاحب كتاب 

القكة الحيكية التي تشمؿ اإلرادة كما تشمؿ الغريزة، كتعمؿ كاعية كما تعمؿ غير كاعية، كتأتي في مكاضعيا 

، كالقكة  كالعذاب، تحس النعمة التي كالقكة يزىقيا القتؿ، التي مف اآليات الكثيرة مرادفة لمقكة التي يدركيا النـك

                                                           

 (.45ة المائدة، آية )سكر  (1)
 (.85سكرة البقرة، آية ) (2)
 (.42سكرة الزمر، آية ) (3)
 (.29سكرة النساء، آية ) (4)
 (.66سكرة النساء، آية ) (5)
 (.30سكرة آؿ عمراف، آية ) (6)
 (.12سكرة النكر، آية ) (7)
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 بيدل ميتدية ،كتريد تعمؿ التي القكة فيي كسيئة؛ حسنة تعمؿ مف ما عمى كتيحاسب كالتقكل، الفجكر كتيميـ

 .(1)القيامة" يـك القسط المكازيف ليا كتكضع كاليكل، لنكازع الطبع منقادة أك العقؿ،

 ادلطهت انشاثع: انُفس وانشوح

خمحمجميلىلملخلٱُّٱىك ميستخمىؼه في ىذه األرض، قاؿ تعالى:ك ساف بنياف اهلل، اإلن

ٰىٰرٰذييىيخيميحيجييهىهمهجهينىنمنخنحنجنىميممم

فيو إقامة منياج اهلل، كلقد خمؽ اهلل اإلنساف مف قبضةو مف طيف، كنفخ  ىي ، كحقيقة االستخبلؼ(2)ٌَّّ

اميلىلملٱُّٱمف ركحو عز شأنو، قاؿ تعالى: مغجغمعُّٱ: كقاؿ، (3)َّزنرنمم

 .(4)َّمقحقمفخفحفجف

كالنَّفس تيطىمؽ عمى اإلنساف كمو أك بعضو، ككذلؾ تطمؽ عمى الركح، فيؿ النَّفس كالركح لفظتاف 

 مترادفتاف، أـ أف لكؿ كاحد منيما معنى مستقبٌل؟

 :(5)فييا نقل ابن القيم رحمو اهلل بعض آراء العمماءو  ،ىناك فرٌق بين النفس والروحبين العمماء أن 

 الرأم األكؿ: النفس طينية، كالركح نكرية ركحانية.

 

 
                                                           

 مصر. -قافة، القاىرة، مؤسسة ىنداكم لمتعميـ كالث29، صاإلنسان في القرآنالعقاد، عباس محمكد،  (1)
 (.30سكرة البقرة، آية ) (2)
 (.12سكرة المؤمنكف، آية ) (3)
 (.29سكرة الحجر، آية ) (4)
، تحقيؽ: 188، صالتبيان في أقسام القرآنىػ(، 751ابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف، )ت:انظر:  (5)

 لبناف. -محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيركت
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.(2)، كالنفس ناسكتيو(1)الرأم الثاني: الركح ال ىكتيو  ، كأف الخمؽ بيا اٍبتيميى

الرأم الثالث: الركح غير النَّفس، كالنَّفس غير الركح، كقكاـ النَّفس بالركح، كالنفس صكرة العبد، كاليكل 

 معجكف فييا، كالركح تدعك إلى اآلخرة كتؤثرىا. كالشيكة، كالببلء

الرأم الرابع: الركح غير النَّفس فاإلنساف حياة كركحه كنفس، فإذا ناـ خرجت نفسو التي يعقؿ بيا األشياء، 

 كتبقى الحياة كالركح في الجسد، فيو يتقمب كيتنفس.

 مؽ.الرأم الخامس: األركاح مف أمر اهلل أخفى حقيقتيا كًعٍمميا عمى الخ

 الرأم السادس: األركاح نكر مف اهلل كحياة مف حياة اهلل.

ما يدؿ عمى أنو يريد كىك أما صاحب كتاب )إحياء عمكـ الديف( فيرل أف الركح تعني النفس كالقمب، 

 .(3)بيما معنى كاحدان 

 

 

                                                           

 البلىكتية: األلكىية، كالبلىكت لفظ عبراني، يقاؿ هلل الىكت كلئلنساف ناسكت كعمـ البلىكت ىك: عمـه يبحث في العقائد المتعٌمقة باهلل( 1)
مميف، تعالى، ككجكده كذاتو كصفاتو كاإليماف بالنُّصكص المقدَّسة كسمطاف الكنيسة ، كيقـك عند المسيحٌييف مقاـ عمـ الكبلـ عند المس

شرح ىػ(، 616)انظر: العكبرم، أبك البقاء عبد اهلل بف الحسينيف عبد اهلل البغدادم محب الديف،)ت:كيسمى أيضان بعمـ الربكبية كاإللييات، 
براىيـ األبيارم، كعبد الحفيظ شمبي، دار المعرفة4/31ديوان المتنبي، )  بيركت، كأحمد مختار عبد الحميد،-(، تحقيؽ: مصطفى السقا، كا 

ـ، كالمنتدل اإلسبلمي، مجمة 2008/ىػ1429عالـ الكتب، الطبعة األكلى، (، 3/1987)معجم المغة العربية المعاصرة،  ىػ(،1424)ت: 
 . 23(، ص238البياف)عدد:

ىػ(، 1300)ت: البشرية، كيقابمو البلىكت كىك األلكىية، )انظر: دكزم، رينيارت بيتر آف، الناسكتية: اإلنسانية، كالناسكت أم الطبيعة  (2)
العراؽ، الطبعة: األكلى، مف  -(، نقمو إلى العربية كعمؽ عميو: جماؿ الخياط، كزارة الثقافة كاإلعبلـ10/335، )تكممة المعاجم العربية

  ـ(.2000-ـ1979

 (.3/4، )إحياء عموم الدينانظر: الغزالي،  (3)
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ماء، ف الركح سبب الحياة عادة أجراىا اهلل تعالى، كضرب مثاالن في ال: إ(1)كقاؿ اإلماـ السييمي

، ففيو مف الماء الميكعة كالرطكبة، كفيو مف العنبة الحبلكة كىاٍلبىٍدأىةً ىك الماء باعتبار األصؿ  اٍلًعنىبىةً فالماء في 

إف شئت، أك خمران إف شئت، فمف قاؿ إف النفس ىي الركح عمى  (2)كأكصاؼ أخرل، فتسميو مصطاران 

نما فييا ،اإلطبلؽ مف غير تقييد مف الركح األكصاؼ التي تقتضييا نفخة الممؾ، كالممؾ  فمـ يحسف العبارة، كا 

 .(3)مكصكؼ بكؿ خمؽ كريـ

إنما سميت الركح ركحان ألفَّ بيا حياة البدف، كسميت النفس ركحان أما صاحب كتاب )الركح( فقد قاؿ: 

ما مف تنفس الشيء، فمك ثرة لحصكؿ الحياة بيا، كسميت نفسان إما مف الشيء النفيس لنفاستيا كشرفيا، كا 

نَّمىا سمي الدَّـ بالذات، يف النفس كالركح فرؽه بالصفات ال دخكليا كخركجيا في البدف سميت نفسان، كالفرؽ ب كىاً 

كج النَّفس ري كجو الًَّذم يككف مىعىو اٍلمىٍكت يبلـز خي ري ـٌ ًإالَّ  ،نفسا أًلىف خي ـٌ ًإالَّ ًبًو كىمىا الى تت يىاة الى تت ف اٍلحى كىاً 

 .(4)ًبالنَّفسً 

                                                           

ي محمد عبد اهلل بف الخطيب أبي عمر أحمد بف أبي الحسف أصبغ بف لسييمي أبك القاسـ كأبك زيد عبد الرحمف بف الخطيب أبىك: ا( 1)
سنة. كنبغ، فاتصؿ خبره  17حسيف بف سعدكف بف رضكاف بف فتكح، حافظ، عالـ بالمغة كالسير، ضرير، كلد في مالقة، كعمي كعمره 

 كىك صاحب األبيات التي ف قرل مالقة( بصاحب مراكش فطمبو إلييا كأكرمو، فأقاـ يصنؼ كتبو إلى أف تكفي بيا. نسبتو إلى سييؿ )م
مطمعيا: )يامف يرل ما في الضمير كيسمع أنت المعٌد لكؿ ما يتكقع( مف كتبو )الركض األنؼ في شرح السيرة النبكٌية البف ىشاـ(، 

، األعالم، الزركمي، (3/143، )وفيات األعيانك)التعريؼ كاإلعبلـ في ما أبيـ في القرآف مف األسماء كاإلعبلـ(. )انظر: ابف خمكاف، 
(3/313.)) 
، ، لسان العربسبلفة العنب، كقيؿ الحديثة كالمتغيرة الطعـ كالريح،)انظر: ابف منظكر المصطار: عصير الخمر قبؿ طبخو، أم( 2)
نفس، مادة  تاج العروس من جواىر القاموس،ىػ(، 1205محمد بف عبد الرزاؽ الحسيني أبك الفيض، )ت:  (، كمرتضى الزبيدم،4/455)
 ((. 6/443، )، تكممة المعاجم العربية، كدكزمتحقيؽ: مجمكعة مف المحققيف، دار اليداية، (12/314)
 الروض األنف في تفسير السيرة البن ىشام،ىػ(، 581، أبك القاسـ عبد الرحمف بف عبد اهلل بف أحمد السييمي، )ت:انظر: السييمي (3)
 ـ.2000ق/ 1421ار إحياء التراث العربي، بيركت، الطبعة: األكلى، (، تحقيؽ: عمر عبد السبلـ السبلمي، د3/98)
 -(، دار الكتب العممية1/218، )الروحىػ(، 751محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف، )ت: ، قيـ الجكزية انظر: ابف (4)

 بيركت.
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الركح غير النفس، ألف اإلنساف حيف نكمو تخرج منو  إفالرأم الرابع الذم يقكؿ  ذم أميؿ إليو ىككال

لك كانت النفس بمعنى الركح فإنو عند  ركحو في جسده، فييا يتقمب كيتنفس، كعميوالنفس، كتبقى حياتو ك 

  خركجيا يمكت اإلنساف.

 خلبيس: انُفس يٍ انزكش إىل انفكشادلطهت ا

نفس البشرية أف تككف ذاكرة لربيا، كمفكرة في نفسيا، مما يكصميا إلى تعظيـ ربيا؛ أشرؼ حاؿ لم

 كيتبيف ىذا فيما يمي:

 ىي ميني زيُّٱقكلو تعالى: تفسير في قاؿ القرطبي  :: النفس والتفكر فييا ومعرفتياأوالً 

آياتو  : "التقدير كفي األرض كفي أنفسكـ آيات لممكقنيف، كالمعنى: مف سار في األرض رأل(1)َّيي

مؽ ليعبد اهلل، كقكلو تعالى:  ـى أنو خي ًم يعني بصر القمب، ليعرفكا  (ييىيني)كعبران، كمف تفكر في نفسو عى

 .(2)"كماؿ قدرتو

، فالتقدير: كفي أنفسكـ َّيي ىي ميني زيُّٱكقاؿ صاحب كتاب )التحرير كالتنكير( في تفسير 

كارم، أنكر عمييـ عدـ اإلبصار لآليات، آيات أفبل تبصركف، كالخطاب مكجو إلى المشركيف، كاالستفياـ إن

 .(3) كاإلبصار مستعار لمتدبر كالتفكر، أم: كيؼ تترككف النظر في آياتو الكائنة في أنفسكـ

"تكحيد الربكبية ال يحتاج إلى دليؿ، فإنو مرككز في الفطرة، كأقرب  أف )شرح العقيدة الطحاكية( كفي

ثـ صارت النطفة في قرار مكيف، كانقطع عنيا تدبير األبكيف ما ينظر فيو المرء أمر نفسو لما كانت نطفة 

                                                           

 (.21سكرة الذاريات، آية ) (1)
 (.17/40، )الجامع ألحكام القرآنالقرطبي،  (2)
 .(26/353، )التحرير والتنوير ابف عاشكر،انظر:  (3)
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كسائر الخبلئؽ، كلك كانت مكضكعة عمى لكح أك طبؽ، كاجتمع حكماء العالـ عمى أف يصكركا منيا شيئان لـ 

ًمؽ كليٌينٍت مفاصمو لمعبادة"(1)يقدركا"  .(2). قاؿ قتادة: "مف تفكر في خمؽ نفسو عرؼ أنو إنما خي

ذا تعرؼ اإلن ساف عمى فاطره كخالقو، كعمؿ بأكامره كانتيى عما نيى عنو، فإف ذلؾ اإلنساف جدير كا 

 . (3)بأف يككف خميفة اهلل في أرضو، كقد قيؿ في ىذا المعنى: اعرؼ نفسؾ يا إنساف تعرؼ ربؾ

تحمؿ صاحبيا عمى أداء األمانة، كتحقيؽ ك فمعرفة النفس تؤدم إلى معرفة اهلل سبحانو كتعالى، 

مؽى، كألجميا يحيا في ىذه الحياة الدنيا، كىي عبادة اهلل سبحانو كتعالى، فيحظى الرسالة ا لتي مف أجميا خي

 نئ مئ زئ رئ ُّّٰٱبعطائو كرضاه، لذلؾ يستحؽ أف يككف خميفة اهلل في األرض، قاؿ تعالى: 

 . (4)َّىئ

 جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حصُّٱ، قاؿ تعالى: : النفس وِذْكُر اهلل فيياثانياً 

: أف اهلل تعالى أمر رسكلو بالذكر مقيدان بقيكد منيا: كمعنى اآلية، (5) َّخف حف جف مغ جغ مع

أف يككف عارفان بمعاني األذكار التي يقكليا بمسانو ألف الذكر بالمساف إذا كاف عاريان عف الذكر بالقمب فيك 

لذكر ( يعني مشاىدة ذلة العبكدية، فاالنتقاؿ مف اجضمصعديـ الفائدة، كاآلخر: حصكؿ التضرع، كقكلو )

لمتضرع يشبو النزكؿ مف المعراج، كاالنتقاؿ مف التضرع لمذكر يشبو الصعكد، كبو يتـ معراج األركاح 

(، كقاؿ: أصميا خكفة فقمبت الكاك ياءن النكسار ما قبميا، خضالقدسية، كمف ىذه القيكد أيضان قكلو )
                                                           

(، تحقيؽ: 1/247) شرح العقيدة الطحاوية،ىػ(، 792الدمشقي،)ت: يبف عبلء بف محمد األذرع ابف أبي العز، صدر الديف محمد (1)
 ـ. 2005ق/1426لطبعة: األكلى، جماعة مف العمماء، تخريج: ناصر الديف األلباني، دار السبلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع كالترجمة، ا

 (.7/391، )تفسير القرآن العظيمابف كثير،  (2)
(، تحقيؽ: د. أبك اليزيد أبك زيد 1/73، )الذريعة إلى مكارم الشريعةىػ(، 502األصفياني، أبك القاسـ الحسيف بف محمد، )تانظر:  (3)

 ـ.2007ق/ 1428العجمي، دار السبلـ، القاىرة، 
 (.56آية ) سكرة الذاريات، (4)
 (.205سكرة األعراؼ، آية ) (5)
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مف مقابمة ًنعىـً اهلل التي ال  كالخكؼ يقع عمى كجكه منيا التقصير في األعماؿ كالخكؼ مف الخاتمة، كخكؼ

 :حصر ليا، كخيفة كردت بقراءة أخرل )خفية( كيقصد فييا صكف الطاعات عف شكائب الرياء كالسمعة، كقكلو

( قيد آخر المراد منو أف يقع ذلؾ الذكر متكسطان بيف الجير كالمخافتة، كالذكر المساني جعمظحطمض)

مف ذلؾ الذكر، كتأثر الخياؿ يكجب قكة في القمب الركحاني، إذا كاف بحيث يسمع نفسو فإنو يتأثر الخياؿ 

( معناىا أم في ىذيف الكقتيف يحصؿ نكعاف مف التغيير العجيب جغمع) :كقيده آخر في قكلو

القاىر، فاإلنساف ينقمب مف الحياة إلى المكت، كالعالـ ينقمب مف النكر إلى الظبلـ، لذلؾ خٌصيـ اهلل بالذكر، 

( داللة عمى أف الذكر القمبي خفحفجفمغذكر كالمكاظبة عميو، كالقيد األخير )كالمراد: مداكمة ال

يجب أف يككف دائمان بذكر عظمة اهلل كاستحضار جبللو، فكؿ حالة حصمت في البدف صعدت منيا نتائج إلى 

 .(1)الركح

 انُفس يف انقشآٌ انكشَى ادلطهت انسبدس: أوصبف

التي كصؼ بيا القرآف الكريـ النفس  كصاؼاألكقع االختبلؼ بيف الباحثيف في حصر عدد 

اإلنسانية، فمنيـ مف أكصميا إلى سبعة: أٌمارة، كلىٌكامة، كمطمئنة، كزكية، ظالمة، مجاىدة، كمنيـ مف أكصميا 

الميتدية، ك األٌمارة، ك الميٍميىمة، ك المجاًدلة، ك الزكية، ك المٌكامة، ك : النفس المطمئنة، كصفان إلى اثنتي عشرة 

 .(2)الشحيحة، كالخٌيرةك الصالحة، ك الشاكرة، ك المجاىدة، 

                                                           

مفاتيح الغيب المسمى بـ )التفسير ىػ(، 606الرازم، فخر الديف، أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي )ت:انظر:  (1)
 .ق1420دار إحياء التراث العربي، بيركت، الطبعة: الثالثة، ، (444-15/441)، الكبير(

، دار 83ص البحث في النفس اإلنسانية والمنظور اإلسالمي،  -التأصيل اإلسالمي لمدراسات النفسية لديف تكفيؽ، عز اانظر: ( 2)
 ـ.1998ق/1418مصر، الطبعة: األكلى،  -السبلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع كالترجمة، القاىرة
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ت إلى أكثر مف ذلؾ، إلى الحد الذم اعتبر  كصاؼكالظاىر أنو بيذه الطريقة يمكف أف تصؿ ىذه األ

النفس اإلنسانية، لذلؾ ظيرت الحاجة إلى التمييز بيف  فيو كؿ صفة مف صفات النفس كصفان مف أكصاؼ

نفس، كالمستكيات الفرعية التي تمحؽ بيا، كالمعيار لمعرفة ال لمستكيات األصمية التي تحدد أكصاؼا

ات ، بحيث تندرج تحتيا جزئيالمستكيات األصمية أنيا ال تندمج في غيرىا، كأنيا تصؼ الحالة العامة لمنفس

 .(1)السمكؾ، كأنيا تككف مذككرة في آية مف آيات القرآف الكريـ

 النحك التالي:النفس في القرآف الكريـ عمى  أكصاؼقد كرد ذكر ك 

  النفس األٌمارة بالسكء. كصؼ: أكالن 

  النفس المكامة. كصؼ: ثانيان 

  النفس المطمئنة. كصؼ: ثالثان 

   نُفس األيبسح ثبنسىء:: وصف اأوال 

، كقد كصؼ القرآف الكريـ النفس (2)"النفس األمارة بالسكء تظير في اضطرابات السمكؾ الشاذ الغريب"

كمعنى اآلية: ما  .(3)َّخنمنحنجنيمىمممخمحميلجمىلملُّٱ:األمارة بالسكء في قكلو تعالى

ثـ، ألف النفس أمارة بالسكء، كقد أمرتني بالسكء كلكنو لـ يقع، كجممة إفَّ النفس أبرئ نفسي مف محاكلة ىذا اإل

نفسي مف ارتكاب الذنب، ألف النفكس كثيرة لتبرئة أم ال داعي  (يلجمىلمل)ألمارة بالسكء تعميؿ لجممة 

استثناء مف عمكـ األزماف، أم أزماف كقكع السكء، بناء عمى أف  (خنحنجنيمكء، كاالستثناء في )األمر بالس

                                                           

 .85-84، صالتأصيل اإلسالمي لمدراسات النفسيةعز الديف تكفيؽ، انظر:  (1)
 دار الكتب الكطنية، بنغارم. ،21ص، القرآن وعمم النفس، عبد العزيز، مفتاح محمد( 2)
 (.53سكرة يكسؼ، آية ) (3)
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أمر النفس بو يبعث عمى ارتكابو في كؿ األكقات إال كقت رحمة اهلل عبده، أم رحمتو بأف يقيض لو ما 

 .(1)يصرفو عف فعؿ السكء

 .(2)كككنيا أمارة بالسكء يفيد المبالغةكقد ٌعرفت بأنيا تمؾ النفس التي تميؿ إلى الشيكة كالغضب، 

مارة بالسكء عند صاحب كتاب )إحياء عمـك الديف( ىي: التي تركت االعتراض كأذعنت كالنفس األ"

 .(3)"كأطاعت لمقتضى الشيكات كدكاعي الشيطاف

ٌييا : "كأما النفس األمارة فجعؿ الشيطاف قرينيا كصاحبيا الذم يمييا، فيك يعدىا كيمنالقيـكقاؿ ابف 

كيقذؼ فييا الباطؿ، كيأمرىا بالسكء كيزينو ليا، كيطيؿ في األمؿ، كيرييا الباطؿ في صكرة تتقبميا 

كتستحسنيا، كيمدىا بأنكاع اإلمداد الباطؿ مف اآلماؿ الكاذبة كالشيكات الميمكة، كيستعيف عمييا بيكاىا 

رادتيا، فمنو يدخؿ عمييا كؿ مكركه، فما استعاف عمى النفكس بشيء رادتيا إليو" كا   .(4)ىك أبمغ مف ىكاىا كا 

كقد فسر الجرجاني النفس األمارة بالسكء بأنيا التي تأمر بالمذات كالشيكات، كتجذب القمب إلى الجية 

 .(5)السفمية فيي مأكل الشركر، كمنبع األخبلؽ الذميمة

 

 

 

                                                           

 (.13/5، )، التحرير والتنويرابف عاشكرانظر:  (1)
 .(18/471، )مفاتيح الغيبالرازم،  (2)
 (.3/4، )إحياء عموم الدينالغزالي،  (3)
 (.1/227، )الروحابف قيـ الجكزية،  (4)
 (.1/243، )التعريفاتالجرجاني، انظر:  (5)



39 
 

سكء، بميمو إلى في تفسيره: "ىذا الجنس مف األنفس البشرية شأنو األمر بال (1)كقاؿ الشككاني

 .(2)يا عف ذلؾ"الشيكات كتأثيرىا بالطبع، كصعكبة قيرىا ككفٌ 

كاألمر بالسكء أحد نكعيف مف األكامر التي تصدر عف النفس، فإذا بقيت عمى أصؿ الفطرة فإنيا ال 

ذا مالت عف ىذا  ف ت آيات في القرآف الكريـ تتحدث عدتأمر بالسكء، كقد كر األصؿ فإنيا تأمر إال بخير، كا 

ىي شخصية ابف آدـ القاتؿ، الذم شخصية تاريخية قديمة، في سياؽ تعٌرضو لسمكؾ النفس األمارة بالسكء 

 خض حض جض مص خص حص مس خسُّٱٱ: قاؿ تعالىأكؿ قتؿ كقع في األرض؛  صدر عنو

 .(4()3)َّمض

 حم جم هل مل خل حل جل مك لكُّٱككما قاؿ سبحانو عمى لساف امرأة العزيز: 

 مم خم حم يلجم ىل مل هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم

بنكه أف ذكر لو يعقكب عندما عمى لساف ، ككما قاؿ سبحانو (5)َّمه جه ين ىن خنمن حن جن يم ىم

، كقاؿ سبحانو عمى لساف السامرم الذم صنع (6)َّمث زث رث يت ىت نت ٱُّٱالذئب أكؿ يكسؼ: 

                                                           

ىك: محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني، فقيو مجتيد مف كبار عمماء اليمف، مف أىؿ صنعاء، كلد بيجرة شككاف)مف ببلد  (1)
لي، مؤرخ، أديب، نحكم، ىػ، كىك: مفسر، محدث، فقيو، أصك 1229ىػ، كنشأ بصنعاء، ككلي قضاءىا سنة 1173خكالف باليمف(، سنة: 

معجم حفاظ القرآن عبر ىػ(، 1422مؤلؼ. )انظر: محيسف، محمد سالـ، )ت:  114ىػ، كلو 1250منطقي، متكمـ، حكيـ، مات سنة 
(، كقد ترجـ الشككاني لنفسو 6/298) األعالم،ـ، ك الزركمي، 1992ىػ/1412(، دار الجيؿ_ بيركت، الطبعة: األكلى، 2/379، )التاريخ
 (، دار المعرفة _بيركت(.  2/379بو: البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع، )في كتا

 (.3/42) فتح القدير،الشككاني،  (2)
 (.30سكرة المائدة، آية ) (3)
  .87صالتأصيل اإلسالمي لمدراسات النفسية، عز الديف تكفيؽ، انظر:  (4)
 (.53-51سكرة يكسؼ، اآليات ) (5)
 (.18)سكرة يكسؼ، آية  (6)
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 جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خبُّٱٱالعجؿ كدعا بني إسرائيؿ لعبادتو: 

 .(2()1)َّجس مخ جخ مح

مكاضع أخرل مف نسبت األفعاؿ السيئة لمنفس كاعتبرتيا ىي اآلمرة، كفي  نبلحظ أف ىذه اآليات

منسكبة لمشيطاف، مثؿ قكلو تعالى عف مكسى لما دفع المصرم فكاف في تمؾ  نفسيا األفعاؿكتاب اهلل نجد 

  ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن ُّٱٱالدفعة أجمو: 

 ىت نت مت رتزت يب ىب نب مب ربزب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 ري ٰى ين ىنُّٱٱ، ككما في قكلو تعالى عمى لساف يكسؼ بعد انجبلء المحنة عنو كلقائو بأخكتو: (3)َّيت

 مج مثحج هت مت خت  حت هبجت مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي

 مه جه ين ىن من خن ُّٱ، ككما قاؿ سبحانو عمى لساف اليدىد: (4)َّجخ مح جح

 .(6()5)َّٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه

سكء لمنفس كالشيطاف معان؟ كالجكاب: أف نسبتو إلى الشيطاف نسبة فكيؼ نسب القرآف الكريـ األمر بال

ف الشيطاف يأمر بالسكء أمر كسكسة، النفس نسبة إلى المستجيب لو، إذ إإلى المكسكس بو، كنسبتو إلى 

كالنفس تأمر بو أمر تنفيذ، لذلؾ حٌمؿ القرآف الكريـ المسؤكلية لمنفس، قاؿ تعالى مخبران عف الشيطاف كما 

 يي ىي ميني زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن ممُّٱألكليائو يكـ القيامة: يقكؿ 
                                                           

 (.96سكرة طو، آية ) (1)
 .87صلتأصيل اإلسالمي لمدراسات النفسية، ، اانظر: عز الديف تكفيؽ ( 2)
 (.15سكرة القصص، آية ) (3)
 (.100سكرة يكسؼ، آية ) (4)
 (.54سكرة النمؿ، آية ) (5)
 .87ص التأصيل اإلسالمي لمدراسات النفسية،محمد عز الديف تكفيؽ، انظر:  (6)
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 جح مج حج هتمث مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ حئخئ جئ

 .(2()1)َّجخ مح

لة تبحث عف شيكاتيا كلذائذىا كرغباتيا،  كمف ىنا أرل أف النفس األمارة بالسكء كىي النفس المسكّْ

لشيكة كلجت فييا، فتعيث فييا فسادان كتقكـ بتكجيو جكارحيا كقكاىا لتحقيقيا، فإف فتحت ليا أبكاب اليكل كا

كتزداد ضبلالن كتييان، فىتيٍفًسد كؿ ما ىك أماميا مف صكر الخير كالجماؿ فبل تعرؼ طريقان لميدكء كالراحة 

 كالطمأنينة فيي تعيش في ضنؾ ككدر كشقاء مستمر.

   انُفس انهىايخ ف: وصثبَُب 

ٱٱ:النفس المكامة: ىي التي أقسـ اهلل تعالى بيا في قكلو َّ مك لك اك يقُّٱٱ
اختمؼ أىؿ ، ك (3)

التأكيؿ في قكلو )المكامة( فقاؿ بعضيـ: معناىا: النفس التي تمكـ عمى فكات الخير كعمى فعؿ الشر، كقاؿ 

 .(4)آخركف: بؿ المكامة التي تمـك عمى ما فات كتندـ، كقاؿ آخركف: المكامة: الفاجرة، كقيؿ: إنيا المذمكمة

ينقسـ إلى المدح كالذـ، بحسب ما تمكـ عميو، كقاؿ مف جعميا مف  كقاؿ ابف القيـ: "ككنيا لكامة

 .(5)التمكـ، فمكثرة ترددىا كتمكميا، كألنيا ال تستقر عمى حاؿ كاحدة"

                                                           

 (.22راىيـ، آية )سكرة إب (1)
 .88صلتأصيل اإلسالمي لمدراسات النفسية، ، امحمد عز الديف تكفيؽانظر: ( 2)
 (.2سكرة القيامة، آية ) (3)
 (.24/50، )جامع البيان في تأويل القرآنالطبرم، انظر:  (4)
(، تحقيؽ: محمد بف حامد 1/78، )يطانإغاثة الميفان من مصايد الشابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد الديف،  (5)

 المممكة العربية السعكدية. -الفقي، مكتبة المعارؼ، الرياض
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: "إنيا تمكـ صاحبيا عمى الخير كالشر، كتندـ عمى ما فات"، صاحب كتاب تفسير القرآف العظيـقاؿ 

اهلل ما نراه إال يمكـ نفسو: ما أردت بكممتي، ما أردت بأكمتي، ك ذيكر عف الحسف البصرم قكلو: "إف المؤمف ك 

 .(1)يعاتب نفسو" ما أردت بحديث نفسي؟ كأف الفاجر يمضي قدمان ال

كقد عٌرفيا الجرجاني بأنيا: "النفس التي تنكرت بنكر القمب قدر ما تنبيت بو عف ًسنىة الغفمة، كمما 

 .(2)خذت تمكـ نفسيا كتتكب عنيا"تيا الظممانية، أصدرت عنيا سيئة، بحكـ جبمٌ 

كاختار سيد قطب "النفس المكامة أم المتيقظة المتكجسة التي تحاسب نفسيا كتتمفت حكليا، كتتبيف 

 .(3)حقيقة ىكاىا، كتحذر خداعيا، ىي النفس الكريمة عمى اهلل"

كتقترب  كأرل أف النفس المكامة ىي نفس تقاكـ ضعفيا كتكبح جماحيا، كتنتصر مٌرة كتضعؼ مٌرة،

مٌرة كتبعد مٌرة، فيي في صراع دائـ كتجاذب مستمر بيف ما يجب عمييا أف تفعمو مف خير كطاعة، كبيف ما 

يجب تركو مف شر كمعصية، كىذا ما يسبب ليا عدـ االستقرار، فتارة يرفعيا العمؿ الصالح، كتارة يخفضيا 

 العمؿ السيء.

   انُفس ادلطًئُخوصف : ثبنثب 
   

 

 

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرُّٱٱٱا اهلل تعالى في قكلو:كىي التي ذكرى

 .(4)َّزب رب يئ ىئ نئ مئ

                                                           

 (.8/283، )، تفسير القرآن العظيمابف كثير (1)
  .243، صالتعريفاتالجرجاني،  (2)
 (.6/7368، )في ظالل القرآنسيد قطب،  (3)
 (.30-27سكرة الفجر، اآليات ) (4)
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إف أسمى حاالت النفس أف تككف في مرتبة الطمأنينة، فإذا بمغتو نفس ما، فمترسؿ جيكشيا كما آتاىا 

  اهلل تعالى مف الطاقة لتحفظ لذاًتيا ىذه المرتبة، فبل ترتحؿ عنيا أبدان.

آتية مف السككف، يقاؿ: طامنت منو: أم سكنت، كالمكضع المغكم  كالطمأنينة في أصؿ معناىا

  .(1)المطمئف ىك المنخفض

كعرؼ صاحب كتاب )إحياء عمكـ الديف( النفس المطمئنة بقكلو: "المطيفة التي يحمميا اإلنساف، فإذا 

 .(2)سكنت تحت األمر، كزايميا االضطراب بسبب معارضة الشيكات، سميت بالنفس المطمئنة"

أم تطمئف كبيـ كتستأنس بتكحيد اهلل فتطمئف، كقاؿ: أم تسكف قمفي تفسير اآلية:  قاؿ القرطبي

نعامو، كما تيكجؿ بذكر عدلو كانتقامو قمكبيـ عمى الدكاـ بذكر اهلل بألسنتيـ ، أك تطمئف بذكر فضمو كا 

 .(3)كقضائو. كقيؿ: تطمئف القمكب بطاعة اهلل أك بثكاب اهلل

ىذا الحد مف المعنى، بؿ نالت معنى إضافيان يتضمف اإلحساس غير أف الطمأنينة لـ تتكقؼ عند 

آبادم في بصائره: "الطمأنينة سككف أمف فيو استراحة  بالراحة كاألمف كاألنس، كلعمو مف ىنا قاؿ الفيركز

 .(4)"أنس" كالطمأنينة أعـ مف السكينة

 

                                                           

 (.3/422، )معجم مقاييس المغة ابف فارس،انظر:  (1)
 (.3/4، )، إحياء عموم الدينالغزالي( 2)
 (.9/315، )الجامع ألحكام القرآنانظر: القرطبي،  (3)
(، 3/517، )، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزىػ(817الفيركزآبادل، مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب، )ت:  (4)

 لجنة إحياء التراث اإلسبلمي، القاىرة. -المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية النجار، تحقيؽ: محمد عمي 
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يقيا، المطمئنة إلى قدر كقاؿ سيد قطب: "النفس المطمئنة ىي المطمئنة إلى ربيا، المطمئنة إلى طر 

اهلل بيا، المطمئنة في السراء كالضراء، كفي البسط كالقبض، كفي المنع كالعطاء، كالمطمئنة ال ترتاب، 

 .(1)كالمطمئنة فبل تنحرؼ، كالمطمئنة فبل تيمجمج في الطريؽ، كالمطمئنة فبل ترتاع في اليكـ الرعيب"

مكغيا مرتبة الطمأنينة يقكؿ الجرجاني في كتابو كفي بياف تأثير القمب في النفس مما يؤدم إلى ب

التعريفات: "النفس المطمئنة كىي التي تـ تنكرىا بنكر القمب حتى انخمعت عف صفاتيا الذميمة، كتخمقت 

 .(2)باألخبلؽ الحميدة"

كالطمأنينة مزيج حمك المذاؽ، يجمع بيف طيب النفس كثباتيا، كعدـ انزعاجيا، كبيف أنسيا كأمنيا "

 .(3)"احتيا، كىي حاصمة نتيجة االلتزاـ باألمر االليي ظاىران كباطنان كاستر 

أف ىذه النفس تنكرت بنكر اليداية كالرشاد، كنظافة القمب كطيارتو كسبلمتو، فبمغ  فبدا مما تقٌدـ

حاليا أف تخمت عف الصفات الذميمة كتحمت بالصفات الجميمة، فارتقت إلى مرتبة الكماؿ، كاالطمئناف 

 جه هنٱُّٱف قدر اهلل بيا، كأكرميا اهلل بالسعادة كاليناء في الدنيا، كالراحة يـك لقائو، يقكؿ تعالى: كالرضا ع

 .  (4)َّمم  خم حم جم يل ىل مل خل مبهب هئ مئ هي مي حيخي جي ٰه مه

ف سر اطمئناف ىذه النفس أنيا ال تتخذ غير الطاعة كالفضيمة كالخير طريقان ليا، كال تقبؿ ليا  كا 

م خمقيا كأكرميا كفضميا عمى كثير مف خمقو، لذا فيي كثيرة البر، كالطاعة، منيجان غير منيج خالقيا، الذ

ٌنفتي النفس المطمئنة في أعمى مستكيات الصحة النفسية.  كاإلحساف، كمف ىنا صى

                                                           

 (.6/3907، )في ظالل القرآنسيد قطب،  (1)
 (.1/243، )التعريفاتالجرجاني،  (2)
 .282، صعالم األنفسجكاد بحر،  (3)
 (.28سكرة الرعد، آية ) (4)
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ذا كاف الكصؼ السابؽ ألنكاع النفكس بما تجمى في آم القرآف الكريـ كأقكاؿ المفسريف كآراء  كا 

سبر غكر النفس،  نقؼ مبيكريف أماـ الكصؼ دكف العصؼ في مراميف أالمفكريف، فإنو يدفعنا إلى 

يجب أف يكظؼ كٌؿ ذلؾ في عمـ إجرائي كصفي، كعمؿ ك فات الحياة، كرعكنات النفس، ك لكاالنعتاؽ مف مأ

ميداني في تشخيص النفكس اليكـ عمى ضكء اليدم القرآني، لبياف ما عمؽ بيا مف راف، بسبب تعقيدات 

يجاد المراكز ذات العبلقة التي تكجو األجياؿ نحك بٌر األماف.الحياة، ثـ كضع ال  خطط كا 
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 ادلجحث انثبٍَ: األثش انُفسٍ نزكش اهلل

إف كؿ شيء في ىذه الحياة ال نرل أثره، كال نشعر بمٌذتو، كال نقطؼ ثماره، ال يككف قد فيعؿ بالشكؿ 

ك عبلقتنا باهلل سبحانو كتعالى، الذم خمقنا الصحيح، كىذا ينطبؽ عمى أىـ شيء في ىذه الحياة، أال كى

ليدؼ ساـو كنبيؿو كىك العبادة الخالصة لكجيو الكريـ، فيذه العبادات إف لـ تؤثر في النفس كتشرح الصدر 

كتيسعد المرء، فإنيا تككف قد أيًديت بشكؿ غير كامؿ، كال عجب مما أقكؿ، فكـ مف ميصؿٍّ كىك ال يصمي، ككـ 

ـٍ يحج ىك ال يذكر، فالعبادات ليست مجرد طقكس معينة يفعميا المرء  ، ككـ مف ذاكر هلل كمف حاج كىك ل

ليسقطيا عف ظيره، بؿ ىي مصدر لذة كبيرة، لك عمميا الممكؾ لنازعكنا عمييا بالسيكؼ، كىذه المذة لف نصؿ 

 إلييا حتى يككف لمعبادة أثر عمى النفس أكالن، كمف ثـ عمى الجكارح كالسمكؾ.

ىذا األمر ال بٌد مف جكلة في عالـ النفس، لنرل كيؼ يستطيع اإلنساف أف يتأثر بيذه كحتى يتحقؽ 

العبادات بحيث ال تككف جافة، كال مجرد عادة يكمية ال متعة فييا، كىذا ما سأتناكلو في ىذا المبحث حينما 

 فسي لمذكر خصكصان عمى نفس الذاكر.أتكمـ عف األثر الن

 :ث الذم يحتكم عمى المطالب اآلتيةىذا المبحعقدت  كعمى أساس ما تقدـ، فقد

 ادلطهت األول: األثش انُفسٍ نزكش اهلل يف انقشآٌ انكشَى
عمى صحتو النفسية، فكمما ازداد في عبادتو ينعكساف إف لمعبادات أثران كحبلكة عمى كياف العابد 

كمف أىـ اآلثار التي تنعكس  كتكثيؽ صمتو بخالقو، برزت عبلمات السعادة كاليناء كالعيش الطيب في الدنيا،

 عمى نفس اإلنساف المؤمف حيف يذكر ربو بخشكع:
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 . (1)َّمب هئ مئ هي مي حيخي جي ٰه  مه جه هنُّٱٱقاؿ تعالى:  طمأنينة القمب، -1

: "اآلية ترسـ صكرة شفافة لمقمكب المؤمنة في جك مف الطمأنينة كاألنس كالبشاشة قاؿ سيد قطب

نس بجكاره، كاألمف في جانبو كفي حماه، تطمئف مف قمؽ الكحدة، كالسبلـ، تطمئف إلحساسيا بالصمة باهلل كاأل

كحيرة الطريؽ، بإدراؾ الحكمة في الخمؽ كالمبدأ كالمصير، كتطمئف بالشعكر بالحماية مف كؿ اعتداء، كمف 

كؿ ضرر، كمف كؿ شر إال بما شاء، مع الرضا باالبتبلء كالصبر عمى الببلء، كتطمئف برحمتو في اليداية 

الستر في الدنيا كاآلخرة، ذلؾ االطمئناف بذكر اهلل في قمكب المؤمنيف حقيقة يعرفيا الذيف خالطت كالرزؽ ك 

لذيف ال يعرفكنيا، كف بالكممات أف ينقمكىا لآلخريف ابشاشةي اإليماف قمكبيـ، فاتصمت باهلل، يعرفكنيا كال يممك

كيندل بيا كيستريح إلييا كيستشعر  ال تنقؿ بالكممات، إنما تسرم في القمب فيستركحيا كييش ليا ألنيا

ببل أنيس، فكؿ ما حكلو صديؽ، إذ كؿ ما حكلو مف مفردان الطمأنينة كالسبلـ، كيحس أنو في ىذا الكجكد ليس 

 .(2)صنع اهلل الذم ىك في حماه"

ميو الزماًف مف لكاـز اإليماف، ككماؿ المعرفة باهلل كعظمتو متحققاف عند كؿ فاطمئناف القمب ككىجى "

 .(3)"مف إذا ذكر اهللمؤ 

كأرل أف اطمئناف القمب بعد الذكر نتيجة طبيعية لمف ذكر اهلل بقكلو كعقمو كفكره كلسانو، إذ أف 

اإلنساف ال يصؿ إلى مرحمة االطمئناف ىذه إال بعد أف يككف قد قطع شكطان في مرحمة الذكر، كليس ما 

بر، لذلؾ كاف لزامان عمى اإلنساف أف يذكر اهلل ذكران نقصده طبعان في ىذا المقاـ الذكر الجاٌؼ الخالي مف التد

 كاعيان حتى يصؿ إلى ىذه الحالة: الطمأنينة.

                                                           

 (.28سكرة الرعد، آية ) (1)
 (.4/206) ،في ظالل القرآنسيد قطب،  (2)
 ، مكتبة كىبة، الطبعة: األكلى.26، صالنفس المطمئنةسيد عبد الرحمف،  مرسي، (3)
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نوتغذية الروح،  -2 مصخصحصمسخسحسٱُّٱمف جسد كركح، قاؿ تعالى:  حقيقة اإلنساف ىك تككُّ

 .(1)َّمقحقمفخفحفجفمغجغمعجعمظحطمضخضحضجض

ي تجاكيؼ جسـ آخر، كظاىر ىذا المفظ ييشعر إجراء الريح ف النفخ: "إف صاحب مفاتيح الغيب قاؿك 

ال لما صحى كصفيا  نما أضاؼ اهلل سبحانو ركح آدـ إلى نفسو تشريفان النفخبأف الركح ىي الريح، كا  لو  ، كا 

 .(2)"كتكريمان 

كقاؿ صاحب كتاب الخكاطر: "كالتسكية تعني جعؿ الشيء صالحان لمميمة التي تيراد لو، كشاء 

ـٌ بدفع سبحانو أف يسٌكم اإلنسا ف في صكرة تسمح لنفخ الركح فيو، كالنفخ مف ركح اهلل ال يعني أف النفخ قد ت

 .(3)الحياة عف طريؽ اليكاء في فـ آدـ، كلكف األمر تمثيؿ النتشار الركح في جميع أجزاء الجسد"

التسكية: تعديؿ ذات الشيء، كالنفخ: حقيقتو إخراج اليكاء مضغكطان بيف الشفتيف مضمكمتيف "

 .(4)"فيركالص

ىذا، كالجسد لو غذاؤه، كما أف لمركح غذاءىا، فاإلنساف ليس ىذا الغبلؼ المادم الذم نحسو كنراه، 

كالذم يطمب حظو مف طعاـ األرض كشرابيا، كلكف حقيقة اإلنساف كامنة في ذلؾ الجكىر النفيس الذم صار 

ىك الركح الذم يجد زكاتو في مناجاة بو إنسانان مكرمان سيدان عمى ما فكؽ األرض مف كائنات، ذلؾ الجكىر 

ف القمب اإلنساني دائـ الشعكر  اهلل، كعبادة اهلل ىي التي تمٌد ىذا الركح بمدد يكمي ال ينفد كال يغيض، كا 

                                                           

 (.29، 28سكرة الحجر، اآليتاف ) (1)
 (.19/139) مفاتيح الغيب،الرازم،  (2)
 ـ.مطابع أخبار اليك ، (12/7691)، الخواطر المسمى بـ )تفسير الشعراوي( ىػ(،1418الشعراكم، محمد متكلي، )ت: (3)
 (.14/44، )التحرير والتنويرابف عاشكر،  (4)
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بالحاجة إلى الخالؽ، كىك شعكر أصيؿ صادؽ ال يمؤل فراغو إال حسف الصمة باهلل، كىذا ما تقكـ بو العبادة 

 .(1)إذا أديت عمى كجييا

ككما أف البدف في حاجة لمطعاـ كالشراب لكي يحيا كينمك، فالركح بحاجة إلى الغذاء لكي تحيا "

 .(2)"كتزكك كتسمك، كحياتيا كزكاتيا كسمكُّىا في مناجاة اهلل كالتقرب إليو

نتيجة إلىماؿ  ما ىك إال  ،كزيادة في نسب االنتحار ،ككؿ ما نراه اليكـ مف تخبط في العالـ الغربي

غـ تحٌقؽ تغذية الجسد، إذ أف الجسد المينٌعـ ال يكفي لمشعكر بالسعادة، فبل بد مف إحياء الركح الركح ر 

كاالىتماـ بتغذيتيا، كخصكصان مف األذكار، إذ أنيا تساىـ مساىمة كبيرة في الصحة النفسية التي يسعى إلييا 

 كؿ إنساف.

 ر دائمان عظمتو في قمكبنا،حتى نستحضأف اهلل أمر بالذكر  إذ: ذكر اهلل: حضور القمب ووجمو وصبره -3

 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىلٱُّٱبالخشوع والرهبة، قال تعالى:  لئمتتف

 .(4)المستسممكف لقضاء اهلل أم خافت كخشعت قمكبيـ مف ذكر اهلل، فيـ اآلمنكف ،(3)َّني مي زي

و عمييا، يبة منيـ إلشراؽ أشعة جبللً إنما كجمت قمكبيـ ى ،(زن رن مم ام يل ىلٱ) قكلو:ك 

 .(5)كالصابريف عمى ما أصابيـ مف الغـ كالمصائب

                                                           

 ـ.1995ىػ/416، مكتبة كىبة، الطبعة: الرابعة كالعشركف، 97-96، صالعبادة في اإلسالم يكسؼ،القرضاكم، انظر:  (1)
 ـ.2003ىػ/1424، دار التكزيع كالنشر اإلسبلمية، الطبعة: األكلى، 152، صمن مبادئ اإلسالمعمي، لبف،  (2)
 (.35الحج، آية ) سكرة (3)
 (.5/373، )تفسير القرآن العظيمانظر: ابف كثير،  (4)
(، 4/71، )أنوار التنزيل وأسرار التأويلىػ(، 685البيضاكم، ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد الشيرازم، )ت: انظر: ( 5)

 ىػ.1418الطبعة: األكلى،  بيركت، –تحقيؽ: محمد عبد الرحمف المرعشمي، دار إحياء التراث العربي 
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ًف اأٍلىغىرّْ أىًبي ميٍسًمـع
ٍدًرمّْ (1) ٍيرىةى كىأىًبي سىًعيدو اٍلخي مىى أىًبي ىيرى : أىٍشيىدي عى أىنَّييمىا  (2)رضي اهلل عنيما ، أىنَّوي قىاؿى

مىى النًَّبيّْ  :  شىًيدىا عى اهلَل َعزَّ َوَجلَّ ِإالَّ َحفَّْتُيُم اْلَماَلِئَكُة، َوَغِشَيْتُيُم الرَّْحَمُة،  اَل َيْقُعُد َقْوٌم َيْذُكُرونَ "أىنَّوي قىاؿى

مىٍيًيـً السًَّكينىةي،َوَنَزَلْت  نزلت عمييـ السكينة أم الرحمة، كىك أحد الكجكه في  .(3)"َوَذَكَرُىُم اهلُل ِفيَمْن ِعْنَدهُ  عى

 .(4)الجتماع عمى تبلكة القرآف في المسجدتأكيؿ السكينة في القرآف، كفي ىذا دليؿ عمى فضؿ ا

نما جميع العبادات مرىكنة بحضكر القمب،  كأرل أف حضكر القمب ال ينطبؽ فقط عمى الذكر، كا 

ف قيبمت تككف قميمة األجر، فالدعاء مثبلن،  فالعبادة التي يؤدييا المسمـ بدكف حضكر قمبو تككف غير مقبكلة، كا 

كميا عبادات مرىكنة بحضكر القمب، ألف اهلل سبحانو كتعالى ينظر إلى كالصبلة كالحج كالزكاة كالصدقات 

قمب العبد المؤمف أثناء أداء العبادة، كليس إلى العبادة ذاتيا، فإف كاف قمبو مع اهلل كنيتو هلل كحده قيبمت 

رضائو فإف العبادة ال تيقبؿ، كىذا ما أطمؽ عميو ال ف كاف قمبو متعمقا بغير اهلل كا  عمماء اإلخبلص، العبادة، كا 

كبعد تعداد بعض اآلثار النفسية لمذكر أرل أف األثر النفسي يككف في تحقيؽ التكزاف بيف تمبية حاجات 

 الركح، كبيف تمبية حاجات الجسد، كتحقيؽ التكافؽ البيئي كاالجتماعي كفؽ الضكابط الشرعية.

                                                           

انظر: )(، نزيؿ الككفة ثقة مف الطبقة الثالثة كىك غير سمماف األغر الذم يكنى أبا عبد اهلل ىػ100-91:ت، )األغر أبك مسمـ المدني (1)
مي بف محمد فضؿ أحمد بف ع(، كابف حجر العسقبلني، أبك ال2/1075، )تاريخ االسالم ووفيات المشاىير واالعالمبشار عكاد معركؼ، 

  (.ـ1986/ق1406، ألكلىا :، الطبعة_ سكريا( تحقيؽ: محمد عكامة، دار الرشيد1/114) ،تقريب التيذيب(، ىػ852)ت: ، بف احمد
ٍبف عكؼ ٍبف الحارث ٍبف الخزرج األنصارم الخدرم.  -كىك خدرة -أبك سعيد سعد بف مالؾ ٍبف سناف ٍبف ثعمبة ٍبف عيبىٍيد ٍبف األبجرىك:  (2)

كىافى كخد مف رة كخدارة أخكاف بطناف مف األنصار، فأبك سعيد مف خدرة، كىأىبيك مسعكد مف خدارة. كىأىبيك سعيد أخك قتادة بف النعماف ألمو، كى
 ((.5/142، )أسد الغابةالمكثريف، كمف العمماء الفضبلء العقبلء، )انظر: ابف األثير،  الحفاظ لحديث رىسيكؿ المَّو 

(، 2700ذكر، حديث رقـ )حيحو، كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار، باب فضؿ االجتماع عمى تبلكة الأخرجو مسمـ في ص (3)
(4/2074). 
شرح صحيح مسمم المسمى ىػ(، 544القاضي عياض بف مكسى بف عياض بف عمركف اليحصبي السبتي أبك الفضؿ، )ت: انظر:  (4)

يحيى إسماعيؿ، دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع، مصر، الطبعة: األكلى،  (، تحقيؽ:8/195، )ب)إكمال المعمم بفوائد مسمم(
 .1591، ص المنياج في شرح صحيح مسمم بن الحجاجكالنككم، ـ، 1998ىػ/1419
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 جخ مح جح مج حج مثُّ: في قكلو تعالى: الطمأنينة واألنس بممكوت اهلل سبحانو وتعالى -4

 .(1) حص مس خس حس جس مخ

أنو قاؿ: يما شيدا عمى النبي أن رضي اهلل عنيما حديث عف أبي ىريرة كأبي سعيد الخدرمالكفي 

ِكيَنُة ِإالَّ َنَزَلْت َعَمْيِيُم السَّ  ،َما اْجَتَمَع َقْوٌم ِفي َبْيٍت ِمْن ُبُيوِت المَِّو َيْتُموَن ِكتَاَب المَِّو َوَيَتَداَرُسوَنُو َبْيَنُيمْ "

قاؿ النككم في شرح ىذا الحديث إف المراد ، (2)"َوَغِشَيْتُيُم الرَّْحَمُة َوَحفَّْتُيُم اْلَمالِئَكُة َوَذَكَرُىُم المَُّو ِفيَمْن ِعْنَدهُ 

 .(3)بالسكينة ىنا الرحمة، كقيؿ: الطمأنينة كالكقار

لس التي يذكر فييا كبلـ اهلل، كذكر القرطبي شارح صحيح مسمـ في كتابو )الميفًيـ( أف ىذه المجا

كأخبار السمؼ الصالحيف، ككبلـ األئمة المتقدميف المبرأة عف التصنع كالبدع، كالمنزىة عف المقاصد الرثة 

 . (4)كالبدع، قد انعدمت في ىذا الزماف، كعٌكض عنيا مجالس الكذب كمزامير الشيطاف

مبلئكة إلى رحمة إلى سكينة ككقار، إلى كأرل أف الراحة كؿ الراحة فيما يذكره ىذا الحديث، فمف 

، طمأنينة، جميعيا مطالب نفسية نحتاجيا اليـك كنميث كراءىا، كما فقدناىا إال ألننا ابتعدنا عف مجالس الذكر

 ثمينة، ترتقي بصحة اإلنساف النفسية كتجعمو في أفضؿ حاالتو.  ةيسنفكابتعدنا عما فييا مف كنكز 

 

 

 
                                                           

 (.26سكرة التكبة، آية ) (1)
 .(8/86(، )6407، كتاب الدعكات، باب فضؿ ذكر اهلل عز كجؿ، حديث رقـ )أخرجو البخارم في صحيحو( 2)
 .1591، صالمنياج في شرح صحيح مسمم بن الحجاجالنككم، انظر:  (3)
 (.22/72، )المفيم لما أشكل من تمخيص كتاب مسممالقرطبي، انظر: أبك العباس  (4)
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 فسٍ نزكش اهلل يف انسُخ انُجىَخادلطهت انثبٍَ: األثش انُ
 جاءت السنة النبكية بجممة مف النصكص التي تبيف أثر الذكر في مجاالت مختمفة منيا:

ٍيرىةى  عىفٍ  :أواًل: الرضا القمبي : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو رضي ا أىًبي ىيرى أَلْن َأُقوَل: ُسْبَحاَن المَِّو  " :هلل عنو، قىاؿى

 .(1)"َواْلَحْمُد ِلمَِّو َوال ِإَلَو ِإال المَُّو َوالمَُّو َأْكَبُر َأَحبُّ ِإَليَّ ِممَّا َطَمَعْت َعَمْيِو الشَّْمُس 

ف تككف لو الدنيا أحب إليو مف ف تمؾ األذكار أإث: "شارحان ىذا الحدي)الميفيـ(  قاؿ صاحب كتاب

فينفقيا في سبيؿ اهلل، كفي أكجو البر كالخير، فالدنيا مف حيث ىي دنيا ال تعدؿ عند اهلل جناح بعكضة، 

ككذلؾ ىي عند أنبيائو، كأىؿ معرفتو، فكيؼ ال تككف أحب إليو مف ذكر أسماء اهلل كصفاتو، التي يحصؿ 

 .(2)بيا ذلؾ الثكاب العظيـ، كالحظ الجزيؿ"

كأرل أف ىذا الحديث قد أكد عمى أىمية األثر النفسي لتمؾ األذكار، إذ أنيا تعتبر أحب كأفضؿ مف 

كؿ شيء طمعت عميو الشمس، كىذا إف دٌؿ عمى شيء دؿَّ عمى عناية السٌنة البالغة بذكر اهلل، كتمؾ األذكار 

كمساء، باعتبارىا جرعة دكائية في كؿ صباح  مكجكدة في أذكار الصباح كالمساء التي أمرنا بيا النبي 

 تيعطى لممسمـ كؿ اثنتي عشرة ساعة.

كمع حديث آخر في ىذه الكاحة النبكية الشريفة العامرة بالحكمة  :ثانيًا: الخشوع المكاني المالزم

ٍبًد المَّوالرشيدة، كالتي تدؿ عمى األثر النفسي الذم يتركو الذكر في حياة المرء، كىك  رضي  عف جابر بف عى

                                                           

(، 2695أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار، باب فضؿ التيميؿ كالتسبيح كالدعاء، حديث رقـ ) (1)
(4/2072). 
 (.7/23) المفيم لما أشكل من تمخيص كتاب مسمم،أبك العباس القرطبي،  (2)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2069


53 
 

ِإَذا  َمْسُقوًفا َعَمى ُجُذوٍع ِمْن َنْخٍل، َفَكاَن َرُسوُل المَِّو  َكاَن اْلَمْسِجُد ِفي َزَماِن َرُسوِل المَِّو قاؿ:  (1)اهلل عنوً 

ا ُصِنَع اْلِمْنَبُر َكاَن َعَمْيِو، َفَسِمْعَنا ِلَذِلَك اْلِجْذِع َصْوتًا َكَصْوِت اْلِعَشاِر، َحتَّى َجاَءَىا َخَطَب َيُقوُم ِإَلى ِجْذٍع، َفَممَّ 

َفَضمََّيا ِإَلْيِو، َكاَنْت َتِئنُّ  ، َفَوَضَع َيَدُه َعَمْيَيا َفَسَكَنت. َوَقاَل ِفي آِخرِِه: َفَنَزَل َرُسوُل المَِّو َرُسوُل المَِّو 

ِبيِّ الَِّذي  َكاَنْت َتْبِكي َعَمى َما َتْسَمُع ِمَن الذِّْكِر ِعْنَدَىا. َوِفي َحِديِث َسْيِل ْبِن َسْعٍد السَّاِعِديِّ  ،ييٍسكىتي  َأِنيَن الصَّ

َفَرقُّوا ِمْن : َأال َتْعَجُبوَن ِمْن َحِنيِن َىِذِه اْلَخَشَبِة؟ َفَأْقَبَل النَّاُس َعَمْيَيا ، َفَقاَل َرُسوُل المَِّو (2)رضي اهلل عنو

 .(3)َحِنيِنَيا َحتَّى َكُثَر ُبَكاُؤُىمْ 

(، أراد: أف الجذكع كانت لو كاألعمدة. قكلو: )إلى  ذيكعو ًمٍف نىٍخؿو مىى جي قكلو: )كىافى اٍلمىٍسًجدي مىٍسقيكفنا عى

ممة جذع منيا(، أم: مف تمؾ الجذكع، ككاف إذا خطب يستند إليو. قكلو: )كصكت العشار(، بكسر العيف المي

كالشيف المعجمة، كىك جمع: عشراء، كىي الناقة التي أتت عمييا مف يكـ أيرسؿ عمييا الفحؿ، كاضطربت تمؾ 

اختر أن أغرسك  قاؿ لو: السارية كحنيف الناقة الحمكج، أم التي انتزع منيا كلدىا، كفي ركاية أف النبي 

ن شئت أن أغرسك في الجنة فتشرب في المكان الذي كنت فيو كما كنت؟ يعني: قبل أن تصير جذعًا، و  ا 

                                                           

ممىة مف بني جشـ ٍبف (1) ابر ٍبف عىٍبد المَّو ٍبف عىٍمرك ٍبف حرىاـ ٍبف ثىٍعمىبىة ٍبف حرىاـ ٍبف كىٍعب ٍبف غنـ ٍبف كىٍعب ٍبف سى اًرٌم  ىك: جى ٍزرىج اأٍلٍنصى اٍلخى
شيد مىعى النًَّبي  نيتو أىبيك عىٍبد المَّو اٍستٍغفر لىوي النًَّبي شيد اٍلعقبىة مىعى أىًبيو ك تسع عشرىة غزىاة مىاتى سنة  لىٍيمىة اٍلبىًعير خٍمسا كىعٍشريف مٌرة كى

مىٍيًو أبا سىٍبعيكفى سنة كىصمى عى كىافى لىوي يىٍكـ مىاتى أىربع كى كىافى يخضب بالحمرة كى سبعيف بعد أىف عمى كى ف ٍبف عيٍثمىاف ٍبف عىفَّاف كىىيكى ثىمىاف أىك تسع كى
، )انظر: ابف  ًدينىة يىٍكمًئذو ٍعبدى، التميمي، أبك حاتـ، الدارمي، البيستي )ت: حباف بف أحمد بف حباف، محمد بف حبكالى اٍلمى اف بف معاذ بف مى

(، طبع بإعانة: كزارة المعارؼ لمحككمة العالية اليندية، تحت مراقبة: الدكتكر محمد عبد المعيد خاف مدير 52-3/51، )الثقاتىػ(، 354
 ـ(.1973/  ى1393ر آباد الدكف اليند، الطبعة: األكلى، دائرة المعارؼ العثمانية بحيد دائرة المعارؼ العثمانية،

ٍزرىج ٍبف سىاًعدىة السَّاًعًدٌم مف بني سىاًعدى ىك:  (2) اًرثىة ٍبف عىٍمرك ٍبف اٍلخى اًلد ٍبف ثىٍعمىبىة ٍبف حى ٍزرىج سيؿ ٍبف سعد ٍبف مىالؾ ٍبف خى ة ٍبف كىٍعب ٍبف اٍلخى
اًنيفى كىافى اٍسمو حزنا فىسىماهي النًَّبي كنيتو أىبيك اٍلعىبَّاس مىاتى سنة ًإٍحدىل كى  ثىمى قد قيؿ سنة ثىمىاف كى سيبل كىىيكى آخر مف مىاتى مف  ًتٍسعيف كى

ًدينىةً  ابىة ًباٍلمى حى  (.2/320، )أسد الغابة(، كابف األثير، 3/52، )الثقاتاف، حبانظر: ابف  )الصَّ
 (.3584(، كتاب المناقب، باب عبلمات النبكة في اإلسبلـ، حديث رقـ )4/195صحيحو، )أخرجو البخارم في  (3)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2069
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2069
https://www.messenger.com/t/sajedariziq
https://www.messenger.com/t/sajedariziq
https://www.messenger.com/t/sajedariziq
https://www.messenger.com/t/sajedariziq
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: أختار أن تغرسني في من أنيارىا فيحسن نبتك وتثمر، فتأكل منك أولياء اهلل تعالى، فقال لمنبي 

 .(1)الجنة

كأرل أف في ىذا الحديث إشارة لكؿ إنساف، كتمؾ اإلشارة ىي أف الجمادات خشعت عندما سمعت 

 يخشع كال يتأثر كال يبكي أحيانان بسبب عدـ تأثره بيذا الذكر، الذكر كحٌنٍت كبكىٍت، فكيؼ باإلنساف الذم ال

 ا.افة لؤلذكار التي ال ركح فييكبسبب معاممتو الج

 ادلطهت انثبنث: األثش انُفسٍ نقهخ انزكش وتشكه
ككما أف القرآف قرف الذكر بالكثرة فإنو ذـٌ المنافقيف ككصفيـ بأنيـ ال يذكركف اهلل إال قميبل، قاؿ 

 مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئُّٱتعالى:

( فيو قكالف، أحدىما: الرياء، ألنو ال يككف إال ذكران حقيران، كالثاني: يسيران مثزثرث)، (2)َّىث نث

نما قٌؿ مف أجؿ اعتقادىـ ال مف ذكرىـ، كقيؿ:  القتصاره عمى ما يظير مف التكبير دكف القراءة كالتسبيح، كا 

 .(3)ألنو كاف لغير اهلل

: كصفيـ بقمة الذكر ألنيـ كانكا ال يذكركف اهلل بقراءة كال تسبيح، كقيؿ: كصفو اهلل ( قيؿىثنث)

 .(4)بالقمة ألف اهلل تعالى ال يقبمو

 

                                                           

عمدة القاري شرح ىػ(، 855الحنفي، )ت:  العينتابي، أبك محمد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف بدر الديف العينيانظر:  (1)
 بيركت. -عربي(، دار إحياء التراث ال16/129، )صحيح البخاري

 (.142سكرة النساء، آية ) (2)
 (.1/538، )النكت والعيونالماكردم،  (3)
 (.5/422، )جامع البيان في تأويل القرآن، لطبرما (4)



55 
 

عف القدر الذم يصير بو مف الذاكريف اهلل كثيران كالذاكرات، فقاؿ: إذا كاظب  (1)كسئؿ ابف الصبلح

 .(2)كاألحكاؿ المختمفة ليبلن كنياران  عمى األذكار المأثكرة المثبتة صباح مساء في األكقات

فيناؾ الكثير مف  ،قد يظف بعض الناس أف تارؾ الذكر ينجك مف عقكبة اهللتارك الذكر:  أما ذمّ 

 ؽٍ رٍ الناس يكادكف ال يشعركف بما يقع عمييـ مف عقكبات بسبب تركيـ لمذكر، فالقمب الميت ال ينفع فيو الطى 

 يء، ىناؾ آثار كثيرة لتارؾ الذكر بينيا القرآف كىي كاآلتي:و أك ينتفع بششعر بما يقع عميكال ي

 ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حيُّٱ منيا قكلو تعالى: ،انشُطبٌ نه : تقُُطأوال   

، األعشى: ىك الذم ال يبصر بالميؿ كيبصر (3)َّىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

يميـ نقيض لو شيطانان أباطكمعنى اآلية: كمف يعش عف الذكر باإلعراض عنو إلى أقاكيؿ المضميف ك  بالنيار،

( قيؿ في الدنيا يمنعو عف الحبلؿ، كيبعثو عمى الحراـ، ٍَّّ، جزاءن لو عمى كفره فيك)سٌير لو شيطانان أم: ن

 . (4)ف لو مبلزمان عند خركجو مف قبرهك آلخرة يكاه عف الطاعة كيأمره بالمعصية، كفي اكيني

                                                           

ىك: عثماف بف عبد الرحمف اإلماـ العبلمة تقى الديف أبك عمرك بف الصبلح، ابف اإلماـ البارع أبى القاسـ صبلح الديف الكردل  (1)
فضبلء عصره في التفسير كالحديث كالفقو كأسماء  أحدرل، كلد في شرخاف )قرب شيرزكر( سنة سبع كسبعيف كخمسمائة، كاف الشيرزك 

ية، كدفف بمقابر الصكفية، كعاش الرجاؿ كما يتعمؽ بعمـ الحديث كنقؿ المغة، مات سنة ثبلث كأربعيف كستمائة كالبمد محاصرة بالخكارزم
معرفة أنكاع عمـ الحديث( ك يعرؼ بمقدمة ابف الصبلح، ك) شرح الكسيط( ك) في فقو الشافعية( ) :شيئنا كستيف سنة، مف أشير مؤلفاتو

مر بف عمي (، كابف الممقف، سراج الديف أبك حفص ع3/243، )وفيات األعيانصمة الناسؾ في صفة المناسؾ(. )انظر: ابف خمكاف، ك)
سيد ميني،  -، تحقيؽ: أيمف نصر األزىرم164، صالعقد المذىب في طبقات حممة المذىبىػ(، 804بف أحمد الشافعي المصرم، )ت: 

 ((.208-4/207، )األعالمـ، كالزركمي، 1997ىػ/1417لبناف، الطبعة: األكلى،  –دار الكتب العممية، بيركت
 (.1/126، )ذكار النوويةالفتوحات الربانية عمى األابف عبلف، ( 2)
 (.37-36سكرة الزخرؼ، اآليتاف ) (3)
 (.16/90، )، الجامع ألحكام القرآنالقرطبي( 4)

https://www.messenger.com/t/sajedariziq
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 خل حل جل مك لك خك حك جك مق حقُّٱٱٱ قاؿ تعالى: ،(1): ادلعُشخ انعُكثبَُب  

 .(2)َّهل مل

ف قؿ فركعيما، فاألكؿ الضيؽ كاآلخر  الضنؾ: )الضاد كالنكف كالكاؼ( أصبلف صحيحاف كا 

 (. 3مرض)

لـ يتغير لفظو باختبلؼ مكصكفو، فكصؼ بو ىنا معيشة كىي  ان ؾ كلككنو مصدر نى الضنؾ: مصدر ضى 

ي عسر األمكر في الحياة، الضيؽ، يقاؿ مكاف ضنؾ أم ضيؽ، كيستعمؿ مجازان ف :كقيؿ الضنؾمؤنث، 

تمثيبلن لحالتو الحسية يكمئذ بحالتو المعنكية في الدنيا، كىي  ،كجعؿ اهلل عقابو يكـ القيامة أف يككف أعمى

قصائو عف رحمتو،  حالة عدـ النظر في رسائؿ اليدل كالنجاة، كذلؾ العمى عنكاف عمى غضب اهلل عميو كا 

 .(4)فأعمى األكؿ مجاز كأعمى الثاني حقيقة

: أم اليدل الذاكر لي كالداعي إلي، أك عف ديني كتبلكة كتابي كالعمؿ بما (حك جك مق حق)

فيو، كلـ يتبع ىدام فإف لو معيشة ضنكا: أم عيشان ضيقان في ىذه الحياة الدنيا، كمعنى اآلية أف اهلل عز 

، كجعؿ لمف ال يت بع ىداه عيشان كجؿ جعؿ لمف اتبع ىداه كتمسؾ بدينو عيشة ىنية غير ميمكـ كال مغمـك

 .(5)ضيقان، كفيو تعب كنصب

                                                           

  (.1/201، )، مختار الصحاحالرازم  (1)
 (.124سكرة طو، آية) (2)
(

3
 (.3/374، )معجم مقاييس المغةابف فارس، (

 (.332-16/331، )، التحرير والتنويرابف عاشكر( 4)
ىػ(، 1307انظر: محمد صديؽ خاف، أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي ابف لطؼ اهلل الحسيني البخارم القٌنكجي، )ت:  (5)

بيركت، -(، راجعو: عبد اهلل بف إبراىيـ األنصارم، المكتبة العصرية لمطباعة كالنشر، صيدا 8/290، )فتح البيان في مقاصد القرآن
 ـ.1992ىػ/1412
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ا أعمى في حاؿ، كبصير في حاؿ، الثاني: ة أعمى فييا ثبلثة تأكيبلت: أحدىكنحشره يـك القيام

 .(1)أعمى عف الحجة، الثالث: أعمى عف كجيات الخير ال ييتدم لشيء منيا

صاحبو المعيشة القاسية فاإلعراض عف ذكر اهلل كما أنزلو عمى رسمو مف الشرائع كاالحكاـ يسبب ل

ف تنِّعـ ظاىره يجعؿ  أعمى البصر فنسياف أمر اهلل كاإلعراض عنو كما أنو يحشر يكـ القيامة ،الشديدة كا 

 طمأنينة لو كال انشراح لصدره.حياتو في الدنيا ضنكا فبل 

 يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱقاؿ تعالى:  ،: اخلسشاٌ وانعالل ادلجنيثبنثب  

ال تميف عند ذكره كال تخشع كال تعي كال " :، أم(2)َّحي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن  حن

 .(3)"تفيـ

د قسكة مف المراد بالقاسية قمكبيـ، أبك ليب ككلده، كمعنى مف ذكر اهلل أف قمكبيـ تزدا" :القرطبيكقاؿ 

ة فقسك ، "(4)"ف( بمعنى )عف( كالمعنى قست قمكبيـ عف ذكر اهلل كىذا اختيار الطبرمسماع ذكره، كقيؿ أف )مً 

  .(5)"القمب الزمتيـ لعدـ تكجييـ إلى ذكر اهلل فعاشكا في ىبلؾ كخزم كضياع

 هئ  مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن ُّٱٱٱقاؿ تعالى:

ال تشغمكـ أمكالكـ كالتصرؼ فييا كالسعي في تدبير أمرىا كالتيالؾ عمى  :أم (6)َّخب حب جب
 .(7)كال أكالدكـ كسركركـ بيـ عف ذكر اهلل، كاالستمتاع بمنافعيا ،طمب النماء فييا بالتجارة كاالغتبلؿ

                                                           

 .(11/259، )الجامع ألحكام القرآنانظر: القرطبي، (، و3/431، )النكت والعيونلماكردم، انظر: ا( 1)
 (.22سكرة الزمر، آية ) (2)
 (.7/83، )تفسير القران العظيمابف كثير،  (3)
 (.21/277، )جامع البيان في تأويل القرآن، كالطبرم، (15/248، )الجامع ألحكام القرآنالقرطبي،  (4)
 .587، ص، صفوة البيان لمعاني القرآنمخمكؼد محمحسنيف  (5)
 (.9سكرة المنافقكف، آية ) (6)
 (. 4/544، )عن حقائق غوامض التنزيل الكشافالزمخشرم، ( 7)
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: كمف باب تعريؼ الشيء بضده سكؼ أعرؼ الغفمة ألنيا ضد : صذأ انقهىة وغفهتهبساثعب  

تدؿ: "عمى ترؾ الشيء سيكان كربما كاف عف عمد،  الذكر الذم ىك محكر كبلمي في ىذا البحث، فالغفمة لغةن 

(1)إذا تركتو ساىيان، كأغفمتو إذا تركتو عمى ذكر منؾ لوكمف ذلؾ: غفمت عف الشيء غفمة كغفكالن، كذلؾ 
.  

كعٌرؼ أىؿ التفسير كاالصطبلح الغفمة اصطبلحان بتعاريؼ منيا: "ىي معنى يمنع اإلنساف مف 

، كقاؿ بعضيـ: "ىي متابعة النفس عمى ما تشتييو، كقيؿ: الغفمة عف الشيء (2)الكقكؼ عمى حقيقة األمكر"

تعريفان ليا في تفسيره فقاؿ: "الغفمة: ذىاب الشيء عنؾ  الشككاني، كأكرد (3)ببالو"ىي أال يخطر ذلؾ الشيء 

 .(4)النشغالؾ بغيره"

كبالتأمؿ في ىذه التعريفات السابقة، يتبيف لي أف التعريؼ األكؿ كاهلل أعمـ ىك أقربيا لمصكاب، فيك 

 أشمؿ في التعييف كأبمغ في التبييف.

 يي ىي مي خي حي جيٱُّٱكاضع عدة، منيا قكلو تعالى: ككرد ذكر الغفمة في القرآف في م

كأصؿ ذلؾ كمو  .(6)، أم تركناه غير مكتكب فيو اإليماف، كقيؿ: معناه مف جعمناه غافبلن عف الحقائؽ(5)َّٰذ

 .   (7)مف الغفمة عف ذكر اهلل، كاتباع اليكل في سخط اهلل؛ فإنيما يطمساف نكر البصيرة

                                                           

 (.1/228، )مختار الصحاح(، ك الرازم، 4/386، )معجم مقاييس المغة، ابف فارس (1)
(، تحقيؽ: 4/358، )معالم التنزيل في تفسير القرآنىػ(، 510الشافعي )ت:البغكم، أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء  (2)

 ىػ.1420بيركت، الطبعة: األكلى،  -عبد الرزاؽ الميدم، دار إحياء التراث العربي
 (.1/162، )التعريفاتالجرجاني، ( 3)
 (.2/238، )فتح القديرالشككاني،  (4)
 (.28سكرة الكيؼ، آية ) (5)
 . 610-609، ص، مفردات ألفاظ القرآنالراغب األصفياني( 6)
، لحديقة األنيقة في شرح العروة الوثيقة في عمم الشريعة والطريقة والحقيقةمحمد بف عمر بف مبارؾ الحضرمي الشافعي، ابحرؽ،  ( 7)

 ـ.2006ىػ/1427الثانية،  :لبناف، الطبعة -، دار الحاكم لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت109ص
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ف، كالفرؽ بيف الغفمة كالنسياف: أف الغفمة تىٍرٍؾ باختيار الغافؿ، كالذكر فيو التخمص مف الغفمة كالنسيا

، كلـ يقؿ: كال تكف مف الناسيف، (1)َّخف حف جف مغ ُّٱكالنسياف ترؾ بغير اختياره، كليذا قاؿ تعالى: 

 .(2)فإف النسياف ال يدخؿ تحت التكميؼ، فبل ينيى عنو

يفٌسر ذلؾ بعدـ رسكخ معاني اإليماف كعقكليـ؛ ك الناس كأرل أف مظاىر الغفمة مستحكمة في نفكس 

الحؽ في قمكبيـ، كبعزكفيـ عف ىدم السماء، كغمبة النزعة المادية عمى نفكسيـ، كفي اآلكنة األخيرة نجد 

الىية قمكبيا بما ال طائؿ منو، تيضٌيع نفيس أكقاتيا سدل،  ،األجياؿ منزكية مع كسائؿ التكاصؿ االجتماعي

ثب أك منشغمة بمباريات كرة القدـ في المقاىي  ات الذات، ككذلؾ نجد الشباب عاكفان تحت شعارات التشجيع كا 

 .مدٌخنة سامرة ساىرة دكف طائؿ، كىذا كٌمو يكضح شركد الناس عف الفكرة العميقة لقيـ اإلسبلـ العظيـ

كالغفمة دركات، كما أف الذكر درجات؛ كالذم يريد أف يرتفع بنفسو مف الدركات إلى الدرجات، فعميو 

صاحب مف الذكر، يكصمو إلى الدرجات العمى فيو؛ كلعمو يفيد في ىذا الباب ما قالو  يتخذ لنفسو برنامجان  أف

)الحكـ العطائية(: "ال تترؾ الذكر لعدـ حضكرؾ مع اهلل فيو، ألف غفمتؾ عف كجكد ذكره أشد مف غفمتؾ في 

ظة، كمف ذكر مع كجكد يقظة كجكد ذكره، فعسى أف يرفعؾ مف ذكر مع كجكد غفمة إلى ذكر مع كجكد يق

قاؿ ، (3)"إلى ذكر مع كجكد حضكر، كمف ذكر مع كجكد حضكر إلى ذكر مع غيبة عما سكل المذككر

 كىذا يعني أف اإلنساف يستطيع الترقي مف حاؿ أدنى إلى حاؿ أعمى. ،(4)َّجي يه ىه مه جه ٱُّتعالى: 

 
                                                           

 (.205اؼ، آية )سكرة األعر  (1)
ياك نستعين،  مدارج السالكينابف قيـ الجكزية، ( 2)  (.2/406)بين إياك نعبد وا 
، مركز األىراـ لمترجمة 54، صالحكم العطائيةالسكندرم، تاج الديف أبي الفضؿ أحمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عطاء اهلل،  (3)

 ـ.1988ىػ/1408القاىرة، الطبعة: األكلى،  -كالنشر
 (.20سكرة إبراىيـ، آية ) (4)
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   بسـشاس األركـأس: ثـم انثبنـانفص

 وآثبسهب انُفسُخ
ى

ىثانمبحوفوهى

 األذكارأسرارىالمبحثىاألول:ى

ىوأثرهاىفيىصالجىالنفسى)الذكر(المبحثىالثاني:ىالعبادةىالذكوة

ى
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 األركبس أسشاساألركبس:  ادلجحث األول:

مؿ يكتكحتى لؤلذكار أبعاد ال بد مف االلتفات إلييا، كليا أسرار عجيبة ال بد مف التفكر فييا، 

؛ كقد قسمت ىذا المبحث إلى ليجمي ىذه المعاني الميمةالمبحث ىذا الحديث في ىذا الباب الميـ، جاء 

 المطمبيف التالييف: 

 نهزكش األثعبد انتفبعهُخادلطهت األول: 
ذلؾ أف الذكر  ،الشخص فيحدثو الذكر يجب أف يي  ذمالكاسع ال ثراأل ذلؾ كى البعد التفاعمي لمذكر:

 ةشعائريكأبعادىا ال ة اإلنسافشتى نكاحي حيا فيار بؿ لو العديد مف اآلث ،عمى جانب كاحدتأثيره قتصر ال ي

 .ةككنيالك  ةقتصادياالك  ةجتماعياالك 

العاطفية  الجكانبييشبع كؿ أحكاؿ اإلنساف ككؿ أكقاتو كجميع حاجاتو، ك  شمؿيلذكر اأف  كمعمكـ

 ه األياـ أنيـكيغمب عمى الناس في ىذكميمو إلى كنؼ يطمئف إليو،  ،كعاطفتو لمتعبد ،كالنفسية كالركحية لديو

التي تخمصيا مف ك  ،ةلتزكيتيا كتحريرىا في معامؿ التربية اإليماني الكقت كالجيد الكافييفلـ يعطكا نفكسيـ 

 يخكض معركة التحرير الشاممةيجب أف كؿ أماـ نفسو فآفاتيا كتصقميا بفضائؿ اإليماف كأخبلقياتو الرفيعة، 

 عبدان شككران هلل كحده. مصان مخ التي تجعمو إنسانان حران عزيزان كريمان صادقان 

لمشيطاف بكعده ككعيده، ك ارة بالسكء كشيكاتيا، األمٌ   كىيمنة ما لمنفس كال ننكر أف ىناؾ احتبلالن 

كتزيينو ككحيو ككسكستو، ىناؾ احتبلؿ كىيمنة لمماؿ كمف يممؾ منح الماؿ كمنعو، ىناؾ احتبلؿ كىيمنة ما 

ف، كالثقافة كالدعاية، كالتسكيؽ لسياسات ما أنزؿ اهلل بيا مف سمطاف، لمف يممؾ القكة كغركرىا، كاإلعبلـ كالف

، كدخؿ المعترؾ لمذكر العنافر اهلل في زكايا ضيقة، بينما لك أطمؽ كٍ قست القمكب كحيشرت العبادة كذً لذلؾ 

شعارات ؿ النفس )الزنزانة( إلى جنة بشكؿ مممكس، بعيدان عف الالذكر يحكٌ  فٌ إإذ  فعؿ األعاجيب االجتماعي
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مبعض أف يرددىا بمسانو، دكف أف يجربيا كلك مرة كاحدة في عمره، فمك نظرنا إلى عامة لالنظرية التي يحمك 

الخطكب، فإذا انفرجت عادكا إلى غفمة القمب  الناس فإنيـ يذكركف اهلل بعمؽ كقكة في الشدائد كعندما تىٍدلىًيـٌ 

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىنُّٱٱقكؿ اهلل تعالى:ي، (1)كسباتو العميؽ

 .(2)َّجح مج حج مث  هت مت ختحت جت هب مب خب حب جب هئ

طرؽ برامج ذات نشاطات محددة تكصمنا إلى أبعد مدل ممكف لتجميات  ىكالمبحث  ذاىمف  يدؼالك 

 .بالحديث عف البعد الشعائرم لمذكركسأبدأ  الذكر في حياتنا.

 انجعذ انشعبئشٌ: انزكش وأوال  

ىك عبلقة المسمـ بالخالؽ مية( البعد الشعائرم قائبلن: "عٌرؼ صاحب كتاب )فمسفة التربية اإلسبل

)الذكر( بالكيفية  كخصكصان  ،كرسمو ككتبو كمبلئكتو، كتدريب اإلنساف عمى ممارسة الشعائر الدينية المختمفة

 .(3)"الصحيحة

 ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خمُّٱتعالى: ولك قكمف اآليات الدالة عمى ىذا المعنى 

أقـ الصبلة لي، فإنؾ إذا أقمتيا ذكرتني، كمعناىا أيضان: أقـ الصبلة  معنى ىذه اآلية:ك . (4)َّجه

 .(5)لتذكرني فييا

                                                           

 . https://whudali.blogspot.com/p/blog-page.html، 1ص )أذكار األحرار(،انظر: كليد اليكدلي، مدكنة بعنكاف: ( 1)
 (.12سكرة ىكد، آية ) (2)
، التربوية المعاصرة دراسة مقارنة بين فمسفة التربية اإلسالمية والفمسفات -فمسفة التربية اإلسالميةماجد عرساف، ، الكيبلني (3)

 جدة. -، دار المنارة لمنشر كالتكزيع، مكتبة المنارة، السعكدية84ص
 (.14سكرة طو، آية ) (4)
 (.18/284، )في تأويل القرآن جامع البيانانظر: الطبرم،  (5)
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ألنو ال  ييا، كثانييا: كأقـ الصبلة بذكرم؛كليذه اآلية ثبلثة تأكيبلت، أحدىا: كأقـ الصبلة لتذكرني ف

 .(1)، كثالثيا: أقـ الصبلة حيف تذكرىايدخؿ في الصبلة إال بذكر اهلل

ِإنَّ َشرَاِئَع اإِلْساَلِم َقْد َكُثَرْت  َيا َرُسوَل اهلِل،: أن رجال قال، (2)رضي اهلل عنو بف بسر عبد اهلل كعف

،  .(3)"اَل َيزَاُل ِلَساُنَك َرْطًبا ِمْن ِذْكِر اهلل"َقاَل: ، َفَأْخِبْرِني ِبَشْيٍء َأَتَشبَُّث ِبوِ  َعَميَّ

أصبحت تيدد كياف ىذا ك  ،ما نراه اليكـ مف بدع كمخالفات قد أحاطت بنا مف كؿ جانبككٌؿ 

غمب نكعان ما عمى ظاىر حياتيـ الدينية، فمكؿ عبادة ت تأصبحنيا ذ أن إً  يا،بتعمؽ الناس أدت إلى المظير، 

لصبلة خشكع كتذلؿ، كذلؾ الصكـ امتناع عف الطعاـ كالشراب، ككما أف ا مظير ديني خاص بيا، فكما أفٌ 

ابف تيمية: "جنتي كبستاني  يقكؿجنة الدنيا قبؿ جنة اآلخرة،  يجعؿ الذاكر يحيا كتأمبلن  ان فإف فيو فكر  ،الذكر

ف  ف قتمكني فقتمي شيادةياحةس فنفيي نفىٍكنيفي صدرم، إف حبسكني فحبسي خمكة، كا  فماذا يفعؿ  ،، كا 

 .(4)أعدائي بي؟"
                                                           

 (.3/397، )النكت والعيونالماكردم،  (1)
كاف ممف صمى إلى القبمتيف، ىيكى  مف بني مازف بف منصكر: صحابٌي،عبد اهلل بف بسر المازني، أبك صفكاف، كيقاؿ أبك بسر، ىك:  (2)

 50، كلو أخك الصماء، مات بالشاـ سنة ثمانيف، كىىيكى اٍبف أربع كتسعيف، كىىيكى آخر مف مات بالشاـ بحمص مف أصحاب رسكؿ اهلل 
 (.4/21، )اإلصابة في تمييز الصحابةلعسقبلني، (، كابف حجر ا3/874، )االستيعاب في معرفة األصحاب، انظر: ابف عبد البر، )حديثان 

محمد ابف عيسى  الترمذم، ،(، 5/457(، )3375أخرجو الترمذم في سننو، كتاب الدعكات، باب ما جاء في فضؿ الذكر، حديث رقـ) (3)
لتراث العربي، بيركت. أبك عيسى الترمذم السممي، الجامع الصحيح، )سنف الترمذم(، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر كآخركف، دار إحياء ا

(، )انظر: ابف ماجو، أبك عبد اهلل محمد بف يزيد 2/1246(، )3793كابف ماجو في سننو، كتاب األدب، باب فضؿ الذكر، حديث رقـ)
 فيصؿ عيسى -، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية سنن ابن ماجوىػ(، 273القزكيني، كماجة اسـ أبيو يزيد )ت: 

(، )انظر: أحمد بف حنبؿ، أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف 29/226(، )17680البابي الحمبي( كأحمد في مسنده، حديث رقـ)
عادؿ مرشد، كآخركف، إشراؼ: د عبد اهلل بف عبد المحسف  -، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط مسند أحمدىػ(، 241ىبلؿ بف أسد الشيباني )ت:
و حـ(، قاؿ أبك عيسى: ىذا حديث حسف غريب مف ىذا الكجو، كصح 2001ق/1421الطبعة: األكلى،  التركي، مؤسسة الرسالة،

صحيح ىػ(، 1420أللباني، أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف، بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ، األشقكدرم )ت: ا :األلباني، )انظر
 (، المكتب اإلسبلمي(.2/1273، )الجامع الصغير وزياداتو

(، دار 1/48، )الوابل الصيب من الكمم الطيبىػ(، 751ابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد  شمس الديف، )ت:  (4)
 ـ.1985ىػ/1405بيركت، الطبعة: األكلى،   -الكتاب العربي
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في بعض التفسيرات  فقد جاء (1)َّحت جت هب مب ُّٱٱ :كيؤكد ىذا المعنى قكؿ اهلل عز كجؿ

نيا بيٌ " :كقيؿ .(2)نيا ليـ كجعميـ يعرفكف منازليـ منيابيٌ  قكا طعميا في الدنيا إنيا جنة القربذا عمى معنى أنيـ

 .(3)"ؽمً كأنو كاف ساكنو منذ خي  ،ليـ بحيث يعمـ كؿ أحد منزلو كييتدم إليو

 المظير الشعائرم كاالجتماعي"المظاىر الثبلثة كتؤكد فمسفة التربية اإلسبلمية عمى كجكب تكامؿ 

كيؤدم إلى خراب المجتمع  ،فاعمية كؿ منياتعطيؿ ألف الفصؿ بينيا يؤدم إلى  ؛لمعبادة ككحدتيا "يكالككن

 :(4)ألسباب ىي ، كذلؾأك يسمح بو كال يقؼ في طريقو ،الذم يمارس ىذا الفصؿ

: أف حصر مفيكـ العبادة في "المظير الشعائرم" يقكد إلى الغفمة عف "المظير السبب األول

"المظير الككني" فيتعطؿ البحث فييما، كتنحسر العمكـ االجتماعية كالككنية أك تنحرؼ عف  االجتماعي" كعف

 غاياتيا كمسارىا الصحيح، كبذلؾ ينتيي أمر المجتمع إلى التفكؾ كاالنييار.

: أف حصر مفيكـ العبادة في "المظير الشعائرم" يؤدم إلى إخراج فريؽ مف المتدينيف والسبب الثاني

كر اإلسبلمية المتأخرة، حيف بيتت مظاىر العبادة، كالكسؿ كالجبرية، كىذا ما حدث في العص يتصؼ بالتكاكؿ

مفيكـ المعرفة، كحىصىرت مؤسسات التربية كالتعميـ مفيـك العبادة في المظير الشعائرم، فشاعت  فبيت

                                                           

 (.6سكرة محمد، آية ) (1)
، واىر الحسان في تفسير القرآن المسمى بـ )تفسير الثعالبي(الجىػ(، 875أبك زيد عبد الرحمف بف محمد بف مخمكؼ، )ت: ، الثعالبي (2)
(، تحقيؽ: الشيخ محمد عمي معكض كالشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد، دار إحياء التراث العربي، بيركت، الطبعة: األكلى، 5/232)

 ىػ.1418
(، دار إحياء التراث 8/93، )كتاب الكريمإرشاد العقل السميم إلى مزايا الىػ(، 982محمد بف محمد بف مصطفى )ت: العمادم،  (3)

(، دار 8/500، )، روح البيانىػ(1127إسماعيؿ حقي بف مصطفى اإلسطنبكلي الحنفي الخمكتي )ت:  كأبك الفداء، العربي، بيركت،
 الفكر، بيركت.

 .86-85، صفمسفة التربية اإلسالميةالكيبلني، انظر:  (4)
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داخؿ، الكارث مف المشيخة المحترفة كالدركشة المحترفة، كشاع الكسؿ كالعجز كالجبرية كالسمبية إزاء الك

 خارج.الكالتحديات مف 

: أف حصر مفيكـ العبادة في "المظير الشعائرم" يحـر المشتغميف في مياديف والسبب الثالث

االجتماع كالككف مف التكجيو كاإلرشاد، فيشيع في حياتيـ التمرد عمى القيـ كاألخبلؽ، كالتصارع عمى الدنيا، 

 .(1)كيقتصر اىتماميـ عمييا

: أف حصر مفيكـ العبادة في "المظير الشعائرم" يعطؿ رسالة الديف في اإلصبلح ابعوالسبب الر 

االجتماعي، كيكبمو عف محاربة الشر، كىذا ىك السبب الذم جعؿ المترفيف في كؿ جيؿ ينادكف بفصؿ الديف 

 .(2)كىك نفس السبب الذم جعؿ الجماىير المظمكمة تنطكم تحت لكاء المتنكريف لمديف ،عف الحياة

 انجعذ االختًبعٍ: انزكش وثبَُب  
شاعتو بيف الناسإٌف   مس خس حس جس مخُّٱٱ، قاؿ تعالى: تشريع قرآني إفشاء السبلـ كا 

 .(3)َّحف جف مغ جغ مع جع مظ مضحط خض حض جض مص خص حص

عندما تظير نتائج العبادة في مياديف الثقافة كالقيـ كالعادات كالتقاليد كاكتشاؼ القكانيف  ما يبدك ككى

لى المعرفة، كااللتزاـ بما يرضي اهلل في ىذه المياديف، كالكقكؼ عمى آثار القرب مف كالعبلقات التي ترشد إ

اهلل كالبعد عنو، كىذا مف شأنو أف ينتج ثمرات المحبة الكاممة، كالطاعة الكاممة، كأثرىا في سعادة اإلنساف 

 .(4)كحريتو ككرامتو

                                                           

 .86-85، صالميةفمسفة التربية اإلسالكيبلني، انظر:  (1)
 .87، صالمرجع نفسو (2)
 (.61)سكرة النكر، آية  (3)
 . https://whudali.blogspot.com/p/blog-page.html، 6-5ص)أذكار األحرار(، انظر: كليد اليكدلي، مدكنة بعنكاف:  (4)
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فيي  ،كتقكيتيا كتعزيزىا جتماعيةاجتماعية تعمؿ عمى ترسيخ العبلقات االا لؤلذكار أبعادذلؾ أف 

كتعمؿ عمى زيادة األلفة كالمحبة بيف أفراد  ،في تكثيؽ العبلقة التي تربط أفراد المجتمع الكاحد افريد افن تعتبر

، كأتحدث ىنا عف ذكر كاحد مف األذكار التي يمكف تسميتيا بالٌذكر االجتماعي، كنمكذج لمذّْكر في المجتمع

  إفشاء السبلـ.بعده االجتماعي، كىك 

أعطاؾ سبحانو الحياة ثـ عمـ لكؿ دعاء،  :أم تعالى أف تقكؿ: حياؾ اهلل ى التحيةكأصؿ معن

 .(1)كطيبة: أم تطيب بيا نفس المستمع

 .  (2)فيك دعاء بالسبلمة كتأميف بالسبلـ ،ألنو مشتؽ مف السبلمة ،كلفظ "السبلـ" يجمع المعنيف

 يا:بقكلاآلية و تكما فسر  ،ىك التحية (حص مس خس حس جس مخٱ)السبلـ في ىذه اآلية ف

كفي ككف المعنى: سٌممكا عمى إخكانكـ ، كال يؤمر أحد بأف يسمـ عمى نفسو، (مضحط خض حض جض مص خص)

كأىميكـ الذيف تدخمكف عمييـ البيكت، ذلؾ أف اإلسبلـ يعتبر المسمميف كالجسد الكاحد، فمف ىنا جاء األمر 

ثـ أدغمت الياءاف  ،تحيةه اكالتحية: أصميا مصدر حيٌ النفس؛  بالسبلـ عمى المسمميف، بصيغة السبلـ عمى

، فالتحية مصدر فعؿ مشتؽ مف الجممة المشتممة عمى فعؿ )حيا( مثؿ قكليـ: تخفيفان كىي قكؿ: حياؾ اهلل

صباحان" فجعؿ اإلسبلـ التحية كممة "السبلـ عميكـ" كسماىا تحية اإلسبلـ كىي  ـٍ جزاه، ككانت تحية الممكؾ "عً 

الداخؿ بتأمينو إف كاف ال يعرفو كالمطؼ لو إف كاف  تأنيسي  ؛مف التحية جكامع الكمـ ألف المقصكدى مف 

 .(3)معركفان 

                                                           

معاني في تفسير القرآن العظيم والسبع روح الىػ(، 1270أللكسي، شياب الديف محمكد بف عبد اهلل الحسيني األلكسي، )ت: نظر: اا( 1)
 ىػ.1415بيركت، الطبعة: األكلى،  -تحقيؽ: عمي عبد البارم عطية، دار الكتب العممية(، 9/412)، المثاني

 (.18/304) ،نفسو رجعالم( 2)

 (.18/304، )، التحرير والتنويرابف عاشكرانظر:  (3)
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ـ األكؿ في بيكت األقارب كاألصدقاء، فمما انتيت مف بياف ىذا الحكـ، كٍ اآلية ذاتيا تتحدث عف حي ك 

، كىك فييا يؤكؿ كؿ البيكت التيآداب دخبعض ذكر  ، أتت عمىمف بياف الحالة التي يككف عمييا األكؿك 

َّ مضحط خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخُّٱٱقاؿ تعالى: أدب السبلـ، 
 كىك. (1)

 صديقو يسمـ عمى نفسو أك ـ منيـ عمى قريبوسمّْ فالذم يي  ،تعبير لطيؼ عف قكة الرابطة بيف المذككريف في اآلية

كتربط ، كتفكح بذلؾ العطرح، الرك  حمؿ ذلؾت ي يمقييا عميو ىي تحية مف عند اهللكالتحية التكما تقدـ قريبان، 

، قاؿ (2)ترتبط قمكب المؤمنيف بربيـ في الصغيرة كالكبيرة بينيـ بالعركة الكثقى التي ال انفصاـ ليا، كىكذا

الذم يتحقؽ  البعد االجتماعي كحكؿ .(3)َّيل ىل مل يك ىك مك لكٱٱٱُّتعالى: 

عمى أنفسكـ، ألنؾ حيف تسمـ ": ـ(، قاؿ الشعراكم، كفي سياؽ تفسيره لقكلو تعالى: )عمى أنفسكبإفشاء السبلـ

اإلسبلـ يريد أف يجعؿ  ؛ذلؾ ألف ؾ، ألف غيرؾ ىك أيضان سيسمـ عميؾعمى غيرؾ كأنؾ تسمـ عمى نفس

فحيف تقكؿ لغيرؾ: السبلـ عميكـ سيرد: كعميكـ السبلـ، فكأنؾ تسمـ عمى  متماسكةالمجتمع اإليماني كحدة 

 .(4)"نفسؾ

 

 

 

                                                           

 (.61سكرة النكر، آية ) (1)
 (.4/2534، )ظالل القرآنفي سيد قطب، انظر:  (2)
 (.242سكرة البقرة، آية ) (3)
 (.17/10341، )، الخواطرالشعراكم (4)
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راد المساجد كالمعنى سممكا عمى أ (1)أكلكف في أم البيكت أراد، فقاؿ إبراىيـ النخعياختمؼ المتكقد 

 هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جبُّٱٱ :فيذا كما قاؿ تعالى ،كـفً نٍ ف صً مف فييا مً 

السبلـ عمى  :فإف لـ يكف في المساجد أحد فالسبلـ أف يقكؿ المرء" (2)َّجح مج حج مث

كذيكر  .(3)"السبلـ عمينا كعمى عباد اهلل الصالحيف :ثـ يقكؿ ،مبلئكةيريد ال ،السبلـ عميكـ :كقيؿ ،رسكؿ اهلل

البيكت المسككنة، كقالكا: يدخؿ في ذلؾ البيكت غير  كالمراد ىأف  (4)رضي اهلل عنو عف ابف عباس

 ؛المسككنة، كقاؿ بعضيـ: القكؿ بالعمكـ في البيكت ىك الصحيح، كال دليؿ عمى التخصيص، كأطمؽ القكؿ

ذا دخؿ بيتان لنفسو سٌمـليدخؿ ىذا الع  . (5)مكـ كؿ بيت كاف لمغير أك لنفسو، فإذا دخؿ بيتان لغيره استأذف، كا 

 

                                                           

ا ىك: إبراىيـ بف يزيد بف قيس بف األسكد أبك عمراف النخعي الككفي اإلماـ المشيكر الصالح الزاىد العالـ، كىك القائؿ: ينبغي لمقارئ إذ(  1)
قىالىًت اٍليىيي  ارىل اٍلمىًسيحي اٍبفي المًَّو{ ]التكبة: قرأ نحك قكلو تعالى: }كى قىالىًت النَّصى ٍيره اٍبفي المًَّو كى [ كنحك ذلؾ مف اآليات أف يخفض بيا 30كدي عيزى

صكتو كىذا مف أحسف آداب القراءة، تكفي سنة ست كتسعيف كقيؿ سنة خمس كتسعيف، )انظر: ابف الجزرم، شمس الديف أبك الخير محمد 
ىػ ج. 1351، مكتبة ابف تيمية، عني بنشره ألكؿ مرة عاـ غاية النياية في طبقات القراء ىػ(،833بف محمد بف يكسؼ، )ت: 

 برجستراسر(.

 (.242سكرة البقرة، آية ) (2)
، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب ىػ(542ابف عطية، أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد الرحمف بف تماـ األندلسي، )ت:  (3)

 ىػ.1422بيركت، الطبعة: األكلى،  -(، تحقيؽ: عبد السبلـ عبد الشافي، دار الكتب العممية 4/197، )العزيز
كنشأ في  ؽ.ق،3ىك: عبد اهلل بف عباس بف عبد المطمب القرشي الياشمي، أبك العباس: حبر االمة، الصح أبي الجميؿ، كلد بمكة عاـ ( 4)

بصره في آخر عمره، فسكف  كركل عنو األحاديث الصحيحة. كشيد مع عمي الجمؿ كصفيف. ككؼ بدء عصر النبٌكة، فبلـز رسكؿ اهلل 
حديثا. قاؿ ابف مسعكد: نعـ، ترجماف عباس، )انظر: ابف حجر  1660لو في الصحيحيف كغير ىما  ىػ،68الطائؼ، كتكفي بيا عاـ: 

 ((.4/95، )االعالم(، كالزركمي، 129-4/121، )اإلصابة في تمييز الصحابةالعسقبلني، 
 (.12/318، )الجامع ألحكام القرآنانظر: القرطبي،  (5)
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فشائو بيف الناس النبي  كأكدٌ  ٍبد المًَّو ٍبفي ، فقد ركل عمى أىمية السبلـ كا  ك رىًضيى المَّوي  عى عىٍمرو

ٍنييمىا عى
ْساَلمِ  :َأنَّ َرُجاًل َسَأَل النَِّبيَّ  (1) َعَرْفَت َوَمْن َلْم  َمنْ  ُتْطِعُم الطََّعاَم َوَتْقرَُأ السَّاَلَم َعَمى" َقالَ  ؟َخْيرٌ  َأيُّ اإلِْ

فشاء السبلـ ىك خير األقكاؿ في البر كاإلكراـ، فيك ال يخٌص مف  .(2)َتْعِرْف" إطعاـ الطعاـ ىك قكاـ األبداف، كا 

بريئان مف حظ النفس، إذ أف اإلطعاـ عرؼ أك مف لـ يعرؼ، إنما ىك عاـ، حتى يككف خالصان هلل تعالى، 

فشاء السبلـ يدؿ عمى خفض الجناح لممسمميف كالتكاضع،  مستمـز لسبلمة اليد، كالسبلـ لسبلمة المساف، كا 

 .(3)كالحث عمى تآلؼ قمكبيـ كاجتماع كممتيـ، كفييا اإلشارة إلى تعميـ السبلـ

ف كميـ ك ليككف المؤمن ؛لمتأنيساطبة استفتاح لممخمشركعية السبلـ عمى غير المعرفة الحديث كفي 

 .(4)أخكة فبل يستكحش أحد مف أحد

رسكؿ عف  أبك ىريرة رضي اهلل عنوفي تأكيد أثر السبلـ عمى إفشاء المحبة بيف المؤمنيف، ركل ك  

 فعمتموه إذا شيء عمى أدلكم أوال تحابوا، حتى اتؤمنو  وال تؤمنوا، حتى الجنة تدخمون ال: )أنو قاؿ  اهلل

 .(5)(بينكم السالم أفشوا بتم؟تحاب

                                                           

ؽ.ق(، مف أعز بيكتات قريش في الجاىمية، كاف جريئا  10عبد اهلل بف عمر بف الخطاب العدكم، أبك عبد الرحمف: صحابي، كلد عاـ) (1)
ييرا، نشأ في اإلسبلـ، كىاجر إلى المدينة مع أبيو، كشيد فتح مكة، كمكلده ككفاتو فييا، أفتى الناس في اإلسبلـ ستيف سنة، كلما قتؿ ج

ق(، لو 73عثماف عرض عميو نفر أف يبايعكه بالخبلفة فأبى، ككؼ بصره في آخر حياتو. كىك آخر مف تكفي بمكة مف الصحابة، عاـ، )
، 37، صمشاىير عمماء األمصار(، ك ابف حباف، 7/340، )سير أعالم النبالءحديثا.)انظر: الذىبي،  2630في كتب الحديث 

 ((.4/108، )األعالمكالزركمي، 
( ، كباب إفشاء السبلـ مف 1/12(،)28أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب اإليماف، باب إطعاـ الطعاـ مف اإلسبلـ، حديث رقـ )( 2)

 ((.1/15، )(28اإلسبلـ، حديث رقـ)
 (.139-1/138، )عمدة القاري شرح صحيح البخاريبدر الديف ، ، انظر: العيني(  3)
 (.11/21)، شرح صحيح البخاري فتح الباريابف حجر العسقبلني، انظر:  (4)
يماف، كأف إفشاء باب بياف أنو ال يدخؿ الجنة إال المؤمنكف، كأف محبة المؤمنيف مف اإلأخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب اإليماف،  (5)

 (.1/74(، )54رقـ )، السبلـ سببا لحصكليا
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مص الكيبلني  أف أكؿ مظاىر التراجع في الديف ىك  إلى (فمسفة التربية اإلسبلمية)في كتابو كخى

األجنحة التي تحمؽ بيـ عاليان  كبالتالي قٌص  ،ىا عمى الشعائر فقطكقصري  ،تعطيؿ المظير االجتماعي لمعبادة

 . (1)ة هلللتقيـ الحياة الذاكر  ؛كتسعى في مناكب األرض

فتذكب األحقاد  ،التكافؿ بيف أفراد المجتمعرٌسخ مفاىيـ ي فإنو كأرل أف البعد االجتماعي إف تحقؽ

تيدؼ إلى بناء صرح كبير مف النفكس التي تخمك مف  ،طيبة بناءة مشاعري  سكد المجتمعى تر، ك بٍ لكً ا كيتبٌدد

 الناس.كالتي تعمؿ عمى إشاعة المحبة كاأللفة بيف  ،األمراض القمبية

 انجعذ االقتصبدٌ: انزكش وثبنثب  

ككضعناه  ،ألننا ضيقنا الخناؽ عمى مفيكـ الذكر ؛عد آخر قمما ننتبو إلى أىميتو في الحياةبي لمذكر 

كأشادت  ،أشاد بو القرآف الكريـ كبيرلو مف بعد  كيا ،في دائرة مغمقة ال تكاد تتجاكز بعض األزمنة كاألمكنة

 خك حك جك مقٱُّٱ ؿ اهلل تعالى:ك ق. يلكقكع في الفاقة كالعكزا لؤلمة مفتجنبان  ،بو السنة النبكية الشريفة

في ىذه ك ، (2)ٱَّمن خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل جل مك لك

 ثبلث مسائؿ:اآلية 

م سمكه المغفرة مف ذنكبكـ السالفة بإخبلص اإليماف. ، أَّحك جك مقٱُّٱ: قكلو تعالى: األولى

 ( كىذا منو ترغيب في التكبة.مكلكخك)

                                                           

 .92، صفمسفة التربية اإلسالميةانظر: الكيبلني، ( 1)
 (.12-10سكرة نكح، اآليات ) (2)
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مدراران: ذا ، أم يرسؿ ماء السماء، ففيو اضمار، (1)َّيل ىل مل خلُّٱقاؿ تعالى:  :نيةالثا

 .غيث كثير

 مك  لك خك حك جك مق حق مف خفُّٱ: في ىذه اآلية كالتي في "ىكد" الثالثة

(2)َّخم حم جم هل مل خل حل جل
ؿ الرزؽ ك لنز سبب دليؿ عمى أف االستغفار  

حتى يفتح  ،كقيؿ اطمبكا المغفرة بالتكحيد"،(3) كأكالدان أم يعطي اهلل أمكاالن  ،بنيفالك  مكاؿئلمداد باألكلكاألمطار، 

اتساع الخير كالرزؽ، كأف الكفر سبب ليبلؾ في  ان كذلؾ ألف االشتغاؿ بالطاعة يككف سبب ،عميكـ أبكاب نعمتو

إلى ارجعكا " نى ىذه اآلية:كمع، (4)"فإذا اشتغمكا باإليماف كالطاعة حصؿ ما يحتاجكف إليو في الدنيا ،الدنيا

ميما كانت  كانت ذنكبو ميما  فإنو مف تاب إليو تاب عميو ،كارجعكا عما أنتـ فيو كتكبكا إليو مف قريب ربكـ

 .(5)في الكفر كالشرؾ"

ب في األصؿ ىك نٍ ف الذَّ إإذ  ،اقتصادية كاممة خطةككأف ىذا الذكر قد تحكؿ مف مجرد عبادة إلى 

يأتي ف ،الرزؽيحكؿ دكف  ان منيع ان كسدٌ  ان يككف الذنب عائق كبالغالب ،الذم يحـر اإلنساف مف العطايا كاألرزاؽ

ب الذنكب كيمحك يذفيي  ة،كشفافي ة، كبما في نفس المستغفر مف صدؽقك ما أكدعو اهلل فيو مف االستغفار ب

 كحقيقتو.، كسأتكمـ الحقان عف ماىية االستغفار مف الرزؽ مف أم سد كأم مانعخالية الطريؽ  فتغدك ،الخطايا

                                                           

 (.11سكرة نكح آية ) (1)
 (.5سكرة ىكد، آية ) (2)
بحر العموم المسمى بـ )تفسير السمرقندي(، ىػ(، 373أبك الميث نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ، )ت: ، السمرقندمانظر:  (3)
 (. 23/633، )جامع البيان في تأويل القرآن(، كالطبرم، 3/500)
، لباب التأويل في معاني التنزيل المسمى بـ )تفسير الخازن(ق(، 741الخازف، عبلء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ البغدادم،  )ت: ( 4)
 ـ.1979ق/1399بيركت،  –(، دار الفكر، لبناف4/345)
 (.8/246، )، تفسير القرآن العظيمابف كثير (5)
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 يف ىف يث ىث نث مث زث رث يتُّٱات أخرل ليا بعد اقتصادم، إذ يقكؿ اهلل تعالى: كىناؾ آي

شاء اهلل كاف،  الجكاب مضمر، أم ما :فيياقيؿ ، األكلى، ك اففييا مسألتذكر القرطبي أنيا ، ك (1)َّلكاك يق ىق

اَل َأُدلَُّك أَ : "رضي اهلل عنو أنو قاؿ ألبي ىريرة ركاية النبي ىي ك أما المسألة الثانية ،  يشاء ال يككفكما ال

اَل َحْوَل َواَل ُقوََّة ِإالَّ "َفُقْمُت: َبَمى، َفَقاَل: ؟ "-ٍز ِمْن ُكُنوِز اْلَجنَِّة َأْو َقاَل: َعَمى َكنْ -ِمَمٍة ِمْن ُكُنوِز اْلَجنَّةِ َعَمى كَ 

  .(3()2)أسمم عبدي واستسمم :قاليا العبد قال اهلل عز وجل اِباهلِل" إذ

يا كممة استسبلـ كتفكيض مف اهلل تعالى كاعتراؼ بالخضكع لو، كأنو ال راد سبب ذلؾ أن :قاؿ العمماء

كىك ثكاب نفيس، كما أف  ،ألف العبد ال يممؾ مف األمر شيئان، كمعنى الكنز: أنو ثكاب مٌدخر في الجنة ،ألمره

كالطاعة إال ، كقيؿ معناه: ال حكؿ في دفع الشر كالمعصية، كال قكة في تحصيؿ الخير أمكالكـ سي الكنز أنفى 

  .(4)باهلل

كفي تأصيؿ أثر الذكر في تحقيؽ الرفاه االقتصادم، يأتي شكر المنعـ سبحانو كتعالى؛ كالشكر هلل 

ذكر ظاىر لو سبحانو، فإذا تحقؽ ىذا الذكر مع تحقؽ ثقافة كبيئة صالحة، بحيث يتحقؽ مف خبلليما 

كالسعي نحكه بأسبابو دكف كسؿ أك جشع أك بحسف التجمؿ في طمب الرزؽ  ،تحسيف العبلقة مع اهلل سبحانو

 ىل مل خل ُّٱيقكؿ سبحانو:  ،تأفؼ؛ إف كؿ ذلؾ يؤٌدم إلى حمكؿ السكينة كتنزؿ البركات، كىذا كعد رباني

، (5)َّمه  جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل

                                                           

 (.39سكرة الكيؼ، آية ) (1)
(، 2704أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار، باب استحباب خفض الصكت بالذكر، حديث رقـ)( 2)
(4/2078.) 
 (.10/406، )الجامع ألحكام القرآنانظر: القرطبي،  (3)
 .1593، صالمنياج في شرح صحيح مسمم بن الحجاجالنككم، انظر:  (4)
 (.96سكرة األعراؼ، آية ) (5)
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لنظاـ كىذا يعكس دكر القيـ التربكية اإليمانية كأثرىا الحقيقي عمى االقتصاد، عمى عكس ما يقكـ عميو ا

ئرة ال الرأسمالي الجشع مف حصر الثركة الطائمة بيد عدد مف القطط السماف، كيترؾ جٌؿ الشعكب فقيرة حا

كنصرة  ،فاالستغفار المكافئ اليـك ىك بتطيير القمكب مف الغؿ كالحسد تستطيع أف تدبر قكت يكميا،

صرار  ،زاتض األمـ كتطيح بالمنجى كاالبتعاد عف الفكاحش التي تقكٌ  ،المظمكـ ككؿ ذلؾ ال يتأتى بدكف عـز كا 

 عمى محاربة الشيكات كمجاىدة النفس.

 انجعذ انكىٍَ: انزكش وساثعب  
ألجؿ عبادتو كطاعتو، فما مف مخمكؽ مف مخمكقات اهلل  ؛لقد خمؽ اهلل الككف كما فيو مف مخمكقات

 مب زب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ُّّٰٱقكؿ اهلل تعالى: ي، مف ىذه المخمكقات كاإلنساف ،إال كلو عبادة خاصة بو

 يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب

 .(1)َّمن زن رن مم ام يلىل  مل يك ىك مك لك اك يقىق

الشككاني: "كالمراد بالسجكد ىك االنقياد الكامؿ، ال سجكد الطاعة الخاصة بالعقبلء، سكاء جعمت  قاؿ

  .(2)أك عامة ليـ كلغيرىـ" بلءقبالعكممة آمف خاصة 

ص، فإذا حشد مف الخبلئؽ مما يدرؾ اإلنساف كمما ال يدرؾ، سيد قطب: "كيتدبر القمب ىذا الن قاؿ

ذا حشد مف األفبلؾ كاألجراـ مما يعمـ اإلنساف كمما ال ذا حشد مف الجباؿ كالشجر كالدكابٌ  كا  في ىذه  يعمـ، كا 

ذا بتمؾ الحشكد كميا في مككب خاشع تسجد كميا هلل، كتتجو إليو كحده  األرض التي يعيش عمييا اإلنساف، كا 

                                                           

 (.18كرة الحج، آية )س (1)
 (.3/524، )فتح القديرالشككاني،  (2)
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فيبدك ىذا اإلنساف  ،سكاه، كتتجو إليو كحده في كحدة كاتساؽ، إال ذلؾ اإلنساف فيك كحده الذم يتفرؽ دكف

 .(1)عجيبان في ذلؾ المككب المتناسؽ"

يعني: "ألـ تعمـ؛ بأف السجكد مف ىذه  (يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ)قاؿ الشعراكم في معنى قكلو تعالى: 

مف أنفسنا، كلكؿ جنس مف أجناس الككف سجكد يناسبو،  كما نعممو في السجكد ،األشياء سجكد عمى حقيقتو

عمى حقيقتو، لكف ىذا القكؿ يعارضو  نو سجكد داللة، ال سجكدإبعض يقكؿ عف سجكد ىذه المخمكقات فال

 جض خصمص حص مس خس حس مخجس جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جتُّٱقكؿ اهلل تعالى: 

غير صبلة كتسبيح كس(2)َّمض خض حض جكد، يتناسب كطبيعتو التي ، فمكؿ مخمكؽ في ىذا الككف ميما صى

.(3)"فطره اهلل تعالى عمييا

 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن اممم يل ىل مل يك ىك مكٱُّٱكيقكؿ اهلل تعالى: 

الكاردة في اآلية كممة شيء ، ف، اآلية تجعؿ التسبيح كظيفة الخمؽ أجمعيف(4)َّحئ جئ يي مينيىي

لطالما ك ، افييا مع خالقي تتعامؿ ،تكؿ ما خمقو اهلل كأبدعو، كالتسبيح لغة خاصة ليذه الكائناتجعميا شاممة ل

أصابني ما أصابني مف الدىشة بعد  ،ىذه اآليةتأٌممت  فمماكنا نعامؿ الجمادات بالجمكد كعدـ النظر إلييا، 

العاقؿ لمتكجو إلى الخالؽ سبحانو كتعالى  ما رأيت ما فييا مف انقياد الككف بالعبادة هلل، كىذا ما يدعك اإلنسافى 

صمة بالعبادة كالطاعة كاالستغفار مف كؿ خطيئة، كديمكمة التكبة كاإلنابة إلى اهلل، كالتسبيح بصفة دائمة كمتكا

ؿ الكائنات تسبح بعد أف يرل كخاضع لربو ؿ إقباؿ العبد القبً ، مما يجعؿ اإلنساف يي لو سبحانوكالتحميد الدائـ 

                                                           

 (.4/2414، )في ظالل القرآنسيد قطب،  (1)
 (.41سكرة النكر، آية ) (2)
 (.9751-16/9750، )الخواطرانظر: الشعراكم،  (3)
 (.18كرة الحج، آية )س (3)
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كقفة خاصة في المبحث المقبؿ بإذف ر، كسأقؼ مع ذكر التسبيح قبؿ عمى التسبيح بميفة كتدبٌ بحمد ربيا، فيي 

  مبينة أثران جديدان لو عمى الفرد. ،اهلل

ف مف شيء إال يسبح بحمده، أم كما مف شيء مف المخمكقات إال يسبح بحمد اهلل،  قاؿ ابف كثير: كا 

نات ي الحيكاكىذا عاـ ف، أم ال تفقيكف تسبيحيـ أييا الناس، ألنيا بخبلؼ لغاتكـ ،كلكف ال تفقيكف لتسبيحيـ

َنْسَمُع َتْسِبيَح الطََّعاِم  َوَلَقْد ُكنَّا "كما ثبت في صحيح البخارم عف ابف مسعكد أنو قاؿ:  ،كالجمادات كالنباتات

أن طبيبًا ذكر ضفدعًا في دواء عند رسول  :عف عبد الرحمف بف عثمافكفي سنف النسائي  ،(1)"َوُىَو ُيْؤَكلُ 

( قاؿ االسطكانة تسبح منزنرنكقاؿ عكرمة في قكلو تعالى: )، (2)"عن قتمو "فنيى رسول اهلل  اهلل 

 .(3)كقاؿ بعض السمؼ: صرير الباب تسبيحو كخرير الماء تسبيحو، كالشجرة تسبح، االسطكانة ىي السارية

فشمؿ كؿ ما يسمى شيئان كائنان ما كاف، كقيؿ: إنو يحمؿ قكلو: كمف فييف عمى  قاؿ الشككاني:ك 

كقالت طائفة: إف  عمى ما عدا ذلؾ مف المخمكقات. (ينىنننمنزنرن) المبلئكة كالثقميف، كيحمؿ

ىذا العمكـ مخصكص بالمبلئكة كالثقميف دكف الجمادات، كقيؿ: خاص باألجساـ النامية فيدخؿ النباتات، كقد 

مٌر عمى قبريف" كفيو "ثـ دعا بعسيب رطب فشقو اثنيف، كقاؿ: إنو يخفؼ  "أف النبي استدؿ لذلؾ بحديث 

                                                           

 (. 4/194(،)3579، باب عبلمة النبكة في اإلسبلـ، حديث رقـ )كتاب المناقبأخرجو البخارم في صحيحو، ( 1)
أبك داكد، سميماف بف األشعث بف (، 4/4(، )3871أخرجو ابك داككد في سننو، كتاب الطب، باب في االدكية المكركىة، حديث رقـ ) (2)

تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد، المكتبة ، سنن أبي داوودىػ(، 275بف شداد بف عمرك األزدم السًّْجٍستاني، )ت: إسحاؽ بف بشير 
النسائي، أبك (، 7/210(، )4355كالنسائي في سننو، كتاب الصيد كالذبائح، باب ميتة البحر، حديث رقـ ) بيركت، –العصرية، صيدا 

، تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة، مكتب المطبكعات المجتبى من السننىػ(، 303الخراساني )تعبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي 
 ـ.1986ىػ/1406، 2حمب، ط -اإلسبلمية

 ،مشكاة المصابيح، ق(741 ، )ت:ب العمرم ابك عبد اهلل كلي الديفمحمد بف عبد اهلل الخطي كالحديث صححو االلباني ) انظر: التبريزم،
 (.ـ1985الثالثة،  :_بيركت ، الطبعةالديف األلباني، المكتب اإلسبلميد ناصر (، تحقيؽ: محم2/1283)
 (.74-5/73، )، تفسير القرآن العظيمابف كثيرانظر:  (3)
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 هت مت ختحتُّٱٱ:كقكلو، (2)َّين ىن منُّٱٱ تعالى: كيؤيد حمؿ اآلية عمى العمكـ قكلو (1)ما لـ ييبسا" عنيما

كثبت في الصحيح أنيـ كانكا  ،مف اآليات ىاكنحك  ،(4)َّمس خس حسُّٱٱ كقكلو:، (3)َّمحجح مج حج مث

 أفٌ "حديث حنيف الجذع، كحديث يؤٌكد ىذا المعنى ، ك  يسمعكف تسبيح الطعاـ كىـ يأكمكف مع رسكؿ اهلل

ر  جى مى  ان حى مّْـي عى كمعنى إال  ،حيح، كمف ذلؾ تسبيح الحصى في كفوككميا في الص، "(5)النبي  ىًبمىكَّةى كىافى ييسى

 . (6)إال يسبح متمبسان بحمده ، أمح بحمدهيسبٌ 

، (7)َّخت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ جئحئ ىييي ني ُّٱكقاؿ عز كجؿ: 

 نت مت زت رت يب ىب نب مب ربزب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ُّٱكقاؿ سبحانو كتعالى: 

 مم ام يلىل مل يك ىك مك لك اك يقىق يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت ىت

َّمنىن زن رن
(8). 

أف كبل مف التسبيح كالسجكد ىك مف ضركب العبادة هلل تعالى، كأف سجكد تدؿ عمى فيذه اآليات "

از، كذكر ألنعمو، كشكر عمييا عمى الحقيقة ال عمى المج ىك سجكد هلل تعالى كتسبيح لجبللوىذه الجمادات 

                                                           

(، كمسمـ في صحيحو، كتاب الطيارة، باب ُٕ/ٖ(، )َِٓٔخرجو البخارم في صحيحو ، كتاب األدب، باب الغيبة، حديث رقـ )أ (1)
 (.َِْ/ُ(، )ِِٗكؿ ككجكب االستبراء منو، حديث رقـ )الدليؿ عمى نجاسة الب

 (.18سكرة ص، آية )( 2)
 (.74سكرة البقرة، آية ) (3)
 (.90سكرة مريـ، آية ) (4)
مىيَّ قىٍبؿى أىٍف أي : " كنص الحديث ىك أف جابر بف سمرة، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  (5) مّْـي عى رنا ًبمىكَّةى كىافى ييسى ىٍعًرؼي حىجى ىٍعًرفيوي  ؛ ٍبعىثى ًإنّْي ألى ًإنّْي ألى

(، 2277، كتسميـ الحجر عميو قبؿ النبكة، حديث رقـ)"، )أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب الفضائؿ، باب فضؿ نسب النبي  اآٍلفى 
(4/1782.))  
 (3/274، )فتح القديرلشككاني، اانظر:  (6)
 (.49سكرة النحؿ، آية ) (7)
 (.18سكرة الحج، آية ) (8)
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، كبداللة قكلو سبحانو: (نيمي زي ري ٰى)بداللة قكلو تعالى:   نفقييا نحفكلكف عمى أكجو ال

 زتُّٱ(، كذكره كبلن مف 49في سكرة النحؿ آية) (مبخب)(، كذكره: 15في سكرة الرعد آية) (يئ)

فكؿ ما في الكجكد يعبد اهلل تعالى كيسجد  .َّٱىثنث  مث زث رث يت ىت نت مت

 .(1)"ب عمى اإلنساف إدراكيالجبللو كيسبح بحمده طكعان أك كرىان، كلكف بطرائؽ يصع

كآيات التسبيح في القرآف الكريـ التي يبمغ عددىا أربعان كسبعيف آية تؤكد عمى أف الككف بكؿ ما فيو 

مف المبلئكة كالجف كاإلنس، كمختمؼ الكائنات الحية األخرل، كجميع الجمادات، يسبح هلل تعالى كيسجد لو، 

 .(2)بجبللو كيحمده كيمجده كينزىو عف كؿ كصؼ ال يميؽ

مف أسرار الحياة، كلذلؾ خمؽ  الماء سائؿ عجيب يكمف فيو سر كبير حتى الماء يسبح هلل تعالى:"

اهلل تعالى فيو الحياة أكالن، كعاشت فيو كؿ صكر الحياة الباكرة قبؿ خمؽ الحياة عمى اليابسة بببلييف السنيف، 

ميات الحيكية ال تتـ في غيبة الماء، كلذلؾ يسبحو كتتككف غالبية أجساد الكائنات الحية مف الماء، ككؿ العم

جميع خمقو مف اليكاء كالماء، كالجمادات، كالنباتات، كالحيكانات، ككؿ المبلئكة، ككثير مف عقبلء اإلنس 

ال يركف ىذه الحقيقة، كال  فكالجف، كيغفؿ عف ذلؾ الغافمكف مف أصحاب اإلرادة الحرة مف اإلنس كالجف الذي

ف رأكىا فإنيـ ال يركف مف كرائيا حكمة، كال يأخذكف منيا عبرة، كال يركف لمخالؽ العظيـ يفقيكف ليا معن ى، كا 

 .(3)"فييا يدان 

ا أف المظير الشعائرم مكضكعو عبلقة المسمـ بالخالؽ، نالمظاىر يتضح لىذه عرض كبعد 

أما المظير الككني ك  ،عبلقة الفرد المسمـ باألفراد كالجماعات مف حكلو ىكالمظير االجتماعي مكضكع ك 
                                                           

 ـ.2006، نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الطبعة: العاشرة، 9، صصور من تسبيح الكائنات هلللنجار، راغب محمد، ازغمكؿ  (1)
 .38، صصور من تسبيح الكائنات هلل، زغمكؿ النجارانظر:  (2)
 .38صانظر: المرجع نفسو،  (3)
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فمكضكعو عبلقة المسمـ بالككف المحيط، كتطبيؽ "المظير الشعائرم" لمعبادة بشكؿ عاـ كلمذكر بشكؿ خاص 

ب عمى ممارسة تمؾ الشعائر الدينية المحددة، يتطمب معرفة اإلنساف بخالقو كرسمو ككتبو كمبلئكتو، كالتدرٌ 

نساف بأشكاؿ التكافؿ االجتماعي كالفضائؿ االجتماعية، كأما تطبيؽ المظير االجتماعي فيك يتطمب معرفة اإل

 .(1)باإلضافة إلى تدريبيـ عمى ممارسات تمؾ األشكاؿ

 :كلعٌؿ ىذا الشكؿ فيو تكضيح لتمؾ األبعاد الخاصة بالذكر

 
كأما تطبيؽ المظير الككني لمعبادة فيك يتطمب مف اإلنساف أف يتعرؼ عمى الككف المحيط كمككناتو، 

خصائصيا كتطبيقاتيا، كتدريب المتعمميف ك إلى اكتشاؼ القكانيف التي تنظـ الكائنات الطبيعية،  كأف يتكجو

عمى أشكاؿ التعامؿ معيا كاالنتفاع بيا حسب التكجييات اإلليية، كانطبلقان مف ىذا المفيكـ لمعبادة تتفرع 

ككميا مما  " ك "عمكـ ككنية"،"عمكـ اجتماعية عمكـ كثيرة ال حصر ليا يمكف أف تنقسـ إلى "عمـك دينية" ك

                                                           

 .84، صفمسفة التربية اإلسالميةانظر: الكيبلني،  (1)

 اإلنسان 

 الذاكر هلل

 الخالق

عالقة 
 عبودية

 الكون 
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أمرت بو أصكؿ التربية اإلسبلمية، ألف ثمرتيا مف الناحية االجتماعية ىي تخريج عمماء يخشكف اهلل كيحبكنو 

 .(1)كيدعكف الخمؽ لمحبتو

كليذه األسباب أيضان تكجو فمسفة التربية اإلسبلمية إلى كجكب تكامؿ المظاىر الثبلثة لمعبادة في 

فالعبادة الحقيقية ال تتـ بنصب األجساـ كتكلية الكجكه إلى جية القبمة التي قد تككف  لتطبيؽ،ميداف العمؿ كا

نما يجب أف تمتحـ بالمظير  نحك الشرؽ أك الغرب، ثـ االكتفاء بأداء حركات العبادة الدينية كشعائرىا، كا 

لى التحاـ المظير  يشير القرآف في  جتماعي، كماالشعائرم كالمظير االاالجتماعي كالككني لمعبادة كذلؾ؛ كا 

 ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل ملُّٱقكلو تعالى: 

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه

  مت زت رتيب ىب نب مب زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

فيذه آية عظيمة، تذكر أميات األحكاـ، ألنيا تضمنت ست عشرة قاعدة:  .(2)َّزث رث يت ىتنت

حشر كالميزاف كالصراط كالحكض كالشفاعة كالجنة كالنار كالمبلئكة اإليماف باهلل كبأسمائو كصفاتو، كالنشر كال

يصاؿ القرابة  نفاؽ الماؿ فيما يعف مف الكاجب كالمندكب، كا  كالكتب المنزلة، كأنيا حؽ مف عند اهلل كالنبييف، كا 

يتاء كترؾ قطعيـ، كتفقد اليتيـ كعدـ إىمالو كالمساكيف كذلؾ، كمراعاة ابف السبيؿ كالمحافظة عمى الصبل ة كا 

  .(3)الزكاة كالكفاء بالعيكد كالصبر في الشدائد

                                                           

 .84، صفمسفة التربية اإلسالميةني، انظر: الكيبل (1)
 (.177سكرة البقرة، آية ) (2)
 (.2/237، )الجامع ألحكام القرآنانظر: القرطبي،  (3)
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كقيؿ: كثر خكض المسمميف كأىؿ الكتاب في أمر القبمة فقيؿ: ليس البر العظيـ الذم يجب أف "

تذىمكا بشأنو عف سائر صنكؼ البر أمر القبمة، كلكف البر الذم يجب االىتماـ بو بر مف آمف كقاـ بيذه 

 .(1)"األعماؿ

 

الفخر الرازم أف مف األقكاؿ في تفسير الًبٌر ىك أنو اسـ جامع لجميع الخصاؿ الحميدة،  كفي تفسير

إنما ىك اعتقاد صحيح،  ، كعميو فميس البٌر حركات كتكجيات(2)كأف استقباؿ القبمة كاحد مف ىذه الخصاؿ

تكاليؼ  كاجتماع قائـ عمى األخبلؽ الرفيعة، كصبر عمى مخمصة، كتكامؿ اقتصادم كاجتماعي كعبادة

 الجياد كالعمؿ.

كأرل أف الخركج مف ضيؽ مفيكـ العبادة إلى ىذه األبعاد قد تجسد في ىذه اآلية، عمى اعتبار أف 

ـٍ التكجو إلى القبمة حركيان ككاقعيان، كمثؿ الذكر القبمة ليست ىي البر كما اعتقدكا، إنما ىي األعماؿ التي تيتىرجً 

إلى ما يسمى تحميد أك التكبير، إنما يجب أف يخرج مف ىذه الدائرة ليس ىك فقط التسبيح أك التيميؿ أك ال

 في الحياة العممية، إذ تبدك آثاره كأبعاده جمية ككاضحة. ؛أم بذكر اهلل في المكقؼ

 يث ىث نثٱُّٱأما اإلشارة إلى التحاـ المظير الشعائرم لمعبادة بالمظير الككني، فمثميا قكلو تعالى: 

 رن مم ام يل ىل مل ىكيك مك لك اك يق ىق يف ىف

يعني بذلؾ قيامان في صبلتيـ، كقعكدان في تشيدىـ، كفي غير صبلتيـ كعمى جنكبيـ نيامان، ؛ (3)َّزن

كقاؿ بعضيـ: ىك ذكر اهلل في الصبلة كفي غير الصبلة كقراءة القرآف، كما كرد في ىذه اآلية ىك حاالت ابف 
                                                           

(، تحقيؽ: يكسؼ 1/101) ،المسمى مدارك التنزيل وحقائق التأويل (، ـىػ710النسفي، أبك البركاف عبد اهلل بف أحمد بف محمكد، )ت:  (1)
 ـ.1998ىػ/1419الطيب، بيركت، الطبعة: األكلى، عمي بدكم، دار الكمـ 

  (.5/213، )مفاتيح الغيبالرازم، انظر:  (2)
 (.191-190سكرة آؿ عمراف، آية ) (3)
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ائر المفسريف: أراد بو ذكر اهلل تعالى، ؛ كقاؿ س(2)معناه الذيف يكحدكف اهلل عمى كؿ حاؿ :، كقيؿ(1)آدـ كميا

فىيـ بالمداكمة عميو، إذ اإلنساف قمما يخمك مف معنى ىذه الحاالت الثبلثة  .(3)ككصى

كالذيف يعطمكف "المظير االجتماعي" لمعبادة غالبان ما يضيفكف لػ "المظير الشعائرم أشكاالن مخترعة 

كتقديس الصالحيف األمكات، كاالحتفاالت الدينية، مف البدع كالطقكس كمظاىر التديف السمبي كالدركشة 

ككثيران ما يقمبكف معاني المصطمحات الدينية نفسيا، كأف يحكلكا معنى الزىد مف ككنو زىد األغنياء بما في 

 .(4)أيدييـ، ليجعمكه زىد الفقراء بما يحتاجكنو مف ضركريات حياتيـ"

محؾ الصدؽ في "المظير الشعائرم" فاألكؿ ىك كىذا يؤكد عمى أف "المظير االجتماعي" لمعبادة ىك 

 اإليماف العممي، كالثاني ىك االدعاء النظرم".

نتج التطبيؽ االجتماعي يي  كالمظيرى  ،نتج التكازف النفسيبأف المظير الشعائرم يي  المعاصريف أحدكعمؽ 

 .(5)نتج القناعة العقميةالككني يي  العممي، كالمظيرى 

كال  ،بد أف نحسف استغبلليا ال ،كثيرة كمساحات كاسعة في حياتنا ان أف لمذكر آفاق بدا ليكىكذا 

مف  ان نحصره في بقعة ضيقة، إذ أنو بيذه األبعاد قد شمؿ الحياة كميا، لذلؾ إف لكؿ ذكر مف األذكار سر 

إنما نحف بحاجة إلى تدبر لكؿ  ،د بالمساف فقطياألسرار يجب اكتشافو، كىذا ال نصؿ إليو عف طريؽ الترد

 .رض الكاقععمى أ مف معانييا حتى نرل ثمرة ىذا الذكر معنى

                                                           

 (.475-7/474، )في تأويل القرآن جامع البيانالطبرم،  (1)
(، تحقيؽ: ياسر بف إبراىيـ كغنيـ بف 1/388، )تفسير القرآنىػ(، 489منصكر بف محمد بف عبد الجبار بف أحمد )ت: أبك المظفر، ( 2)

 ـ.1997ىػ/1418السعكدية، الطبعة األكلى،  -عباس بف غنيـ، دار الكطف، الرياض
(، تحقيؽ: اإلماـ أبي 3/231، )الكشف والبيان عن تفسير القرآنىػ(، 427أبك إسحاؽ أحمد بف محمد بف إبراىيـ، )ت: ، الثعمبي (3)

 ـ.2002ىػ/ 1422لبناف، الطبعة: األكلى،  -اث العربي، بيركتمحمد بف عاشكر، دار إحياء التر 
 .90، صفمسفة التربية اإلسالميةالكيبلني،  (4)
 .https://whudali.blogspot.com/p/blog-page.html، 6، ص)أذكار األحرار(انظر: كليد اليكدلي، مدكنة بعنكاف:  (5)
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 :ادلطهت انثبٍَ: سَبض انزاكشٍَ
جاءت تسمية ىذا المطمب برياض الذاكريف، نسبة إلى مجالس الذكر التي كصفيا النبي عميو 

الصبلة كالسبلـ بأنيا رياض الجنة، فمف شاء أف يرتع في رياض الجنة فميذكر اهلل، كىي أيضان مجالس 

ِإالَّ َحفَّْتُيُم اْلَماَلِئَكُة  َعزَّ َوَجلَّ  اَل َيْقُعُد َقْوٌم َيْذُكُروَن المَّوَ "مبلئكة الكراـ عمييـ السبلـ؛ ففي صحيح مسمـ: ال

ٍيرىةى أى  عفٍ  كفي الصحيحيف. (1)"َوَغِشَيْتُيُم الرَّْحَمُة َوَنَزَلْت َعَمْيِيُم السَِّكيَنُة َوَذَكَرُىُم المَُّو ِفيَمْن ِعْنَدهُ  رضي   ًبي ىيرى

نَّ ِلمَِّو َماَلِئَكًة َيُطوُفوَن ِفي الطُُّرِق َيْمَتِمُسوَن َأْىَل الذِّْكِر، َفِإَذا َوَجُدوا إً  " :قىاؿى رىسيكؿي المًَّو : قىاؿى اهلل عنو 

 .(3()2) ِبَأْجِنَحِتِيْم ِإَلى السََّماِء الدُّْنَيا...."َقْوًما َيْذُكُروَن المََّو َتَناَدْوا: َىُممُّوا ِإَلى َحاَجِتُكْم، َقاَل: َفَيُحفُّوَنُيْم 

 خمس: في نقاط كسأتناكؿ في مكضكع رياض الذاكريف الحديث عف بعض ىذه الرياض

 انتههُم خ: سوظأوال  
التيميؿ أف يقكؿ اإلنساف: ال إلو إال اهلل، كفي سكرة محمد كرد الحديث عف ىذا الشطر مف الشيادتيف 

 هث مث هت متهب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰهُّٱتعالى:  في قكلو

مى أيضان ، كتس(5)نيا تدؿ عمى نفي الشريؾ عمى اإلطبلؽألكتسمى ىذه الكممة كممة التكحيد  .(4)َّمس

ير لو كال ظدت اهلل: اعتقدتو منفردان بذاتو كصفاتو، ال نكمعنى كحٌ  ،دد يكحٌ كالتكحيد مصدر كحٌ اإلخبلص، "

                                                           

 .50ص سبؽ تخريجو( 1)
 (.8/86(، )6408اب الدعكات، باب فضؿ ذكر اهلل عز كجؿ، حديث رقـ )أخرجو البخارم في صحيحو، كت( 2)
 .113، صلحديقة األنيقة في شرح العروة الوثيقة في عمم الشريعة والطريقة والحقيقةابحرؽ،  (3)
 (.19سكرة محمد، آية ) (4)
 (.1/213، )الفتوحات الربانية عمى األذكار النوويةابف عبلف،  (5)
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ىي ية كالفعمية، ك لبكؿ خير ديني كدنيكم، كىي أصؿ العبادات القك ة مكألنيا كممة النجاة المتكفٌ  .(1)شبيو

 .(2)ممة اإلخبلص التي ال عمؿ إال بيا"كىي أعمى شعب اإليماف، كك ،أركاف اإليمافعمييا  تالقاعدة التي بني

 تغيرت حياتيـ كانتقمكا مف حياة إلى حياة التكحيد ىذهعندما عرؼ السابقكف المعنى الحقيقي لكممة ك 

طعت صمتيـ انقطاعان تامان بطريقتيـ األكلى في االعتقادات كالتعبدات، كلما فسدت السميقة كتغيرت كانق

المعرفة بمغة العرب، جيؿ المسممكف معنى كممة "ال إلو إال اهلل، لذلؾ كاف ال بد مف شرح ىذه الكممة، 

الذم تكالبت فيو األمـ  كمعرفة مدلكالتيا، حتى يككف المسمـ عمى بصيرة مف دينو، خاصة في ىذا الكقت

عمى أمة اإلسبلـ، فكاف لزامان عمى أمة محمد أف تعيد النظر في نفسيا، كفي الخمؿ الذم أضر بيا، كىذا 

 الخمؿ معظمو مف الداخؿ كأقمو مف الخارج.

لمعاذ بف جبؿ رضي اهلل  الكارد في تفسير ال إلو إال اهلل، فًيٍمنا معنى قكلو إذا فيمنا ىذا المعنى 

َمُو المَُّو َعَمى َما ِمْن َأَحٍد َيْشَيُد َأْن اَل ِإَلَو ِإالَّ المَُّو َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل المَِّو ِصْدًقا ِمْن َقْمِبِو، ِإالَّ َحرَّ : "(3)ماعني

قاؿ الحافظ ابف رجب  ،(4)"تَِّكُموا: َيا َرُسوَل المَِّو َأَفاَل ُأْخِبُر ِبِو النَّاَس َفَيْسَتْبِشُروا، َقاَل: ِإًذا يَ معاذ النَّاِر، َقال

                                                           

 (.3/657، )فتح الباري شرح صحيح البخاريني، ابف حجر العسقبل (1)
(، كشمس الديف ابف 10/661، )مجموع الفتاوى(، كابف تيمية، 1/191، )الفتوحات الربانية عمى األذكار النوويةانظر: ابف عبلف،  (2)

(، تحقيؽ: 2/78) نح المرعية،كتاب اآلداب الشرعية والمىػ(، 763مفمح، محمد بف مفمح بف مفرج أبك عبد اهلل المقدسي الراميني، )ت: 
 ـ.1999ق/1419شعيب األرناؤكط كعمر الخياـ، مؤسسة الرسالة، بيركت، الطبعة: الثالثة، 

ؽ.ىػ(، كاف أعمـ األمة بالحبلؿ كالحراـ،  20ىك: معاذ بف جبؿ بف عمرك بف أكس األنصارم الخزرجي، أبك عبد الرحمف، كلد عاـ ) (3)
بينو كبيف جعفر بف أبي طالب، كشيد العقبة مع  الستة الذيف جمعكا القرآف في العيد النبكم، أسمـ كىك فتى، كآخى النبي  أحدكىك 

كبعثو الرسكؿ، بعد غزكة تبكؾ، قاضيا كمرشدا ألىؿ اليمف،  ا مع الرسكؿ ا كالخندؽ كالمشاىد كميأحداألنصار السبعيف. كشيد بدرا ك 
ف كأرسؿ معو كتابا إلييـ يقكؿ فيو: )إني بعثت لكـ خير أىمي(، كتكفي عقيما بناحية األردف ًفي طاعكف عمكاس سنة ثماني عشرة، كىىيكى ابٍ 

االستيعاب )لكال معاذ ليمؾ عمر( ينكه بعممو، )انظر: ابف عبد البر،  ثماف كثبلثيف سنة، كدفف بالقصير المعيني )بالغكر( كمف كبلـ عمر:
 ((.7/258، )األعالم( كالزركمي، 111-6/107، )اإلصابة في تمييز الصحابة(، كابف حجر، 1403-3/1402، )في معرفة األصحاب

، كراىية أف (4)  .(1/37(، )128ال يفيمكا، حديث رقـ ) أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب العمـ، باب مف خص بالعمـ قكمان دكف قـك

https://www.messenger.com/t/sajedariziq
https://www.messenger.com/t/sajedariziq
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فإف ىذه الكممة إذا صدقت طيرت  ،صدقو في قكليا خؿ النار مف أىؿ ىذه الكممة فمقٌمةفأما مف دالحنبمي: "

 .(1)"كمتى بقي في القمب أثر سكل اهلل فمف قمة الصدؽ في قكليا ،القمب مف كؿ ما سكل اهلل

بمسانو  بيا، فيذا فرعكف قد أتى الشيادة ثمراتقيؽ أف المساف كحده غير كاؼ لتحنستنتج مما سبؽ 

 رت يب ىب نب مب زبُّٱ تعالى: قاؿ اهللأم المكت كاليبلؾ؛ ، (2)ألنو في كقت التمؼ ؛نفعوتكلـ 

 .(3)َّزت

رؤية تقطع االلتفات إلى األسباب كالكسائط، فبل  ترل األمكر كميا مف اهلل تعالى كحقيقة التكحيد أف"

شكاية الخمؽ، كترؾ لكميـ، كالرضا عف اهلل  ؾى الى، كىذا المقاـ يثمر التككؿ، كترٍ منو تع ترل الخير كالشر إال

 .(4)"تعالى كالتسميـ لحكمو

اعمـ أف اهلل أعممؾ أف ال إلو  :ثبلثة أكجو، أحدىا يعني أف فيياىذه اآلية تفسير لماكردم في ا كذكر

أنو ال إلو إال يا محمد قينان، الثالث: يعني فاذكر و خبران يممفاع استدالالن يا محمد إال اهلل، الثاني: ما عممتو 

 .(5)ر عف الذكر بالعمـ لحدكثو عنواهلل، فعبٌ 

في تفسير  (1)السعدم قاؿكما تقدـ في اآلية مف سكرة محمد. ، كالعمـ بالتكحيد مما أمر اهلل بو نبيو 

عممو، كتمامو أف يعمؿ بالمقتضى"،  ىذه اآلية: "العمـ ال بد فيو مف إقرار القمب كمعرفتو، بمعنى ما طمب منو

                                                           

كممة اإلخالص ىػ(، 95، زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف، السبلمي البغدادم، الدمشقي الحنبمي، )ت: ابف رجب( 1)
 ، تحقيؽ: زىير الشاكيش، المكتب اإلسبلمي، بيركت، الطبعة: الرابعة.44، صوتحقيق معناىا

، تحقيؽ: عبد اليادم محمد منصكر، 163، صمسألة في التوحيد وفضل ال إلو إال اهللىػ(، 909د اليادم، )ت: يكسؼ بف عبانظر: ( 2)
 ـ.1995ىػ/1416راجعو كقدـ لو: عبد القادر األرناؤكط، دار البشائر اإلسبلمية، الطبعة: األكلى، 

 (.91سكرة يكنس، آية ) (3)
(، 1/6، )تجريد التوحيد المفيدىػ(، 845العباس الحسيني العبيدم تقي الديف، )ت: المقريزم، أحمد بف عمي بف عبد القادر أبك  (4)

 ـ.1989ىػ/1409تحقيؽ: طو محمد الزيني، الجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة، الطبعة: 
 (.5/300، )النكت والعيونالماكردم، انظر:  (5)
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ال يسقط عف أحد، كائنان مف  ،فرض عيف عمى كؿ إنساف -كىك العمـ بتكحيد اهلل -كىذا العمـ الذم أمر اهلل بو

، كقد طرح بعض الطرؽ إلى العمـ أنو "ال إلو إال اهلل" منيا أف العمـ بأف اهلل إلى ذلؾ مضطره  كاف، بؿ كؿه 

فاعمـ أنو ال إلو إال اهلل كاستغفر لذنبؾ، أم إذا  .(2)كالتدبير، كالنعـ الظاىرة كالباطنةتعالى ىك المنفرد بالخمؽ 

عممت السعادة التي يناليا المؤمف كالشقاكة التي تقع عمى الكافر، فديـ كاثبٍت يا محمد عمى ما أنت عميو مف 

عف  ؾ، كىذا األمر مع عصمتو العمـ بالكحدانية، كتكميؿ النفس بإصبلح أحكاليا، كاطمب المغفرة ألجؿ ذنب

 .(3)الذنكب لمتعميـ كاستناف أمتو بو

كليس المراد قكليا بالمساف مع الجيؿ بمعناىا، فإف المنافقيف يقكلكنيا كىـ تحت الكفار في الدرؾ 

كف كيتصدقكف، كلكف المراد قكليا مع معرفتيا بالقمب كمحبتيا كمحبة أىميا األسفؿ مف النار، مع ككنيـ يصمٌ 

ْسَعُد النَّاِس ِبَشَفاَعِتي َيْوَم الِقَياَمِة، َمْن َقاَل اَل ِإَلَو ِإالَّ المَُّو، َخاِلًصا "أكفي ركاية   ض ما خالفيا كمعاداتو،كبغ

َحُرَم َماُلُو  ،ُدوِن اهللِ  ِمنْ  َوَكَفَر ِبَما ُيْعَبدُ  َقاَل اَل ِإَلَو ِإالَّ اهلُل، َمنْ  "، كفي حديث آخر: (4)"ِمْن َقْمِبِو، َأْو َنْفِسوِ 

  .(5)"َوِحَساُبُو َعَمى اهللِ  َوَدُمُو،

                                                                                                                                                                                           

: مفسر، مف عمماء الحنابمة، مف أىؿ نجد، كلد في عنيزة )بالقصيـ(، عاـ ىك: عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل السٍَّعدم التميمي (1)
كتابان، منيا: )تيسير الكريـ المناف في  30( لو نحك 1358ىػ(، كىك أكؿ مف أنشأ مكتبة فييا )سنة 1376ىػ(، كتكفي فييا عاـ )1307)

، األعالمعد الحساف في تفسير القرآف(. انظر: الزركمي، تفسير القرآف(، ك )تيسير المطيؼ المناف في خبلصة مقاصد القرآف( ك)القكا
 (.1/279، )معجم المفسرينعادؿ، (، كنكييض، 3/340)
، تفسير السعدي المسمى بـ )تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان(ىػ(، 1376)ت:  انظر: السعدم، عبد الرحمف بف ناصر،( 2)
 ىػ.1422يحؽ، مكتبة دار السبلـ لمنشر كالتكزيع، الطبعة: الثانية، ، تحقيؽ: عبد الرحمف بف معبل المك (1/787)
 (.26/107) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنيج،انظر: الزحيمي،  (3)
 (.1/31(، )99أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب العمـ، باب الحرص عمى الحديث، حديث رقـ ) (4)
(، 23اف، باب األمر بقتاؿ الناس حتى يقكلكا ال الو اال اهلل محمد رسكؿ اهلل، حديث رقـ )أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب االيم (5)
(1/53.) 
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السعادة في قكلو )مف أسعد الناس( خبلؼ الشقاكة، كالتفضيؿ بحسب المراتب، أم ىك أسعد ممف لـ  

لكف المؤمف  يكف في ىذه المرتبة مف اإلخبلص، كالكثير مف الناس يحصؿ لو سعده بشفاعة النبي 

كشفاعة النبي في الخمؽ بإراحتيـ مف ىكؿ المكقؼ كتخفيؼ العذاب، كالحديث فيو المخمص أكثر سعادة بيا، 

 . (1)دليؿ عمى أف الشفاعة إنما تككف في أىؿ اإلخبلص خاصة، كىـ أىؿ التكحيد

لى أيف تمضي بنا؟  كبعد ىذا الطرح لعممائنا األفاضؿ نسأؿ أنفسنا ماذا تريد منا "ال إلو إال اهلل"؟ كا 

كنرل أثر ، حيداني التك قي بو إلى سمٌك معتحرر المؤمف مف االىتمامات الضيقة، كترت فبل إلو إال اهلل

التي تعطي اإلنساف شعكران بعزة نفسو كعدـ  كعمى رأس ىذه القيـ الحريةذلؾ كٌمو في قيمو السمككية كأخبلقو، 

ـ دكف أف تعٌبر عف قمكبيـ، بمسانيذالن كاستعبادان ىـ مف يقكلكف "ال إلو إال اهلل" فأكثر الناس ، الذؿ لمبشر

، الميـ أف ال نحصر ىذا محدكدةال مف المعاني ضيؽ فيتبقى  قمكبيـ فإف يـ،بك ف كصمت إلى قمإكحتى 

فاألصؿ أف ال إلو إال اهلل ترسخ معاني الشجاعة كالجرأة كالمبادرة، ألنيا تحرر مف ؛ (2)الذكر في ميداف ضيؽ

 مص خص حصمس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حجُّٱٱقاؿ تعالى:  كؿ أشكاؿ الخكؼ،

سكل تنفي التعمؽ بأم شيء ، ك كاألصؿ أف ال إلو إال اهلل ترسخ معاني الكـر كالعطاء كاإليثار، (3)َّجض

 اهلل.

اؿ إال عمى اهلل كحده، د كال اتكاكتسب قكة معنكية ىائمة، فبل اعتمكال ننسى أنو بكممة "ال إلو إال اهلل" تي 

حياتنا، فأصبح اإلنساف يحسب تصرفاتو بحساب الناس، يتشتت  كلعمنا نرل اليكـ أثر غياب ىذه الكممة في

طقت ىذه الكممة بحقيا لحررت النفس مف أشياء فمك ني  .فيقع في الرياء كالنفاؽ ،بحسابات ال أكؿ ليا كال آخر
                                                           

 (.2/127، )عمدة القاري شرح صحيح البخاريالديف العيني،  بدرانظر:  (1)
 .https://whudali.blogspot.com/p/blog-page.html، 13ص)أذكار األحرار(، انظر: كليد اليكدلي، مدكنة بعنكاف:  (2)
 (.39سكرة األحزاب، آية ) (3)
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و ال يتممكو شيء، كال تعمك في قمب هلل، إنيا سعادة ما بعدىا سعادة إذطأطأة الرؤكس كالذؿ لغير اكثقيمة جدان 

 حسابات البشر، كال يرل في قمبو إال اهلل.

تترسخ في نفسو قاعدة جكية، أك ك فما أعظـ ىذا اإلنساف الذم ترسك في أعماؽ قمبو مراكب التكحيد، 

 .(1)ؽ في معاني التكحيدقؿ حاممة طائرات جاىزة لتحمٌ 

كتدبره تدبران  ـ األثر، إف شعر بو شعكران حقيقيان عٍ عمى صاحبو نً  نرل كيؼ أف الذكر يترؾكىكذا 

كفيؿه بأف يحقؽ السعادة كالراحة النفسية التي يطمح إلييا  ولـ يحشره في زكايا ضيقة مف حياتو، إذ أنك  ،كامبلن 

كلقد نص أىؿ العمـ عمى أف مجرد النطؽ بكممة التكحيد، ال يكفي لتحصيؿ ىذا األجر في ىذه الحياة، 

لماـ بفقو  حاطة بأركانيا كشركطياالعظيـ، ما لـ يصحبيا اعتقاد جاـز كا  فعندما نمفظ "ال إلو إال ، معانييا، كا 

ال إلو إال اهلل، "كفي  مثبلن:كأف أقكؿ أداء ىذه الكممة، يستقر في نفكسنا شعكره باليقيف عند اهلل" يجب أف 

"ال إلو إال اهلل"، القمب ال أعبد إال اهلل"، ك مرةن "ال إلو إال اهلل"، "كفي القمب ال أديف كال أخضع إال هلل"، كتارةن 

 "ال أريد في أمكرم كميا إال هلل". 

 : سوظخ انتسجُحثبَُب  
بة إلى اهلل، كمف أفضؿ كممة )سبحاف اهلل( ليا شأفه عظيـإٌف ىذه ال ، فيي مف أعظـ األذكار المقرّْ

 النصكص في الكتاب كالسنة في بياف فضميا كشرفيا. العبادات المكصمة إليو، كقد كثرت

ان كسباحة، إلى السّْبح، كىك: "كأصميا يرجع  المر السريع في الماء، كفي اليكاء، يقاؿ: سىبىحى سىٍبحى

عؿ عؿ ذلؾ في فعؿ الخير كما جي السريع في عبادة اهلل تعالى، كجي  رُّ كالتسبيح: تنزيو اهلل تعالى. كأصمو المى 

                                                           

 . https://whudali.blogspot.com/p/blog-page.html، 15ص)أذكار األحرار(، انظر كليد اليكدلي، مدكنة بعنكاف: ( 1)
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، كذكر بعض (1)"كاف أك فعبلن أك نية في الشر، فقيؿ: أبعده اهلل، كجعؿ التسبيح عامان في العبادات قكالن  اإلبعادي 

كسير ، (2)َّمع جع مظ حطُّٱ: قكلو تعالى نحك المفسريف أف السبح في القرآف عمى ثبلثة أكجو، الدكراف

 يئ ىئ نئ مئ زئُّٱ:قكلو تعالى نحك الفراغ، ك (3)َّخئ حئ ُّٱٱ:قكلو تعالى نحك السفف في البحر

 .(6)فيمـز نفي الشريؾ كالصاحبة كالكلد و،بكمعنى التسبيح: تنزيو اهلل عف كؿ ما ال يميؽ ، (5()4)َّرب

ابف حجر: "سبحاف اهلل تنزيو لو عما ال يميؽ بجبللو، كتقديس لصفاتو مف النقائص، فيندرج فيو  كقاؿ

ه عنو اهلل سبحانو تعالى ، ذلؾ ألف أكؿ ما ينزَّ (7)معنى "ال إلو إال اهلل" أم أف التسبيح يتضمف تكحيد األلكىية"

مف مشاركة غيره لو في ذلؾ فقاؿ:  ه اهلل نفسواستحقاؽ العبادة، كبيذا التسبيح نزَّ  أف يشاركو غيره في

َّ لك اك يق ىقُّٱٱ
ذا كانت كممة التيميؿ ىي الكممة الصريحة في تكحيد األلكىية، فإف (8) ، كا 

 كمفيكمو ،بو كممة التيميؿ، )فمنطكؽ سبحاف اهلل تنزيو كمتضمنة لما سرحت ،سبحاف اهلل صريحة في التنزيو

 .(9)التكحيد(

ف دلت عميو، إذ يمـز مف إثبات األلكىية انتفاء  كسبحاف اهلل أبمغ في التنزيو مف ال إلو إال اهلل، ألنو كا 

سائر النقائص كىك بمعنى التسبيح، إال أنو بطريؽ اإللزاـ، كسبحاف اهلل يدؿ عميو بالتصريح التاـ، كالتسبيح 

                                                           

 .392ص، المفردات في غريب القرآن الراغب األصفياني، (1)
 (.33سكرة األنبياء، آية ) (2)
 (.3سكرة النازعات، آية ) (3)
 (.7سكرة المزمؿ، آية ) (4)
 (.1/347، )نزىة األعين في عمم الوجوه والنظائرانظر: ابف الجكزم،  (5)
 (.11/207، )فتح الباري شرح صحيح البخاريانظر: ابف حجر العسقبلني،  (6)
 .(11/207، )فتح الباري شرح صحيح البخاريابف حجر العسقبلني،  انظر: (7)
 (.1سكرة النحؿ، آية )  (8)
 (.11/207، )فتح الباري شرح صحيح البخاري انظر: ابف حجر العسقبلني، (9)
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ـ التسبيح دّْ كقى  ريؾ، فيككف متضمنان لكممة التكحيد،كمنو نفي الش يتضمف التنزيو ؛"إنما كاف أفضؿ الكبلـ ألنو

 .(1)"كالحمد مف باب التحمية ،عمى الحمد؛ ألنو مف باب التخمية

و عف األنبياء كالصالحيف كالمبلئكة، صيغً  و كحكايةي كحكايتي  ،كفي القرآف الكريـ جاء األمر بالتسبيح"

ه البارم عنو كغير مقركف، كجاء كؿ ذلؾ مقركنان بما ينزَّ  ،رم نفسوكالمخمكقات غير العاقمة، كجاء تنزيو البا

 :(2)"تعجب منو كغير مقركف، كأمثمة ذلؾكجاء مقركنان بما ي

 

 .(3)َّحن  جن مم خم حم جم هل مل خل حل جلُّٱٱاألمر بو مف اهلل تعالى:. 1

 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن ُّٱالحكاية عف المبلئكة قاؿ تعالى: . 2

 .(4)ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي

 نب مب زب رب يئ ُّٱ:فقد أخبر اهلل تعالى عنيـ بقكلوالحكاية عف تسبيح أىؿ الجنة، . 3

 .(5)َّزث رث يت ىت نت مت زت يبرت ىب

 .(6)َّخل حل جلُّقكلو تعالى: عميو السبلـ فعف مكسى  ،الحكاية عف األنبياء. 4

 

                                                           

 (.1/184، )، الفتوحات الربانية عمى األذكار النوويةابف عبلف (1)
، مكتبة التراث اإلسبلمي، الطبعة األكلى، 101-100، صفقو الذكر والدعاءالشنشكرم، محمد بف أحمد بف بدكم الدسكقي، ( 2)

 ـ.1992ىػ/1412
 (.41،42سكرة األحزاب، اآليتاف ) (3)
 (.30سكرة البقرة، آية ) (4)
 (.10سكرة يكنس، آية ) (5)
 (.33سكرة طو، آية ) (6)
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 .(1)َّين ىن نن من زن رنُّٱٱالحكاية عف تسبيح جميع األشياء في قكلو تعالى: . 5

 .(2)َّىت نت مت  زت رت يب ىب نب ُّٱنيف في قكلو تعالى: الحكاية عف المؤم. 6

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱمف تنزيو البارم نفسو قكلو تعالى: . 7

 .(3)َّجن

 اآلثار العممية لمتسبيح

ككممة سبحانؾ ال يستعمميا إال الكاعكف بقيمتيا، كسأعرض خمسة نماذج ذكرىا القرآف الكريـ، ككانت 

 نتائجيا جمية كاضحة.

 :نا يونس عميو السالم، فقد ذكر القرآن الكريم لو أكثر من آية تدل عمى تسبيحو، منيا أوال: سيد

 مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱٱٱٱكما في قكلو تعالى: آلية األكلى:ا

 .(4)َّني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن

، كمعنى قكلو: مف (5)َّهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ُّٱٱ :الثانية

قاؿ ابف عباس: "مف المصمحيف ك الذكر،  ككاف كثيرى "اهلل عز كجؿ قبؿ ذلؾ، أم مف الذاكريف المسٌبحيف: 

                                                           

 (.44سكرة اإلسراء، آية ) (1)
 (.108سكرة اإلسراء، آية ) (2)
 (.1سكرة اإلسراء، آية ) (3)
 (.87سكرة األنبياء، آية ) (4)
 (.144-143سكرة الصافات، اآليات ) (5)
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 ـ عمبلن صالحان" فشكر اهللي كلكنو قدٌ  ،: "ما كانت لو صبلة في بطف الحكت(1)كقيؿ العابديف"، كقاؿ الحسف

بدان صالحان كـ في الشدة، فإف يكنس كاف عو القديمة، قاؿ بعضيـ: اذكركا اهلل في الرخاء يذكرٍ تعالى لو طاعتى 

 مي زي  ري ٰى ٱُّٱذلؾ، فقاؿ:  لو تعالى ذاكران هلل تعالى، فمما كقع في الشدة في بطف الحكت شكر اهللي 

 .(2)"َّني

( نيميزيريمعترفان بذنبو تائبان مف خطيئتو" ) ،الطبرم: "نادل يكنس بيذا القكؿ قاؿ

مف " ىمعن :كقيؿ. (4)فسو بالظمـ"اه كاهلل إال إقراره عمى نالزمخشرم: "ما نجٌ  كقاؿ .(3)"في معصيتي إياؾ

كاف مف  و"فمكال أن .(5)المصميف أك القائميف: "ال إلو إال أنت سبحانؾ"، أك العابديف أك التائبيفأم المسبحيف" 

 :المسبحيف أم المصميف هلل قبؿ الببلء الذم ابتمي بو مف العقكبة بالحبس في بطف الحكت" كقاؿ بعضيـ

ع رً ف العمؿ الصالح يرفع صاحبو إذا ما عثر، فإذا صي إ :د كاف يقاؿ في الحكمة، كق(6)في الخفاء صالحه  عمؿه 

 .(7)، كقاؿ بعضيـ كاف تسبيحان ال صبلةد متكأن جى كى 

                                                           

العمماء الفقياء الفصحاء  أحدىك: الحسف بف يسار البصرم، أبك سعيد: تابعي، كاف إماـ أىؿ البصرة، كحبر األمة في زمنو، كىك  (1)
ع ابف زياد كالي خراساف في عيد معاكية، كسكف ىػ( كشبَّ في كنؼ عمي بف أبي طالب، كاستكتبو الربي21الشجعاف النساؾ، كلد بالمدينة،)

، سير أعالم النبالءىػ(، انظر: الذىبي، 110البصرة، لو أخباره كثيرة، كلو كممات سائرة ككتاب في )فضائؿ مكة (، تكفي بالبصرة عاـ )
 (.226-2/225، )األعالم(، كالزركمي، 4/563-564)
 (.4/28) لباب التأويل في معاني التنزيل،الخازف،  (2)
 (.18/517) جامع البيان في تأويل القرآن،الطبرم،  (3)
 (.3/132، )الكشاف الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشرم،  (4)
، تفسير القرآنىػ(، 660، أبك محمد عز الديف بف عبد العزيز بف أبي القاسـ بف الحسف السممي الدمشقي، )ت: ابف عبد السبلـ (5)
، بيركت، الطبعة: األكلى،  (، تحقيؽ: د. عبد3/66)  ـ.1996ىػ/ 1416اهلل بف إبراىيـ الكىبي، دار ابف حـز
 (.15/126، )الجامع ألحكام القرآنالقرطبي، انظر:  (6)
 (.15/126، )الجامع  ألحكام القرآن(، القرطبي، 21/110، )في تأويل القرآن جامع البيانالطبرم،  (7)

https://www.messenger.com/t/sajedariziq
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كنى  ،أف تقديمو االعتراؼ بالتكحيد مع التسبيح: كذكر ابف عاشكر في حكمة تقديـ االعتراؼ بالتكحيد

قد بدأ بالتكحيد ثـ بالتنزيو . ثـ ىك عميو السبلـ كؿ شيءالتدبير كقدرتو عمى بو عف انفراد اهلل تعالى ب

 .(1)قرار عمى نفسو بالظمـ أم الذنبكالتسبيح كالثناء، ثـ باالستغفار كاإل

، فيك قاعدة ميمان  كىكذا يتبيف لنا مف خبلؿ قصة سيدنا يكنس عميو السبلـ أف لمتسبيح معنى عمميان 

 هئمئ خئ حئ جئ ييُُّّٱدما قاؿ سبحانو: إليية كضعيا رب األرباب لممؤمنيف جميعان عن

فأرل أف مفتاح استجابة ىذا الدعاء ىك اإلحساس الحقيقي بييبة اهلل  ،(2)َّخب حب جب

مع قمة الذؿ كاالنكسار هلل، حتى أف جميع سنف الحياة التي كضعيا اهلل جؿ كعبل سكؼ  ،سبحانو كتعالى

لذيف فقدكا كؿ أطكاؽ النجاة المادية حكليـ، تتغير عندما تنطمؽ ىذه الجممة مف أفكاه المؤمنيف المكركبيف، ا

ة مف سننو سبحانو، حتى لك كاف ىك مف كضعيا، فيا ىك نٌ كتمسككا بقدرة اهلل كقكتو التي ىي فكؽ أم سي 

سيدنا يكنس يخاطب ربنا سبحانو كتعالى قائبلن لو: )سبحانؾ( أم أنت أكبر مف أم قانكف في ىذه المحظات، 

تو، كىا ىك سيدنا يكنس يترجـ كممة سبحانؾ الذم عجز معظـ الناس عف فيـ حتى لك كاف قانكنا أنت كضع

 .كنييا الحقيقي فعجائبيا ال تنتيي

 

 

 

                                                           

 (.17/132، )ر، التحرير والتنويابف عاشكرانظر:  (1)
 (.88سكرة األنبياء، آية ) (2)
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ثانيًا: موسى عميو السالم، ورد ذكر تسبيحو هلل تعالى في سياق قصة مؤثرة ذكرتيا سورة 

 األعراف.

 مح جحمج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب ُّٱٱٱٱعميو السبلـ: وقاؿ اهلل تعالى عن

 جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خضحض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ

 .(1)َّجل مك لك خك حك جك مق حق مف خفحف

أنيا يراد بيا التنزيو هلل  ؼٍ الشعراكم: "فمما أفاؽ قاؿ سبحانؾ، كساعة تسمع كممة سبحانؾ اعرً  قاؿ

 .(2)رب أف يراؾ مخمكؽ" أم تنزييان لؾ يا -تعالى- كىك رؤيتو ،مف الحدث الذم نحف بصدده

ؾ بالبصر، كأنت رل كتيدرى مف أف تي  في ىذه اآلية: أم يا ربي أنت أعمى كأجؿٌ كأرل أف معنى سبحانؾ 

تينٌزه عف ىذا، فأنت إلوه ال تتخيمو العقكؿ ميما امتدت مساحة تفكيرىا كتخيميا، كىذا ال يككف إال مف شأف إلو 

 عظيـ في خمقو كشؤكنو.

 مى تعظيمو المتميز هلل تعالى.فمو في التسبيح في اآلخرة ما يدل ع، ثالثًا: عيسى عميو السالم

 مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مبُّٱٱ: قاؿ تعالى في سكرة المائدة

 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم ام يلىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يثىث نث

 .(3)َّهئ مئ خئ حئ جئيي

                                                           

 (.143سكرة األعراؼ، آية ) (1)
 (.7/4345، )الخواطرالشعراكم،  (2)
 (.116سكرة المائدة، آية ) (3)
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أضيؼ إليو، الثاني: خضكعان لعزتو كخكفان  اكبدأ بالتسبيح قبؿ الجكاب ألمريف أحدىما: تنزيو لو عم"

عدة مف ذلؾ أخدتو الرٌ  (زث رث يت ىت نت مت)ا قاؿ لعيسى و، كيقاؿ: إف اهلل لمَّ مف سطكت

: أف اٌدعي أم (يلىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق)حتى سمع عظامو في نفسو، فقاؿ: سبحانؾ ثـ قاؿ:  ،القكؿ

كسبحانؾ معناه تنزييان لؾ ، "(1)"بمعبكد كلستي  كعابده  ،برب أم أنني مربكب كلستي  لنفسي ما ليس مف حقيا،

 .(2)"أف يقاؿ ىذا كينطؽ بوعمى 

ليس ساحتو عما نيسب إليو مف الدعاء إلى القكؿ بالتثميث، كىذا كالمراد مف ىذا السؤاؿ إظيار براءة "

ثـ إف عيسى عميو السبلـ حفظ أدب الخطاب فمـ يزّْؾ نفسو، بؿ بدأ  خطاب تعنيؼ بؿ ىك سؤاؿ تشريؼ،

 .(3)ؾ: إنني أنزىؾ عما ال يميؽ بكصفؾ"الحؽ سبحانو كتعالى فقاؿ: تنزييان ل ىبالثناء عم

كتسبيح عيسى عميو السبلـ يدٌؿ عمى تعظيمو لمقاـ اهلل عز كجٌؿ، كعمى خكفو منو سبحانو في الكقت 

في قمب عيسى عميو السبلـ  بثٌ  نفسو؛ كرغـ أف خطاب اهلل لعيسى لـ يكف خطاب تعنيؼ، لكنو مع ذلؾ

 .مزيدا مف مشاعر التعظيـ هلل سبحانو كتعالى

 عمييم السالم، فميم في تسبيح المولى مقام ال يرقى إليو مقام معظم البشر.رابعًا: المالئكة 

فقد نقؿ اهلل تعالى عنيـ عندما ذكر قصة خمؽ آدـ عميو السبلـ، كعندما طمب منيـ أف يذكركا 

 ىث نث مثزث رث يت ىت نت مت زت رتُّٱٱ: األسماء التي عٌمميا اهلل تعالى لو عميو السبلـ، نقؿ عنيـ قكليـ

حيط أحد بشيء يىذا تقديس كتنزيو مف المبلئكة هلل تعالى أف قاؿ ابف كثير رحمو اهلل: " .(4)َّىف يث

                                                           

 (.6/375،)الجامع ألحكام القرآن(، كالقرطبي، 2/88،)النكت والعيونالماكردم،  (1)
 (.2/262،)عزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب الابف عطية،   (2)
 (.457-1/456)، لطائف اإلشارات القشيرم، (3)
 (.32سكرة البقرة، آية ) (4)
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 مثزث رث يت ىت نت مت زت) :كأف يعممكا شيئان إال ما عمميـ اهلل تعالى، كليذا قالكا ،مف عممو إال بما شاء

ء كمنعؾ مف كالحكيـ في خمقؾ كأمرؾ كفي تعميمؾ مف تشا ،العميـ بكؿ شيء :أم، (ىف يث ىث نث

رضي اهلل عنيما ابف عباس . كذكر ابف كثير بعد ذلؾ أيضا أف (1)ء، لؾ الحكمة في ذلؾ كالعدؿ التاـ"تشا

: كممة أحبيا اهلل لنفسو كأف عميا رضي اهلل عنو قاؿتنزيو اهلل نفسو عف السكء،  ( تعنيسبحاف اهللذكر أف: )

  .(2)كرضييا كأحب أف تقاؿ

يتضمف االعتراؼ بأف العمـ كمو  َّ مثزث رث يت ىت نت مت زتُّٱٱكةكىكذا يتضح أف قكؿ المبلئ

كؿ خفايا األمكر مع مرجعو إلى اهلل، فيك مصدر العمـ كالحكمة. كقكلو )العميـ الحكيـ( أم العميـ الذم يعمـ 

 .(3)لتنسجـ الحركات بعضيا مع بعض ؛أما الحكمة فيي أف يكضع ىدؼ لكؿ حركة عممو بظاىرىا

 ىل مل خلُّٱ:ـ تسبيح آخر في القصة نفسيا، ذكرىا اهلل تعالى في قكلوكلممبلئكة عمييـ السبل

 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يمىم مم خم حم جم يل

 .(4)ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي

التقديس في اآلية ذكر تسبيح المبلئكة كتقديسيـ هلل سبحانو كتعالى، كتقٌدـ ذكر معنى التسبيح، أما 

( خي حي جي يه ىه)فعؿ أك باالعتقاد. فمعنى إمَّا بال ؛ كالتقديس يككفيك التنزيو كالتطييرف

                                                           

 (.1/133، )تفسير القرآن العظيم، ابف كثير (1)
 (.1/133، )المصدر نفسوانظر:  (2)
 (.1/250، )الخواطرالشعراكم، انظر:  (3)
 (.30سكرة البقرة، آية ) (4)
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ؿ بالقكؿ كالعمؿ، كالثاني باعتقاد صفات الكماؿ المناسبة لمذات العمٌية، فبل يتكىـ نحف نعظمؾ كننزىؾ، كاألكٌ 

 .(1)س(ح( ك )نقدٌ التكرار بيف )نسبٌ 

ه، المنزَّ كالتسبيح ىك التنزيو عما ال يميؽ بذات : كيقكؿ الشعراكم في الفرؽ بيف التسبيح كالتقديس

. كلذلؾ نحف نقكؿ سبكح قدكس، الذم كانكا يتطيركف بوكالتقديس ىك التطيير، مأخكذ مف القىدىس كىك الدلك 

ؾ عمى أحمدأم إنني  كمعنى كممة )كبحمده( .ٍر يَّ طى ه عف كؿ ما ال يميؽ بجبللو، كقدكس: أم مي نزَّ أم مي  :كحبٌ سي 

 .(2)أنؾ أعطيتني القدرة ألنزىؾ

رؤيتيا في راء العمماء أرل أف المبلئكة في ىذه اآلية تتحدث مع اهلل مف باب كبعد ىذا العرض آل

الفساد، كيأتي االعتراؼ في نياية اآلية بقكليـ فيـ بحسب ىذه الرؤية يترتب عمى كجكدىـ خبلفة البشر، 

 .ىذا األمر رؤيتنا التي رأيناىا فيمف ك  ،أم: أنت يا اهلل أعمـ منا  )سبحانؾ ال عمـ لنا إال ما عممتنا(،

 تسبيحيم في القرآن الكريم مشيود معموم.، فخامسًا: أىل الجنة

 يت ىت نت مت زت رتيب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱ: عنيـ ؿ تعالىاق

 . (3)َّزث رث

دعكاىـ: ادعاؤىـ، كالدعكل مصدر دعا يدعك، كالشككل  (زب رب يئ)قكلو تعالى: 

ادكا أف يسألكا شيئان أخرجكا كقيؿ: إذا أر  (مب زب)ىـ في الجنة أف يقكلكا ؤ مصدر شكا يشكك، أم دعا

يفيد معنى  (يت ىت نت مت زت)كالحمد هلل في قكلو تعالى: ؤاؿ بمفظ التسبيح كيختمكف بالحمد، الس

 دعاء، ركل مسمـ عف ابف عباس أف رسكؿ اهلل جميعا سمى تالتسبيح كالحمد كالتيميؿ قد الدعاء. ذلؾ أف 
                                                           

 (.405-1/404، )تنويرالتحرير والابف عاشكر،  انظر: (1)
 (.1/243، )الخواطرانظر: الشعراكم،  (2)
 (.10سكرة يكنس، آية ) (3)
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ِإالَّ المَُّو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم. اَل ِإَلَو ِإالَّ المَُّو َربُّ  َعِظيُم اْلَحِميُم. اَل ِإَلوَ اَل ِإَلَو ِإالَّ المَُّو الْ "كاف يقكؿ عند الكرب: 

قاؿ الطبرم: "كاف السمؼ يدعكف بيذا الدعاء كيسمكنو دعاء ، (1)"السموات َوَربُّ اأْلَْرِض َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَكِريمِ 

ف لـ يكف فيو مف معنى الدعاء شيء مَّىيقطع النزاع كأف ىذا يس الكرب، كالذم نما ىك تعظيـ هلل  ،دعاء كا  كا 

: "الحمد ىنا بمعنى المدح كالثناء، فيثنكف ، فقد قاؿالقشيرمكما يذكره كمعنى الحمد . (2)"تعالى كثناء عميو

 يحيييـ بسبلـ أزلٌي ككبلـ أبدم، كىك عزيز -سبحانو كتعالى-عميو كيحمدكنو بحمد أبدم سرمدم، كالحؽ

 .(3)صمدم، كمجيده أحدم"

كأرل أف أىؿ الجنة قد استعممكا ىنا أعمى درجات المدح كالثناء كالتنزيو عمى اهلل سبحانو كتعالى، 

 حتى أنيـ إذا أرادكا أف يسألكا سؤاالن سألكه بمفظ التسبيح، فإذا أرادكا أف ينتيي بكبلـ انتيكا بمفظ التحميد.

 التسبيح  في التي وردت مطائفبعض ال

 :(4)نواع التسبيحأ -1

 ين ىن نن من زن ُّٱ تعالى: ولك قكما في  النوع األول: ما يأتي بعدىا ظرف زمان،

 .(6)َّمكلك اك يق ىق يف ىف يث ىثُّٱتعالى: ولو ق، و (5)َّٰى

                                                           

 (.4/2092(، )2730أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار، باب دعاء الكرب، حديث رقـ )( 1)
 (. 314-8/313، )الجامع ألحكام القرآنالقرطبي،  (2)
 (.2/82، )ف اإلشاراتلطائ القشيرم، (3)
، المعنى األصمي لمتسبيح بالحمد بعنكاف: صبرم، محاضرة عمى اليكتيكب أميف (4)

https://www.youtube.com/watch?v=rhEanEmjkGk. 
 (.41سكرة آؿ عمراف، آية ) (5)
 (.130سكرة طو، آية ) (6)
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كالتسبيح المتعمؽ بأكقات معينة، يدؿ عمى خصكصيات ليذه األكقات، فمكال أنيا ذات خصكصيات 

ؿ المناسب أف يقاؿ ىنا: إف التسبيح أكؿ النيار يبٌث طاقة ميمة، لما ذكر القرآف التسبيح فييا خاصة. كلع

 لمنيار كمو؛ كأف التسبيح آخر النيار يدؿ عمى ختـ النيار الطكيؿ بالتسبيح كما بدأ بو.

 ،فيك تسبيح لذات اهلل كمسمى اسمو ،كترديد تنزييو في ذىنو ،كأما تفكر العبد في عظمة اهلل تعالى

  .كال يسمى تسبيح اسـ اهلل

قو بدكف اسـ كبيف تعمٌ  ،َّزي ري ٰى ينُّٱنحك: التسبيح بمفظ اسـ اهلل اؾ آيات ليا عبلقة بنى

 جل مك لك خك حك جك مق حقُّٱكنحك ، (1)َّخم حم جم يل ىل مل خلٱُّ:نحك

 .(2)َّمل خل حل

، كتنزييو اهلل ذاتلفظ  لكف، ليس بذكر لفظ التسبيح، بؿ بذكر التسبيحىناؾ آيات أخرل ليا عبلقة بك 

 من خن حن جن يم  ىم ممُّٱ :قكلو تعالىكما في تعالى، سمو ال اًل  كاف ذلؾ تسبيحان لذات اهللف

كالتسبيح في اآلية ليس مذككرا بمفظو، بؿ، فيك عائد إلى أف معنى التسبيح  ،(3)َّىه مه جه ين ىن

 .(4)ىك التنزيو، كاآلية تنزه اهلل تعالى عف أف يككف لو شريؾ يخمؽ كما يخمؽ ىك

النطؽ بتنزييو في ىك تسبيح اسـ اهلل أف لذات اهلل،  كخبلصة الفرؽ بيف التسبيح باسـ اهلل كالتسبيح

كالسجكد كالحمد. كيشمؿ ذلؾ استحضار  ،بذكر يميؽ بجبللو مف العقائد كاألعماؿ ،الخكيصة كبيف الناس

                                                           

 (.26سكرة اإلنساف، آية ) (1)
 (.206سكرة األعراؼ، آية ) (2)
 (.73الحج، آية ) سكرة (3)
 (.30/272، )التحرير والتنويرابف عاشكر، انظر:  (4)
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إذ المقصكد مف الكبلـ معناه. كبتظاىر النطؽ مع استحضار  ،الناطؽ بألفاظ التسبيح معاني تمؾ األلفاظ

 .(1)كيتجدد ما في نفسو مف تعظيـ هلل تعالى ،عمى ذىف المتكمـالمعنى يتكرر المعنى 

نسٌبح باسـ فنحف حينما نقكؿ  ،كأرل أننا بحاجة ماسة إلى تطبيؽ كتفعيؿ اسـ اهلل في مكاقؼ عديدة

اسـ اهلل في كافة المجاالت في حياتنا، مثبلن أنا في العمؿ بحاجة إلى أف أسٌبح باسـ اهلل، فإننا نككف قد فٌعمنا 

التسبيح الدنيا إلى سعة هلل الرقيب، أم أف أطبؽ اسـ اهلل الرقيب أك الحسيب، كىكذا ننطمؽ مف زنزانة كضيؽ ا

 الفيـ. ةكرحاب

 التسبيح: التسبيح بالحمد: من :النوع الثاني

 نث مث زث رث ُّٱكىذه بعض اآليات القرآنية التي كرد فييا التسبيح بالحمد، يقكؿ اهلل تعالى: 

، كقاؿ أكثر َّرن مم ام يل ىل مل يك ىك مكلك اك يق ىق يف ىف يث ىث

(، صبلة العصر لكاكىذا إشارة إلى الصمكات الخمس قبؿ طمكع الشمس، صبلة الصبح )"المتأكليف: 

( المغرب كالظير، ألف الظير في آخر طرؼ النيار األكؿ، كأكؿ اميل(، العتمة )مليكىك)

ٱ.(2)"كقت المغربكىك  ،طرؼ النيار اآلخر، فيي في طرفيف منو، كالطرؼ الثالث غركب الشمس

                                                           

 (.30/273، )المصدر نفسوانظر:  (1)
 (.11/261القرطبي، جامع البيان في تأويل القرآن، ) (2)
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تنزيو اهلل تعالى قبؿ طمكع الشمس كقبؿ تفرغ لأم: مكَّلك اك يق ىق يف ىف يث ىثُّ

. كسكؼ (1)كفي أطراؼ النيار، كالمراد مف مثؿ ذلؾ عمكـ األكقات ،كفي ساعات الميؿ المختمفة ،غركبيا

 أتحدث عف عبلقة التسبيح بالرضا بشكؿ كامؿ عند الحديث عف عبلج ضيؽ الصدر.

(2)َّرت يب ىب نب مب زب ٱُّٱ كتقكؿ اآلية
كىذا يعني كنحف دائمان نقرف التسبيح بالحمد، ، 

سبحانو كامؿه في ذاتو كصفاتو ىك األفعاؿ، ك  ائص في الذات أك في الصفات أكعف النقتنزييو سبحانو 

ٍمؽ فيي مكىبة منو كحادثة كأفعالو، فذاتيو ال تيٍشًبو أمَّ ذات، كصفاتو أزلية ميٍطمقة، أما صفات الخى
(3). 

 :استيعاب التسبيح لمساحة اليوم بأكممو  -1

ككيؿّّ مف المساء كالصباح آية منو سبحانو؛ ، "(4)َّمه جه ين ىن من خن ُّٱ:قاؿ تعالى

فحيف تغيب الشمس، فيذا إٍذفه بالراحة، كحيف تصبح الشمس فيذا ًإٍذفه باالنطبلؽ إلى العمؿ، كتسبيح 

ٍمقو أبدان  اهللى فيو أحده  المخمكؽ لمخالؽ ىك األمر الذم ال يشارؾ ٍمكل المؤمف حيف تضيؽ بو ، مف خى فكأف سى

ٍمؽ؛ ليجد الراحة النف كليذا فعميؾ ، سية؛ ألنو يىٍأكم إلى ريٍكف شديدأسباب الحياة أٍف يفزىع إلى ربو مف قسكة الخى

 أٍف تصحبى التنزيو بالحمد، فأنت تحمد ربؾ ألنو مينزَّه عف أٍف يككفى مثمؾ، كالحمد هلل كاجب في كؿ كقت؛

فسبحانو الذم خمؽ المكاىب كميا ًلتخديمىؾ، كحيف ترل صاحب مكىبة كتغبطو عمييا، كتحمد اهلل أنو سبحانو 

 .(5)"قد كىبو تمؾ المكىبة؛ فخٍيري تمؾ النعمة يًصؿ إليؾ

                                                           

لبابي (، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى ا16/165، )تفسير المراغيىػ(، 1371أحمد بف مصطفى المراغي، )ت: المراغي، انظر:  (1)
 ـ.1946ىػ/1365الحمبي كأكالده، الطبعة: األكلى، 

 (.98سكرة الحجر، آية ) (2)
 (.13/787، )الخواطرالشعراكم،  (3)
، آية ) (4)  (.17سكرة الرـك
 (.7788-13/7787، )الخواطرالشعراكم،  (5)
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قبؿ الغركب، كآناء الميؿ كأكؿ النيار مف قبؿ الشركؽ ك مف كيظير لي أف التسبيح استكعب كؿ اليكـ 

 قي مف ىذا اليـك لـ تشممو ىذه اآلية بالحث عمى التسبيح؟.كآخره، فماذا ب

كلنا في قصة أصحاب الجنة المعاني الكثيرة المبطنة لمتسبيح، كأصؿ ىذه القصة: أنو كاف في  

، فمنعكا الناس خيرىا، فأىمكيا اهلل ؽ اهلل منيا، فمات فصارت إلى أكالدهأرض اليمف رجؿ لو جنة، يؤدم ح

نو تعالى،  قاؿ بنكه: إف فعمنا ما كاف يفعؿ أبكنا ضاؽ عمينا األمر كنحف أكلك عياؿ، فحمفكا أف  لما ماتكا 

جاء عمييا ، أم لـ يقكلكا: إف شاء اهلل، فكلـ يستثنكا مف يمينيـ ،يقطفكا الحصاد صباحان خفية مف المساكيف

نفسيـ : أم عمى قصد في أَّ نت مت زت رتُّٱٱ.(1)حيث اسكدت جنتيـ ،، الصريـ: الميؿعذاب مف ربؾ

ذىاب ما فييا يظنكف أنيـ تمكنكا مف مرادىـ، فمما رأكىا عمى الحالة التي كانكا غدكىا عمييا، مف ىبلكيا ك 

: (مل يك ىك مك لك)(: أم أرجحيـ عقبلن، اكيق)ضالكف: عف الطريؽ إلييا. ا لمف الخير، قالكا إن

عف السكء، كلك ذكركا اهلل أٌنبيـ ككٌبخيـ عمى تركيـ ما حضيـ عميو مف تسبيح اهلل، أم ذكره كتنزييو 

حسانو إلييـ المتثمكا ما أمر بو مف مكاساة المساكيف  .(2)كا 

كيعمؽ الكيبلني قائبلن: "الجنة ىنا رمز لمممتمكات كمصادر الثركة التي ىي إحدل مظاىر االبتبلء 

كج بمصادر بالخير، كىك رمز يختمؼ حجمو كنكعو باختبلؼ األزمنة كاألمكنة، فقد يككف في زمننا بمدان يم

بينما تعاني األقطار األخرل مف نقص في المكارد، فيتداعى أىؿ األقطار المزدىرة إلى اتخاذ  ،الثركة

بينما تحـر المحتاجيف مف العماؿ كالفقراء كالطمبة  ،اإلجراءات التي تمكنيـ مف االستئثار بما ابتمكا بو مف خير
                                                           

 (.214/ 8، )تفسير القرآن العظيمابف كثير، ابف كثير، انظر:  (1)
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  ىػ(،468أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي النيسابكرم، الشافعي )ت:الواحدي، انظر:  (2)
، أبك حياف األندلسي ىػ.1415دمشؽ، بيركت، الطبعة: األكلى،  -الدار الشامية ، صفكاف عدناف داككدم، دار القمـ(، تحقيؽ: 1/1123)

تحقيؽ: صدقي (، 243-10/241) البحر المحيط في التفسير،ىػ(، 745ثير الديف، )ت: محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف أ
  ىػ.1420بيركت،  -د جميؿ، دار الفكرمحم
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كىنا يطكؼ عمييـ "طائؼ الرب" في شكؿ غزك  خير،القدكـ كاالستفادة مف ىذا ال في األقطار األخرل مف

خارجي، أك فتنة داخمية، أك حرب مدمرة، أك تضخـ في االقتصاد أك كساد في األسكاؽ، أك خراب في اإلنتاج 

 .  (1)ليبدأ دكره في االبتبلء ،كتككف نتيجة ذلؾ كمو رحيؿ االزدىار كالثركة إلى قطر آخر

،  التي فرصالحان ىي استغبلؿ أعمى بكالمعنى الحقيقي كالعميؽ لكممة س منحيا اهلل إيانا في كؿ يـك

نما جعؿ كقت الفراغ كالراحة الستغبلؿ الفرص، كال نعني بكقت الفراغ أف نقتؿ اليكـ قتبلن كلكف أف نستغؿ  كا 

 .(2)الظركؼ المحيطة بنا

باهلل ينتج عنو  ان عظيم شعكر يتممؾ القمب، شعكران عمى  دليبلن  ،اهلل تعالىتسبيح  فإمجمؿ القكؿ ك 

ر ديقتالكثير مف اآلثار النفسية التي يجب أف تنعكس عمى صاحبيا، كمف ىذه المشاعر العبكدية التامة هلل، ك 

تحرر مف كؿ هلل ف العبكدية ، كالتخمص مف الكبر كالغركر، إذ إتصغير الذات، كالتكاضعك اهلل حؽ قدره، 

قدرة عالية عمى العطاء مف تعاظـ األنا، كالتسبيح أيضان يكلد أشكاؿ العبكدية الباطمة، فالتسبيح يحمي اإلنساف 

كلـ يقؿ  (مل يك ىك مك لك اك يق)سابقان في قصة أصحاب الجنة، تقكؿ اآلية الكريمة:  كما تكممت

 ليـ لكال تنفقكف؛ ألنيـ منعكا اإلنفاؽ، بؿ عالج المسألة مف جذرىا ألنيـ لك سبحكا ألنفقكا.

، بلؽ عظيمة تزرع في أعماؽ النفكس، كنرل أثرىا في السمكؾأضؼ إلى ذلؾ أف التسبيح باب ألخ

ف التسبيح يربي اإلنساف عمى الجرأة في الحؽ كالخركج مف حالة االستضعاؼ، فعندما نسبح كدعني أقكؿ إ

نعظـ الخشية منو، كبالتالي نتحرر مف أية خشية لغير اهلل؛ ألف ىذا الغير يتصاغر فإف معنى ىذا أننا اهلل 

اـ عظمة اهلل في نفكسنا، كبالتالي تتحقؽ الجاىزية العالية لمقاكمة كؿ أشكاؿ الباطؿ. إنيا نفسية كيتضاءؿ أم

                                                           

 .179، صفمسفة التربية اإلسالميةانظر: الكيبلني،  (1)
، المعنى األصمي لمتسبيح بالحمد بعنكاف: صبرم، محاضرة عمى اليكتيكب أميف( 2)

https://www.youtube.com/watch?v=rhEanEmjkGk. 
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نرل مف أشكاؿ بشرية ميزكمة في أعماقيا؛ مترددة متقكقعة في ذاتيا المأزكمة أماـ  ، كىذا خير مماالمنتصر

 أم تغيير يحتاج إلى جرأة كمبادرة كتضحية.

النماء كاف في صعيد ف ذلؾ في عممية التحرر السياسي أك سكاء كا ،كىذا عمى كؿ الصعد

االقتصادم، أك الرفاه االجتماعي، كال بد مف تدريب عممي يساعد اإلنساف في استحضار بعض المعاني 

سبحاف اهلل، اهلل غاية العظمة كمطمؽ التنزيو، كسبحاف اهلل، أطرد مف قمبي كؿ معٌظـ غير اهلل،  اآلتية:

 .(1)ستحؽ الخشية إال اهللكسبحاف اهلل، ال ي

 لتحميد والتكبير عمى عقد األصابع:التسبيح وا -2

التسبيح كفي بجميع الخبليا كأجيزة الجسـ،  ةفي كؼ اليديف متصم ظير العمـ الحديث أنو يكجد نقاطأ

رياس، جميع أجيزة الجسـ )القمب، الكمى، الكبد، المرارة، البنكلف يكالتحميد كالتكبير عمى عقد األصابع تمق

مف كؿ شيء في ، كأف اهلل أكبر ة في الجسـ، تسبيح اهلل كتحميدهكالعيف كاألذف( كجميع الخبليا العصبي

ك جميع خبليا  افيـك القيامة يشيد المساف ك اليدك تنشيط لكؿ أعضاء الجسـ، تقكـ بأنؾ إلى باإلضافة  الككف،

 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي نيُّٱ :قاؿ اهلل تعالى في سكرة النكر، نايمعأجيزة الجسـ ك 

  .(2)َّجب

 :التسبيح وعالجو اإلدمان -2

أستاذ كرئيس قسـ األمراض النفسية بطب المنصكرة  ،تكصؿ عالـ النفس د. محمد حافظ األطركني"

كالمقصكد أف (، كالذم أدمف عبلجو التسبيح ،الذم يسبح لف يدمف)يقة إعجازية تمخصيا جممة كاحدة إلى حق

                                                           

 .https://whudali.blogspot.com/p/blog-page.html، 28ص)أذكار األحرار(، انظر: كليد اليكدلي، مدكنة بعنكاف: ( 1)
   (.24سكرة النكر، آية ) (2)
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يتبيف مف الحكار الذم أجراه معو مكقع إسبلـ ك ، يٌدئة التي قد يدمف عميياالمسٌبح ال يحتاج إلى األدكية الم

كيكصؿ المرء إلى حالة التكازف النفسي دكف ذكر اهلل ينظـ مكجات المخ كؿ: حكؿ ىذا العبلج الرباني يق كيب

، ى اإلدمافإل العبلج بالعقاقير يؤدم، ك تسبيح في اليكـ تكفياف لعبلج اإلدماف كالكقاية منو جمستا، ميدئات

، عميُكنَّ بالتَّسبيحِ : "مف ىنا يمكف أف نزداد فيما لمحديث الذم يقكؿ ،(1)"كالتسبيح بديؿ فعاؿ كغير مكمؼ

 .(2)"فإنَّينَّ َمسئوالٌت ُمسَتنطقاٌت وال تغفْمَن فَتنَسْيَن الرَّحمةَ ، واعَقْدَن باألناِملِ ، والتَّيميِل والتَّقديسِ 

قكؿ  (،بيحً بالتَّس) يا النسكةتأي عميكف النسكة، فمعناه عمى ىذا: كالخطاب في الحديث مكٌجو إلى

( قيؿ: قكؿ المبلئكة: سبكح قدكس رب المبلئكة كالركح، كالفرؽ التَّقديسً ك ) ،التكحيد :أم ،(كالتَّيميؿً سبحاف )

 :أم ،(ناًمؿً كاعقىٍدفى باألإلى العظمة ) مح لؤلسماء ال لآلالء ككبلىما يؤدبيف التسبيح كالتقديس، أف التسبي

 .األنامؿ :( أمفإنَّيفَّ ) ،ألف الكؿ طاعات ؛لذكر كعقده باألنامؿاندب عد  اعددف بيا مرات التسبيح، كفيو

ؿ. ؤك فإف لكؿ عضك عبادة ككؿ عضك مس ،( يكـ القيامة عما يفعمف مف الخير كالشرته ؤكالمىس)

ف( أم ينساكف اهلل يٍ سى تنٍ )فى  ،عراض عف الشيءاإل :مف الغفمة ،(كال تغفٍمفى مطمكب نطقيف، ) :أم ،(ميستىنطقاته )

َّ مت خت حتُّٱمف قكلو تعالى:  ،كف عنيارى تٍ أم يي  ،(الرَّحمةى مف )
  قيؿ ىذا أصؿ في السٍُّبحة ،(3)

 كال شؾ أف الرجاؿ كالنساء في ىذا األمر.، (4)ككاف ذلؾ معركفنا بيف الصحابة ،فةالمعرك 

                                                           

منشكرة عمى االنترنت،  مقالة  الصحة النفسية،حكؿ ستاذ حكار مع األمحمد حافظ، األطركني،  (1)
http://articles.islamweb.net/media/index.php . 

( ، كقاؿ األلباني: حديث ُٕٓ/ٓ(، )ّّٖٓأخرجو الترمذم في سننو ، كتاب الدعكات، باب ال حكؿ كال قكة اال باهلل، حديث رقـ )( 2)
 حسف. 

 (.6سكرة التكبة، آية ) (3)
لتنوير شرح ىػ(، ا1182ي  أبك إبراىيـ، عز الديف، )ت: انظر: الصنعاني، محمد بف إسماعيؿ بف صبلح بف محمد الحسني الكحبلن (4)

(، تحقيؽ: د. محمَّد إسحاؽ محمَّد إبراىيـ، مكتبة دار السبلـ، الرياض، الطبعة: األكلى، 330-7/329، )الجامع الصغير
 ـ.2011ىػ/1432
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قالت  قاد القمب كعممو، كقكؿ المساف، كعمؿ الجكارح،شمؿ اعتيكأرل أف التسبيح اعتقاد كقكؿ كعمؿ 

ٍنيىا:عى  نِّي أَلَُسبُِّحَيا  َما رََأْيُت َرُسوَل المَّوِ " اًئشىةي رىًضيى المَّوي عى َحى، َواِ   . (1)"َسبََّح ُسْبَحَة الضُّ

يىا) :أم داكـ عمييا، كقكليا ،)ما رأيتو سبحيا( :كالمراد بقكليا يسىبّْحي نّْي ألى ألداكـ عمييا، كجمع أم  ،(كىاً 

بيف قكليا ما كاف يصمي عميو السبلـ إال أف يجيء مف مغيبة، كقكليا كاف يصمي أربعان كيزيد ما شاء كما 

 .(2)كرد في حديث ركاه مسمـ بأف األكؿ محمكؿ عمى صبلتو إياىا في المسجد، كالثاني عمى البيت

 : سوظخ احلًذثبنثب  
ىك  لقكة حينما تنفذ الحيمة كيفتقد النصيراالكينكنة البشرية معنى ر في إف الرصيد الحقيقي الذم يفجٌ 

الحمد هلل رب )بقكلو  ،حقيقة التكحيد فيميج المساف معمنان  ،تنتفض الذات عمى الكاقع البائس الحمد، حيث

اؽ اعمة كالمرككزة في أعمففتنكشؼ الحجب عف حقيقة القكة ال ،األسباب البشرية المعيكدة متعديان  (العالميف

 ،فنرل التذمر كالشككل ،مف الناس ال يحمدكف الخالؽ عمى جميؿ نعمائو إف المشكؿ أف كثيران  ،أىؿ اإليماف

تدعك القرآف  لقد جاءت اآليات كاضحة بصكر مختمفة في ،بالفتكر كالخنكع المصاحب لذلؾأنفسيـ  يمؤل

حت إطار مكضكعي معيف كمف ىذه "كىناؾ عٌدة آيات في القرآف كرد فييا لفظ الحمد ت .أتباعو إلى الحمد

 :(3)المكضكعات التي تناكلتيا اآليات"

                                                           

(، كمسمـ في ٖٓ/ِ(، )ُُٕٕ)أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب التيجد، باب مف لـ يصؿ الضحى كرآه كاسعا، حديث رقـ  (1)
صحيحو، كتاب صبلة المسافريف كقصرىا، باب استحباب صبلة الضحى كاف أقميا ركعتيف كأكمميا ثماف ركعات كأكسطيا اربع ركعات أك 

 (.ْٕٗ/ُ(، )ُٖٖست كالحث عمى المحافظة عمييا، حديث رقـ )

 (.7/241، )عمدة القاري شرح صحيح البخاريبدر الديف العيني، انظر:  (2)
 القاىرة. -، دار الحديث267ص، ، المعجم المفيرس أللفاظ القرآن الكريممحمد فؤاد عبد الباقي(  3)
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 اكُّٱ :قاؿ تعالى، ك (1)َّزبرب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّّٰٱٱ:قاؿ تعالى :الحمد: أمُر من اهلل -1

 .(3)َّحن جن مم خم حمجم هل ملُّٱ:أيضان قاؿ ، ك (2)َّىلمل يك ىك مك لك

ض ىك اهلل كحده، كأنو يجب بأٌف الذم خمؽ السماكات كاألر  اإلقرارإلزاـ ليـ عمى كاألمر بالحمد ىنا "

ذا نبيكا عميو  الأف يككف لو الحمد كالشكر. ك  ـٍ ال يىٍعمىميكفى أٌف ذلؾ يمزميـ، كا  يعبد معو غيره، ثـ قاؿ بىٍؿ أىٍكثىريىي

ف لـ يحمدكه ،لـ ينتبيكا  .(4)"ًإفَّ المَّوى ىيكى اٍلغىًنيُّ عف حمد الحامديف المستحؽ لمحمد، كا 

 جن يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ :قاؿ تعالى :اقتران التسبيح بالحمد -2

كالعرب تدخؿ الباء أحيانان في التسبيح كتحذفيا أحيانان،  .(5)َّىه مه جه ين ىن منخن حن

فيقكلكف: فسبح بحمد ربؾ كسبح حمد اهلل، قاؿ اهلل تعالى سبح اسـ ربؾ األعمى كقاؿ كسبح اسـ ربؾ 

حسانو،  العظيـ، كقيؿ الحمد هلل رب العالميف، أم يقكؿ المؤمنكف الحمد هلل عمى ما أثابنا مف نعمو كا 

 ىن منخن حن جن) :كنصرنا عمى مف ظممنا، كفي ىذه اآلية افتتح اهلل أكؿ الخمؽ بالحمد هلل فقاؿ

فكاف لزامان عمى كؿ مؤمف أف يقتدم بيذا األمر، فيبدأ كؿ شيء بحمد اهلل  ،(ىه مه جه ين

 .(6)كيختمو بحمده

                                                           

 (.59سكرة النمؿ، آية ) (1)
 (.93سكرة النمؿ، آية ) (2)
 (.63سكرة العنكبكت، آية ) (3)
 (3/500، )الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشرم،  (4)
 (.75سكرة الزمر، آية ) (5)
 (.15/287، )الجامع ألحكام القرآنانظر: القرطبي،  (6)
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 مث هت مت  خت حت جتُّٱ :تعالىمد قكلو كمف اآليات التي كرد فييا قٍرف التسبيح بالح

 ٰى ٰرُّٱ :أيضا ولك قك ، (2)َّىل مل يك ىك مكُّ :سبحانو ولك قك ، (1)َّمج حج

 .(3)َّزئ رئ ّٰ ِّ  َُّّ ٍّ ٌّ

 .(4)َّٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ :قاؿ تعالى: الفرق بين الحمد والشكر -3

 ،(5)َّمه جه ين ىنمن خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ :سبحانوقاؿ ك 

 .(6)َّيي ىي ني مي زي ري ٰى ينُّٱ :أيضااؿ كق

ة، كىك أخصُّ مف المدح كأعُـّ مف الشكر، فإٌف المدح يقاؿ فيما مالحمد هلل تعالى: الثناء عميو بالفضي

باحة كجيو، كما فيما يككف يككف مف اإلنساف باختياره، ك  فيو بالتسخير، فقد ييمدىح اإلنساف بطكؿ قامتو كصى

ؿ، كالشكر ال يقاؿ إال في مقابمة نعمة، يمدح ببذؿ مالو كسخائو كعممو، كالحمدي يككف في الثاني دكف األك 

   .(7)فكؿُّ شكرو حمده، كليس كؿ حٍمدو شكران، ككؿ حمدو مدحه كليس كؿ مدحو حمدان 

أف الحمد قد يقع عمى سبيؿ  :الحمد: ثناء عمى المحمكد، كيشاركو الشكر، إال أف بينيما فرقان كىك"

كنقيض الشكر:  الذـ،كنقيض المدح: مقابمة النعمة،  : ال يككف إال فياالبتداء، كعمى سبيؿ الجزاء، كالشكر

 .(8)"الكفر، كيقاؿ: رجؿ محمكد، كمحمد، إذا كثرت خصالو المحمكدة

                                                           

 (.7سكرة غافر، آية ) (1)
 (.55سكرة غافر، آية ) (2)
 (.5سكرة الشكرل، آية ) (3)
، آية ) (4)  (.18سكرة الرـك
 (.1سكرة سبأ، آية ) (5)
 (.1سكرة فاطر، آية ) (6)
 .256، صمفردات ألفاظ القرآنالراغب األصفياني،  (7)
 (.1/251، )نزىة األعين النواظر في عمم الوجوه والنظائرالجكزم،  ابف (8)
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 ،اأٍلىمر الثَّنىاء كالمدح، كىالثَّاًني: أىحدىىا:ذكر بعض المفسريف أف الحمد في القرآف عمى خمسة أكجو: 

اًمس: ، (1)َّجف مغ جغ مع جع مظُّٱٍكلو تىعىالىى ًمٍنو قى ، ى اٍلًمنَّةالرابع: : الشٍُّكر، ك الثالثك  كىاٍلخى

مً  ة. كى (2)َّٰذ يي ىي  مي خي حي جي يهُّٱ:ٍنو قىٍكلو تىعىالىىالصَّبلى
مىكىات ، ٱ أىرىادى الصَّ

 .(3)اٍلخمس

كالحمد هلل ىك الشعكر الذم يفيض بو قمب المؤمف بمجرد ذكره هلل، فإف كجكده ابتداءن ليس إال فيضان 

التي تستجيش الحمد كالثناء، كفي كؿ لمحة كفي كؿ لحظة كفي كؿ خطكة مف فيكضات النعمة اإلليية 

تتكالى آالء اهلل كتتكاكب كتتجمع، كتغمر خبلئقو كميا كبخاصة ىذا اإلنساف، كمف ثـ كاف الحمد هلل ابتداءن 

  هل ملخل حل جل مك لك خكُّٱككاف الحمد هلل ختامان قاعدة مف قكاعد التصكر اإلسبلمي المباشر، قكلو تعالى: 

َّ هن من خن حن جنمم خم حم جم
 مخ جخ ُّٱ، كىذا ما قالو سيد قطب في تفسير آية (4)

كأضاؼ إلى أف التكٌجو إلى اهلل بالحمد يمثؿ شعكر المؤمف الذم يستجيشو مجرد ذكره  ،َّحس جس

  .(5)( فيك يمثؿ قاعدة التصكر اإلسبلميحسجسهلل. أما شطر اآلية األخير: )

 ثناءن عميو بأسمائو الحسنى كصفاتو العمى، (: الحمد هللمخجخكقاؿ ابف كثير في تفسير آية )

( كممة كؿ شاكر، كحكى القرطبي مخجخكقكلو الشكر هلل ثناء عميو بنعمو كأياديو، كقاؿ ابف عباس: )

عف طائفة أنيـ قالكا: قكؿ العبد الحمد هلل رب العالميف أفضؿ مف قكؿ ال إلو إال اهلل؛ الشتماؿ الحمد هلل رب 

                                                           

 (.74سكرة الزمر، آية ) (1)
، آية ) (2)  (.18سكرة الرـك
 (.253-1/252، )نزىة األعين النواظر في عمم الوجوه والنظائربف الجكزم، نظر: اا( 3)
 (.70سكرة القصص، آية ) (4)
 (.1/22)، في ظالل القرآنسيد قطب،  (5)
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ألنيا تفصؿ بيف اإليماف كالكفر،  ،مع الحمد، كقاؿ آخركف: "ال إلو إال اهلل" أفضؿالعالميف عمى التكحيد 

 .(1)"ال إلو إال اهلل :ؿ الناس حتى يقكلكاكعمييا يقاتى 

 خلٱُّما يككف بعد إىبلؾ الظالميف، قاؿ تعالى: منيا  ،كيبلحظ تالي القرآف أف لمحمد أزمنة معينة

 حم جم يل ىل مل خلُّٱٱ: السبلـ ؿ عف نكح عميواكق (2)َّيم ىم مم خم حمجم يل ىل مل

، يقكؿ النسفي رحمو اهلل: "الحمد هلل رب العالميف، إم (3)َّىن من خن حن جن يم ىم مم خم

بكجكب إيذاف الحمد هلل عند ىبلؾ الظىمىمىة، كأنو مف أجٌؿ النعـ كأجزؿ القسـ، أك احمد اهلل عمى إىبلؾ مف لـ 

 .(4)يحمد اهلل"

فبل ينقطع بأم حاؿ مف األحكاؿ،  ،ال في اآلخرة بصفة عامةكحمد اهلل ال ينقطع إطبلقان ال في الدنيا ك 

، كمعنى (5)َّهن من خن حن ممجن خم حم جم هل خلمل حل جل مك لك خكُّٱٱكما في قكلو تعالى:

كـ :اآلية أم  ،(6)يحمده أكلياؤه في الدنيا، كيحمدكنو في الجنة كيقاؿ: لو األلكىية في الدنيا كاآلخرة، كلو الحي

 ، كفي(7)َّمه جه ين ىنمن خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱكاآلية األخرل 

إذ أف العبد في كؿ أكقاتو متقمب في نعمة اهلل،  ،لو زمف معيف مطمؽ ليسالحمد أف ىاتيف اآليتيف دليؿ عمى 

كىك سبحانو خالؽ الخمؽ كرازقيـ، كأسبغ عمييـ نعمو ظاىرة كباطنة، دينية كدنيكية، كدفع عنيـ النقـ 

                                                           

 (.1/44)، تفسير القرآن العظيمابف كثير،  (1)
 (.45سكرة األنعاـ، آية ) (2)
 (.28سكرة المؤمنكف، آية ) (3)
 (.1/504، )مدارك التنزيل وحقائق التأويلالنسفي،  (4)
 (.70سكرة القصص، آية ) (5)
 (.2/617، )بحر العمومالسمرقندم، انظر:  (6)
 (.1سكرة سبأ، آية ) (7)
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ال كىك مكلييا، كال يدفع الشر عنيـ سكاه، فيك سبحانو يستحؽ منيـ الحمد كالمكاره، فميس بالعباد مف نعمةو إ

كالثناء في كؿ كقتو كحيف، كما أنو سبحانو يستحؽ الحمد لكماؿ صفاتو، كلما لو مف األسماء الحسنى 

كالنعكت العظيمة التي ال تنبغي إال لو، فكؿ اسـ مف أسمائو، ككؿ صفة مف صفاتو يستحؽ عمييا أكمؿ 

 .(1)كالثناء، فكيؼ بجميع أسمائو الحسنى كصفاتو العظيمةالحمد 

 ين ىنمن خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱقاؿ تعالى: :حمد المؤمنين

 زئ  رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جه

  .(2)َّمئ

يعني: يحمده ، َّىنمن خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱقكؿ اهلل تعالى: "

فإذا تميز المؤمنكف  ،(3)َُّّ َّ ٍّ ٌُّّٱ :اكليأ ستة مكاضع:أىؿ الجنة. كيقاؿ: يحمدكنو في 

 من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ :مف الكافريف يقكلكف بمساف الحاؿ

  يك ىك مك لكاك يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱحيف جازكا الصراط قىاليكا:  :كالثاني ،(4)َّىن

قىاليكٍا: باب الجنة، كاغتسمكا بماء الحيكاف، كنظركا إلى الج مفلما دنكا  :كالثالث، (5)َّمل مصخصُّٱٱنة، كى

حلجلمكلكخكحكجكمقحقمفخفحفجفمغجغمعجعمظحطمضخضحضجض

                                                           

 ـ.2003ق/1423(، الككيت، الطبعة الثانية، 1/237، )فقو األدعية واألذكاربف عبد المحسف البدر،  عبد الرزاؽ (1)
 (.2-1سكرة سبأ، اآليتاف ) (2)
 (.5سكرة يس، آية ) (3)
 (.28سكرة المؤمنكف، آية ) (4)
 (.34سكرة فاطر، آية ) (5)
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لما دخمكا الجنة  :كالرابع، (1)َّمهجههنمنخنحنجنممخمحمجمهلملخل

  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ ُّٱبالتحية فقالكا:  -عمييـ السبلـ -استقبمتيـ المبلئكة

قى  :كالخامس، (2)َّجل مك لك خكحك جك مق حق مف  يل ُّٱٱاليكٍا:حيف استقركا في منازليـ كى

كمما فرغكا مف الطعاـ  :كالسادس، (3)َّني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام

  ."(5)(4)َّىم مم خم حمٱُّٱقالكا:

اقتداء بأىؿ الجنة،  ،كيحمده عند فراغو ،بدأ باألكؿ أف يسمي اهلل عند أكمو كشربو فٍ مى مف السنة لً ك 

ِإنَّ المََّو َلَيْرَضى َعِن اْلَعْبِد ":  ، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل(6)رضي اهلل عنو كفي صحيح مسمـ عف أنس بف مالؾ

المرة  :األكمة ىنا بفتح اليمزة كىي"، (7)"َأْن َيْأُكَل اأْلَْكَمَة َفَيْحَمَدُه َعَمْيَيا َأْو َيْشَرَب الشَّْرَبَة َفَيْحَمَدُه َعَمْيَيا

  .(8)"الشرب، كفيو استحباب حمد اهلل تعالى عقب األكؿ ك الكاحدة مف األكؿ كالغداء كالعشاء

                                                           

 (.43سكرة األعراؼ، آية ) (1)
 (.74سكرة الزمر، آية ) (2)
 (.35ة فاطر، آية )سكر  (3)
 (.2سكرة الفاتحة، آية ) (4)
 (.3/78، )بحر العمومالسمرقندم،  (5)
ؽ.ق(، كىك  10أنس بف مالؾ بف النضر بف ضمضـ النجارم الخزرجي األنصارم، أبك ثمامة، أك أبك حمزة، كلد بالمدينة عاـ )ىك:  (6)

إلى أف قبض، ثـ رحؿ إلى دمشؽ،  ـ صغيرا كخدـ النبي ( حديثا، أسم2286كخادمو، ركل عنو رجاؿ الحديث ) صاحب رسكؿ اهلل 
ق( كىك آخر مف مات بالبصرة مف الصحابة. )انظر: ابف سعد، أبك عبد اهلل محمد بف سعد بف 93كمنيا إلى البصرة، فمات فييا عاـ )

بيركت،  –ف عباس، دار صادر (، تحقيؽ: إحسا26-7/17، )الطبقات الكبرىىػ(، 230منيع الياشمي بالكالء، البصرم، البغدادم )ت: 
 (.25-2/24، )األعالمـ، كالزركمي،  1968الطبعة: األكلى، 

مسمـ في صحيحو، كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار، باب استحباب حمد اهلل تعالى بعد األكؿ كالشرب، حديث رقـ  أخرجو (7)
(2734( ،)4/2095.) 
 .1603، صالحجاجالمنياج في شرح صحيح مسمم بن النككم،  (8)
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لذكر ثبلثة أنكاع: حمد، كثناء، كمجد، فالحمد هلل: اإلخبار عنو بصفات كمالو أف اابف القيـ: " كذكر

ببل محبة حامدان حتى  ثنيسبحانو كتعالى، مع محبتو كالرضى بو، فبل يككف المحب الساكت حامدان، كال المي 

كاف المدح بصفات كرر الحامد كانت ثناء، فإف حامد شيئان بعد شيء ع لو المحبة كالثناء، فإف كرر التجتم

 .(1)"الجبلؿ كالعظمة كالكبرياء كالممؾ كاف مجدان 

الحمد هلل بالمساف ثـ نشبع حاكيات النفايات مف أطايب  :إذان ال يكفي أف نقكؿ بعد كجبات الطعاـ

مف يعتمركف عشرات  يجب أف يسد جكعو كجكع أطفالو، ىناؾ لزائدة مف مكائدنا، بؿ إف ىناؾ مفالمأككالت ا

 المرات في سياحة دينية حافمة، بينما آالؼ طبلب الجامعات ال يجدكف أقساط الجامعة.

، كىك أف الكحيد في قمكب المؤمنيف، كليا مدلكؿ عظيـ كما نبلحظ أف ىذه الكممة تقيـ بنياف الشكر

، كىذا ذاتو أك يثني عمييا أف يمدحالذم يستحؽ الثناء كالحمد ىك اهلل، كعمى ىذا فإف المؤمف ال يستحؽ 

كال يقيـ قصائد المدح كالثناء ألناس ال يستحقكف؛ فالحمد هلل يحرر مف آفات كثيرة، ككذلؾ ال يتممؽ ألحد، 

 .(2)كحده

، فيك كذلؾ يمكف تصنيؼ الناس عمى ثبلث درجات: ىناؾ مف ىك غارؽ في النعـ دكف أف يراىا

ل النعمة، فيحمد اهلل عمييا بمسانو، دكف أف تحرؾ كثيران في يدرؾ النعمة عندما يفقدىا، كىناؾ مف ير فقط 

قمبو، كىناؾ مف يجمع بيف المساف كالقمب كالعمؿ، إذف اليدؼ الحقيقي مف كممة )الحمد هلل( أف نبمغ بيا 

 الدرجة الثالثة، كحتى تككف ىذه الكممة ذات أثر نفسي بالغ ال بد مف تدريب عممي ليا كاآلتي:

 كالحمد هلل كحده كلٌي النعـ.     َّ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٱُّٱفكر في النعـ، الحمد هلل، "مع ت

                                                           

 .115، صفضائل الذكر والدعاءابف قيـ الجكزية،  (1)
 .https://whudali.blogspot.com/p/blog-page.html، 32-31ص)أذكار األحرار(، انظر: كليد اليكدلي، مدكنة بعنكاف: ( 2)
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المرجك مف ىذه الكممة لف يتحقؽ إال إذا  الرئيسعف الحمد بأف الفائدة العظمى كاليدؼ  كأختـ حديثي

أٌثرت عمى نفس الذاكر، فحينما نقكؿ الحمد هلل كنحف نتذكر نعـ اهلل عمينا، كنستعرض أماـ عقكلنا شريطان 

يبلن مف النعـ المغدقة عمينا، كالتي ال نكاد نشعر بيا، ثـ نيرجع ىذه النعـ إلى اهلل تعالى، المتفضؿ بيا، طك 

، فيذا المرض كفيؿه الٌسخطكنحمده عمييا، فإف ىذا الحمد يعطينا عبلجان نفسيان ألمراض نفسية منتشرة أكليا 

 ،ا في أيدم اآلخريف مف نعـ، كمتابعة أحكاليـبأف يكصؿ اإلنساف إلى أشٌد درجات االكتئاب. كالنظري إلى م

النعـ، متجاىميف لنعـ اهلل التي أنعميا اهلل عمييـ ظاىرة كباطنة، كالتي منيا بظنان ممف يفعؿ ذلؾ أنيـ غارقكف 

مثبل قياـ الميؿ، كالكلد الصالح، كحفظ القرآف. إف تجاىؿ كؿ ىذه النعـ، مع حصرىا في النعـ المادية الظاىرة 

مة في السيارات كالمبلبس كاألثاث كالمنازؿ، إف مثؿ ىذا الحاؿ غضّّ كريو لمقاـ نعمة اهلل عمى المتمث

فضاقت أنفسيـ، كأصبحت بائسة  ،اإلنساف، كىـ بذلؾ يككنكف قد حصركا النعمة كضيقكىا في تمؾ األمكر

 كجيو كعظيـ سمطانو.حزينة غير راضية، فالحمد هلل مؿء السماكات كاألرض، كالحمد هلل كما ينبغي لجبلؿ 

أف المؤمنيف ينتقمكف مف حمد إلى حمد، كمف شكر إلى شكر، حتى بعد استقرارىـ في الجنة، كأرل 

س الذم يتنفسكنو، كالحياة التي يحيكف بيا، فأصبح حمد فى ليككف ىذا الحاؿ مبلزمان ليـ أبد اآلبديف، فيك النى 

 ما يتقٌدـ بو العبد لتطيير نفسو مف أمراضيا.كأفضؿ  اهلل مف أشرؼ ما ميدح بو ربنا أكالن كآخران،

 : سوظخ انتكجري  ساثعب  

إف التكبير شأنو عظيـ كثكابو عند اهلل جزيؿ، كقد تكاثرت النصكص في الحٌث عميو كالترغيب فيو 

 كذكر ثكابو. 
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غر، يقاؿ: ىك كبير،  كمعنى كممة )كبر( الكاؼ كالباء كالراء أصؿه صحيح يدؿُّ عمى خبلؼ الصّْ

: معظـ األمر، (1)َّمي زي ريُّٱٱبىار، ككيبَّار، قاؿ اهلل تعالى: ككي   ييىي ُّٱ قكلو عٌز كعبل:كمف . كالًكٍبري

َّ ٰى ٰر  ٰذ
، أم معظـ أمره، كيقكلكف: ًكٍبري سياسة القكـ في الماؿ، فأما الكيٍبر بضـ الكاؼ فيك (2)

إلى األب األكبر، كمف الباب الًكبر،  لمكيٍبر، يراد بو أٍقعد القكـ في النسب، كىك األقربالقيعدد، يقاؿ الكالء 

، كالًكٍبر: العظمة، ككذلؾ الكبرياء، كيقاؿ: كرثكا المجد كابران عف كابر، أم كبيران عف كبيرو في  كىك اليـر

الشرؼ كالعز، كعمت فبلنان كىٍبرىةه، كيقاؿ: أكبىٍرتي الشيء: استعظمتو
(3). 

، كالتكبير (4)َّيه ىه مهجهُّٱبيران. قاؿ تعالى: كقاؿ الراغب األصفياني: "كأكبٍرتي الشيء: رأيتو ك

يقاؿ لذلؾ، كلتعظيـ اهلل تعالى بقكليـ: اهلل أكبر، كلعبادتو كاستشعار تعظيمو، كعمى ذلؾ قكلو تعالى: 

 مت خت حتُّٱ، كقكلو: (6)َّجخ مح ُّٱ، كقكلو: (5)َّمص  خص حص مس خسُّ

فيي إشارة إلى ما خصيما اهلل تعالى بو مف  (7)َّجس مخ جخ مح جح مج حج مث هت

 .(8)صنعو، كحكمتو التي ال يعمميا إال قميؿ"عجائب 

                                                           

 (.22سكرة نكح، آية ) (1)
 (.11سكرة النكر، آية ) (2)
 (.5/154)، معجم مقاييس المغةابف فارس،  (3)
 (.31سكرة يكسؼ، آية ) (4)
 (.185سكرة البقرة، آية ) (5)
 (.111سكرة اإلسراء، آية ) (6)
 (.57سكرة غافر، آية ) (7)
 .698، صمفردات ألفاظ القرآنالراغب األصفياني،  8)
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، ككذلؾ قكؿ المؤذف اهلل أكبر، فيو قكالف: (اهلل أكبر)في كتاب تيذيب المغة: أف قكؿ المصٌمي ك 

 كاألرجح لدم الرأم ،(1)كبير ، كالقكؿ اآلخر: أف فيو ضميران، المعنى: اهلل أكبري (اهلل كبير)أحدىما: أف معناه 

كال أعظـ منو، كقاؿ شيخ اإلسبلـ  ،ف اهلل عند العبد أكبر مف كؿ شيء، أم ال أكبرالثاني، بمعنى أف يكك 

 .(2)ابف تيمية: "التكبير يراد بو أف يككف )اهلل( عند العبد أكبر مف كؿ شيء"

ما تقدـ يتبيف أف معنى اهلل أكبر أم مف كؿ شيء، فبل شيء أكبر كال أعظـ منو، كليذا يقاؿ أف كم

 معنى التعظيـ كاإلجبلؿ ىي: اهلل أكبر، أم: ًصفو بأنو أكبر مف كؿ شيء. أبمغ لفظ لمعرب في 

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ييُّٱكمف اآليات التي يأمر اهلل تعالى فييا بتكبيره سبحانو قكلو تعالى: 

. يقكؿ ابف عاشكر: "كجممة الحمد هلل تقتضي (3)َّجخ مح جحمج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب

مد عميو تعالى، ألنو أعظـ مستحؽ، كمعنى كٌبره تكبيران: أم تخصيصو تعالى بالحمد، أم قصر جنس الح

ـ المعنكم الشامؿ لكجكب الكجكد كالغنى المطمؽ، كصفات الكماؿ كميا ظى العً  ،اعتقد أنو كبير، أم عظيـ

غار معنكم، كاإلتياف  الكاممة التعمقات، ألف االتصاؼ بذلؾ كمو كماؿ، كاالتصاؼ بأضداد ذلؾ نقص كصى

ؽ بعد كبره لمتككيد، كلما في التنكيف مف التعظيـ، كألف مىٍف ىذه صفاتو ىك الذم يقدر عمى بالمفعكؿ المطم

 .(4)"إعطاء النعـ التي يعجز غيره عف إسدائيا

                                                           

محمد عكض مرعب، دار (، تحقيؽ: 10/122، )تيذيب المغةىػ(، 370األزىرم، محمد بف أحمد اليركم أبك منصكر، )ت: انظر:  (1)
 ـ.2001بيركت، الطبعة: األكلى،  -إحياء التراث العربي

 (.5/239، )مجموع الفتاوىابف تيمية، ( 2)
 (.111سكرة اإلسراء، آية ) (3)
حر الب(، كأبك حياف األندلسي، 2/274، )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(، كالنسفي، 240-15/239) التحرير والتنوير،ابف عاشكر،  (4)

 (.10/345، )الجامع ألحكام القرآن(، كالقرطبي، 7/129، )المحيط في التفسير
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َّ جت هب ُّٱٱقكؿ اهلل تعالى: كمف اآليات التي كرد فييا األمر بالتكبير كذلؾ 
كاآلية ظاىرة في ، (1)

 مسألتيف: اآلية م في تفسيركيعرض الراز األمر بالتكبير، 

ـٍ ربؾ، كثانييا: أف يقكؿ اهلل أكبر.  :أحدىا ،: ذكركا في تفسير التكبير كجكىان المسألة األولى عظّْ

كقاؿ: اهلل أكبر كبيران، فكبرت خديجة كفرحت، كعممت أنو أيكحي  ركم أنو" لما نزلت ىذه اآلية قاـ النبي 

، كما كانت الصبلة ةفإف قيؿ: ىذه السكرة نزلت في أكؿ البعثإليو". كثالثيا: المراد منو التكبير في الصمكات، 

كاجبة في ذلؾ الكقت، قمنا: ال يبعد أنو كانت لو عميو الصبلة كالسبلـ صمكات تطكعية، فأمر أف يكبر ربو 

فييا، كرابعيا: ييحتمؿ عندم أف يككف المراد أنو لما قيؿ لو: قـ فأنذر، قيؿ بعد ذلؾ: كربؾ فكبر عف المغك 

 .(2)عبثكال

: الفاء في قكلو )فكبر(، البعض قاؿ إنيا زائدة، كىناؾ مف قاؿ إٌف الفاء جزائية، المسألة الثانية

، (3)اؼ( فقد ذكر أف الفاء إلفادة معنى الشرطاج، كأما صاحب )الكشٌ كالمعنى قـ فكبر ربؾ، كىذا رأم الزجٌ 

 .(4)كالتقدير: كأمَّ شيء كاف فبل تدع تكبيره

ربؾ كحده، فيك كحده الكبير، الذم يستحؽ  كٌبر :تكبيره"ثـ يكجو اهلل رسكلو إلى كيقكؿ سيد قطب: 

 التكبير، فكؿ قيمة، ككؿ حقيقة، ككؿ أحد أك شيء صغير، كاهلل كحده ىك الكبير، كىك تكجيو لمرسكؿ 

 .(5)ليكاجو أىكاؿ البشرية كأثقاليا، بيذا التصكر، كبيذا الشعكر، فيستصغر كؿ قكة"

                                                           

 (.3سكرة المدثر، آية ) (1)
 (.30/697، )مفاتيح الغيبالرازم،  انظر:( 2)
 (.4/645، )الكشافلزمخشرم، ا (3)
 (.698-30/697المصدر نفسو، ) انظر: (4)
 (.6/3754، )في ظالل القرآنسيد قطب،  (5)
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 خسُّٱٱؿ تعالى:اقالتكبير عمى ما ىدانا اهلل إليو،  مور التي يكون فييا التكبير:األأما أىم 

، قاؿ الماكردم: "قيؿ أنو تكبير الفطر مف أكؿ الشير. (1)َّ حض جض مص خص حص مس

يعني مف صياـ شير رمضاف، كيحتمؿ أف يككف عمى عمكـ ما ىدانا إليو مف  (مصخصحص)كقكلو: 

كمف العمماء مف  ، حضه عمى التكبير في آخر رمضاف(خسٱ)الى: كقاؿ الثعالبي: كقكلو تع .(2)دينو"

يكبر، كييمؿ، كيسبح أثناء التكبير، كمنيـ مف يقكؿ: اهلل أكبر كبيران، كالحمد هلل كثيران، كسبحاف اهلل بكرة 

 كأصيبلن، كقيؿ: غير ىذا، كالجميع حسف كاسع مع البداء بالتكبير".

اليدل جيد.  النصارل مف تبديؿ صياميـ، كتعميـ فيوما ضؿَّ (: قيؿ: المراد: لً مص)قكلو: ك "

كلعمكـ تشكركف: ترجّْ في حؽ البشر، أم: عمى نعـ اهلل في اليدل. كلعمكـ تشكركف: تشكركف عٌمة الترخيص 

 .(3)"كالتيسير

مف األحكاـ النافعة لكـ، بأف  (مص  خص حص مس خسٱ"): التفسير المنيرصاحب كيقكؿ 

في إصبلح عباده، كأنو يربييـ بما يشاء مف األحكاـ كيؤدبيـ بما يختار مف كحكمتو  عظمتو ككبرياءهتذكركا 

عطاء كؿ مف العزيمة كالرخص حقيا"  .(4)التكاليؼ، كلعمكـ تشكركف اهلل عمى ىذه النعـ كميا، كا 

كالمقصكد بالتكبير في ىذه اآلية أف اهلل سبحانو كتعالى أراد شرعان كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية: 

عمى ما ىدانا، كأيريد بو تكبير العيد، كاتفقت األمة عمى أف صبلة العيد مخصكصة بتكبير زائد، ككاف التكبير 

ًعية، كقد ثبت عف النبي  مى أنو كاف يكبر  التكبير أيضان مشركعان في خطبة العيد، زيادة عمى الخطب الجي

                                                           

 (.185البقرة، آية )  سكرة (1)
 (.1/242، )النكت والعيونالماكردم،  (2)
 (.1/384، )الجواىر الحسان في تفسير القرآنالثعالبي، انظر:  (3)
 (.2/32، )في العقيدة والشريعة والمنيج التفسير المنيرالزحيمي،  (4)
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ذا عبل نشزان مف األرض، كا   مركة. كجاء ذا صعد عمى الصفا كالعمى األشراؼ، مثؿ التكبير إذا ركب دابة، كا 

ذاف في أكلو كفي آخره، كاألذاف ىك الذكر الرفيع، كفي أثناء الصبلة، كىك حاؿ الرفع التكبير مكرران في األ

 . (1)كالخفض كالقياـ إلييا

ذكر كبرياء اهلل تعالى عند المحاٌؿ كمناسبة التكبير لمصعكد كالتسبيح لميبكط ظاىرة، إذ في األكؿ يي 

فعة، ككأف المقصكد أنو أكبر مف ىذه المرتفعات. كفي الثاني تنزييو في المحاٌؿ المنخفضة عف المرت

لمعبد منو شيء،  ، ألف الكبرياء هلل تعالى كحده كليس(تعالى اهلل عف ذلؾ عمٌكان كبيران )انخفاض مرتبتو 

نجاه اهلل مف ذلؾ كتسبيحو تعالى في األكدية مستنبط أيضا مف قصة يكنس، كتسبيحو في بطف الحكت، ف

 .(2)بالتسبيح مف الظممات

ـ اهلل حقيقة ظى متكبير ىك الشعكر مف أعماؽ اإلنساف بعً لعد ىذا العرض أف المعنى الحقيقي كأرل ب

حتى يستطيع أف يكٌبر اهلل عمى كؿ مشاكمو  ،أماـ عينيو طكاؿ أيامو ىذه العظمة كاضحة، كأف يجعؿ

لماذا ال يصؿ الناس إلى حقيقة التكبير،  :في تفسير ىذه اآلياتكىمكمو، كالسؤاؿ الميـ بعد ىذا الطرح 

ني ألرل إجابة كافية عمى ىذا  ،ركفكلماذا ال نرل أثره في النفكس، رغـ أنيـ يكبٌ  كمآذنيـ تناطح السحاب؟ كا 

يـ فإن ،ألف الناس ال يذكركف بالطريقة الصحيحة (أسرار األحرار)التساؤؿ مف الكاتب كليد اليكدلي في كتابو 

يىٍقصركف تأثيرات الذكر عمى المساف، كمساحة ضيقة مف مشاعر القمب ال تقكل عمى تحريؾ اإلرادة، كما 

عندما يقرر فريؽ كرة قدـ أف يمعب فقط في نصؼ الممعب، دكف النصؼ اآلخر، فيؿ تراه يحرز يحصؿ 

 أىدافان؟

                                                           

 (.24/225، )ىمجموع الفتاو انظر: ابف تيمية،  (1)
 (.5/139، )حات الربانية عمى األذكار النوويةالفتو  انظر: ابف عبلف، (2)
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 :(1)نتائجو كآثارهبعض  مف ىذا الذكر )اهلل أكبر( ال بد أف نفتح الرئيسكحتى نصؿ إلى اليدؼ 

 فتدفع المؤمف نحك التكاضع. ،أكالن: تضيؽ الخناؽ عمى األنا

 العبكدية الخالصة كاالفتقار التاـ هلل تعالى.ثانيان: تحقؽ 

 ثالثان: تزيدنا خكفان كخشية كتعظيمان هلل.

 .سبحانو رابعان: تزيد الحب هلل؛ إذ عندما تنمك مشاعر التعظيـ هلل، تنمك معيا مشاعر الحب لو

ٌمـ السمكؾ اإلنساني؛ لما فيو مف  يذكر الكيبلني في مناىج التربية االسبلمية : "أف الذكر في أعمى سي

تصحيح النكايا كتصكيب األىداؼ، كحتمان نجد أف "اهلل أكبر" تأتي لتؤكد حقيقة "كلذكر اهلل أكبر".. ىذا الذكر 

 .(2)ب األىداؼ"الذم يقكد السمكؾ اإلنساني نحك تصحيح النكايا كتصكي

كعندما تؤثر )اهلل أكبر( في عبلقتنا تؤدم إلى رفعة في أخبلقنا كاستمرارو في االرتقاء، ككؿ ىذا 

ينعكس عمى عبلقتنا االجتماعية، كعمى كظائفنا في ىذه الحياة بكؿ مجاالتيا، كال نقع ضحية استيبلكية 

ؤمف الذم يقكؿ: اهلل أكبر، قبؿ الرككع كقبؿ لبضائع اآلخريف، سكاء كانت مادية أك ثقافية أك قيمية، فالم

اهلل، ميما بمغ حجـ اإلغكاء، أك غطرسة القكة التي يراىا المسمـ  لغيرالسجكد، ال يمكف لو أف يذؿ أك يركع 

 ىذه األياـ.

 

                                                           

 .  https://whudali.blogspot.com/p/blog-page.html، 34ص)أذكار األحرار(، انظر: كليد اليكدلي، مدكنة بعنكاف:  (1)
 .242ص مناىج التربية اإلسالمية،الكيبلني،  (2)
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عندما أتمفظ بكممة اهلل  :كبالتدريب العممي لكممة اهلل أكبر نستطيع أف نممس األثر النفسي ليا، فمثبلن 

ستحضر في ذىني بعض المعاني: اهلل أكبر، "أكبر مف كؿ شيء"، اهلل أكبر، "أكبر مف يجب أف اأكبر 

 .(1)نفكسنا"، اهلل أكبر، "أكبر مف مالي كأىمي ككلدم"

كأرل أف أسكأ ما يصيب اإلنساف في ىذه الحياة ىك إحساسو بالظمـ كالقير كالضعؼ كاليأس، كتأتي 

كجاعو حيف يستحضر معيا أف اهلل أكبر مف كؿ ىـٌ، أكبر مف القير، أكبر كشفاء لكؿ أ (اهلل أكبر)إليو كممة 

مف كؿ قكة، فتراه يقؼ عمى قدميو قكيان ثابتان، ال يأبو إليذاء مف حكلو لو، كال تزعزعو الرياح، كيشعر بالراحة 

يريد أف يرٌسخ في  العظمى، كىذا ما نبلحظو في الصبلة، إذ أف التكبير يتكرر فييا مراران كتكراران، ككأف اهلل

، فيقكؿ: اهلل أكبر، قمب المصمي أنو كمما غمبتو ىمكـه كأحزافه كأمراضه كأسقاـه بأف اهلل أكبر مف كؿ ىذا

يا الصبلة، حتى أف ىذه الكممة تعتبر مفتاحان مف مفاتيح الخشكع كعدـ السرحاف في الصبلة، كىذا ما مفتتحان ب

تيجـ عمى اإلنساف في صبلتو، كيأتي العبلج بكممة اهلل أكبر، فما  يشكك منو اليكـ الكثيركف، إذ أف األفكار

عميؾ إال أف تكبر اهلل فكؽ أم فكرة، فاهلل أكبر مف أم مكسب أك ماؿ أك إنساف، أك ىـٌ أفكر فيو كأنا بيف 

يدم اهلل، فكمما خطرت ببالي خاطرة كابدتي نفسي ككبرت اهلل فكقيا، حتى تذىب، كأمضي خاشعان في 

 كأتمذذ بيذه األركاف كما ينبغي. صبلتي،

 : سوظخ انصالح عهً انُجٍخبيسب  
مف أشرؼ األذكار التي يرددىا المسمـ في حياتو اليكمية، كمف أعظـ  إف الصبلة عمى النبي 

األعماؿ التي تككف سببان في تنزؿ رحمات ربو عميو كقربو منو، كتككف لو كذلؾ سببان في دخكؿ الجنة، 

                                                           

 . https://whudali.blogspot.com/p/blog-page.html، 35-34ص)أذكار األحرار(، انظر: كليد اليكدلي، مدكنة بعنكاف: ( 1)
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، فيي سيمة الفعؿ ةباب مف أبكاب الخير في الدنيا كاآلخر  فالصبلة عمى النبي  ،كمجاكرة الحبيب 

 عظيمة األجر، ال ينبغي لممسمـ الذم أيشرب قمبو  إيمانان أف يفتر لسانو عنيا.

عمى النفس، ككيؼ أف الناس اعتادكا أف يتمفظكا بيا، دكف أف يشعركا بأثرىا أثره مصبلة عمى النبي كل

 حتى نصؿ إلى اليدؼ المقصكد. كرد فييا فضؿ الصبلة عمى النبي التي  عرض اآليةنفكسيـ، كسأعمى 

 ىب نب مب زب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّٱُّٱ قاؿ تعالى:

 ،يىده خدمةو  يقكؿ القشيرم في تفسير ىذه اآلية: "أراد اهلل سبحانو كتعالى أف تككف لؤلمة عنده . (1)َّيب

دَّثىنىاعنو؛  ة عميو، ثـ كافأ سبحانوكما لو بالشفاعة عمييـ يىدي نعمة، فأمرىـ بالصبل اًلؾو  حى رضي هلل  أىنىسي ٍبفي مى

ُو َعَمْيِو َعْشَر َصَمَواٍت َوُحطَّْت َعْنُو َمْن َصمَّى َعَميَّ َصاَلًة َواِحَدًة َصمَّى المَّ " :قىاؿى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ،عنو

في ىذا إشارة إلى أف العبد ال يستغني عف الزيادة مف اهلل في ، (2)"َعْشُر َخِطيَئاٍت َوُرِفَعْت َلُو َعْشُر َدَرَجاتٍ 

 .(3)"كقت مف األكقات؛ إذ ال رتبة فكؽ رتبة الرسكؿ، كقد احتاج إلى زيادة صمكات األمة عميو

، كمعنى ذلؾ أف اهلل يرحـ طبرم: "يقكؿ اهلل تعالى إف اهلل كمبلئكتو يبارككف عمى النبي كيقكؿ ال

: النبي، كتدعك لو مبلئكتو كيستغفركف، كذلؾ أف الصبلة في كبلـ العرب مف غير اهلل إنما ىي دعاء، كيقكؿ

 ىب) تعالى ذكره: يا أييا الذيف آمنكا ادعكا لنبي اهلل محمد  يقكؿ (نب مب زب رب يئ)

 .(4)يقكؿ: كحٌيكه تحية اإلسبلـ" (يب

                                                           

 (.56سكرة األحزاب، آية ) (1)
(، كأحمد في مسنده، 3/50(، )1297، حديث رقـ)أخرجو النسائي في سننو، كتاب السيك، باب الفضؿ في الصبلة عمى النبي  (2)

 (.(1/291، )المصابيح مشكاة، تبريزمكصححو األلباني، )انظر، ال (،19/57(، )11998حديث رقـ)
 (.3/170، )لطائف اإلشاراتالقشيرم،  (3)
 (.20/320، )جامع البيان في تأويل القرآنالطبرم،  (4)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
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حتى يتـ انقيادىـ لما أيمركا بو  ،كيقكؿ النككم: "أم يصمكف عمى النبي، إعبلمان منو تعالى لعباده

 ،، ثـ أمرنا معشر المؤمنيف بالصبلة عميو كالتسميـكنييكا عنو، بذكرىـ ليذه المنزلة الرفيعة لنٌبيو محمد 

كالصبلة ىي الدعاء، كمعنى )الميـ صًؿ عمى محمد(: ، الـ العمكم كالسفميليجتمع الثناء عميو مف أىؿ الع

جزاؿ أجره  بقاء شريعتو، كفي اآلخرة بتشفيعو في أمتو كا  ظيار دينو، كا  عٌظمو في الدنيا بإعبلء ذكره كا 

بداء فضمو لؤلكليف كاآلخريف بالمقاـ المحمكد، كتقديمو عمى كافة المقربيف الشيكد، ك قيؿ : معنى كمثكبتو، كا 

معنى صبلة اهلل رحمتو، كصبلة المبلئكة رٌقة تبعث  صبلة اهلل مغفرتو، كصبلة المبلئكة االستغفار، كقيؿ:

 . (1)"عمى استدعاء طمب الرحمة

قاؿ الشعراكم في تفسير ىذه اآلية: "الصبلة مف اهلل ليسى بمعنى الدعاء، إنما ىي تنفيذ مباشر 

أف جعمو خاتـ الرسؿ، فبل يستدرؾ عميو أحد، يكفيو  عالى لنبيو كرحمة شاممة كعامة، كيكفي مف رحمتو ت

نعامو كثنائو عميو أف قرف اسمو باسمو؛ لذلؾ خاطبو بقكلو ، يكفيو مف (2)َّخم حم جم ُّٱ: مف رحمتو كا 

تكريـ اهلل لو أنو سيقبؿ شفاعتو يكـ القيامة، ال ألمتو فحسب، إنما لمخمؽ جميعان، يكفيو أف اهلل تعالى خاطب 

 يل ىل مل خل ُّٱٱسمو بأسمائيـ المشخصة ليـ، كخاطبو ىك بالكصؼ المكـر في قكلو تعالى:كؿ ر 

، أما عف صبلة المبلئكة فيي دعاء، فإذا كاف الخمؽ جميعان محؿ (3)"َّ ...جن  يم ىم مم خم حم جم

لناس صبلة المبلئكة كاستغفارىـ كدعائيـ، حتى الذيف أذنبكا منيـ، ثـ تابكا، فما بالؾ برسكؿ اهلل، كىك ىادم ا

جميعان، أما الصبلة مف المؤمنيف، فيي االستغفار، كاستغفارىـ ليس لرسكؿ اهلل، إنما ىك استغفارىـ ألنفسيـ؛ 

ألف رسكؿ اهلل جاء رحمة ليـ، كما داـ جاء رحمة ليـ كاف مف الكاجب أال يغيب تكقيره عف باليـ أبدان، فيـ 

                                                           

 (.301-3/300، )الفتوحات الربانية عمى األذكار النوويةابف عبلف، ( 1)
 (.4سكرة الشرح، آية ) (2)
 (.12سكرة الممتحنة، آية ) (3)
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مف اهلل الرحمة العامة المطمقة، كالصبلة مف . إذف فالصبلة إف استغفركا، فاستغفار عف الغفمة عنو 

 .(1)المبلئكة الدعاء، كالصبلة مف المؤمنيف االستغفار"

عف أبي ىريرة ، منيا ما ركاه مسمـ في صحيحو كقد كردت أحاديث كثيرة في الصبلة عمى النبي 

 .(2)"ْيِو ِبَيا َعْشراً َصمَّى َعَميَّ َصالًة َصمَّى اهلُل َعمَ  نْ "مقاؿ:  رضي اهلل عنو: أف رسكؿ اهلل 

مىٍيًو ًبيىا عىٍشران كفي شرح صحيح مسمـ لمنككم أف معنى قكلو: )" مَّى اهللي عى (: أم أف اهلل رحمو صى

. كما أجمؿ ما قالو صاحب كتاب القكؿ البديع: "كغاية مطمكب األكليف كاآلخريف صبلة (3)"كضاعؼ لو أجره

ٍيؿ المسمـ لصبلة كاحدة مف اهلل تعالى، يدٌؿ عمى أنو ناؿ رحمتو . كىك ما يعني أف نى (4)كاحدة مف اهلل تعالى"

  تعالى، كعظيـ أجره.

، كبعد ىذا العرض يأتي السؤاؿ الذم يطرح نفسو دائمان: إلى أيف تمضي بنا الصبلة عمى النبي 

 كما ىك اليدؼ الرئيس منيا؟

ا الذكر، أثناء صبلتي عمى النبي في قمكبنا مف أىـ النتائج المممكسة ليذ لعٌؿ تقكية حضكر النبي 

  يتراءل أمامي صدؽ رسكؿ اهلل  كشجاعتو، ككرمو، كحممو، كشكره، كعبكديتو هلل، كتكاضعو، كتصبح

ىذه األخبلؽ مناران أىتدم بو في حياتي، فكمما ذكرتو حصمت عممية الزراعة في أعماؽ القمب ليذه المحٌبة، 

الشخصية األكلى التي تستحؽ  ثؿ رسكؿ اهلل في حياة المؤمف، فيكمكيتبع ىذه الزراعة تعٌمؽ كبير لكؿ ما ي

                                                           

 (.19/12145، )الخواطر الشعراكم، (1)
 (.408(، حديث رقـ )1/306بعد التشيد، ) أخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو، كتاب الصبلة، باب الصبلة عمى النبي  (2)
 .354ص المنياج في شرح صحيح مسمم بن الحجاج،النككم،  (3)
، صالة عمى الحبيب الشفيعقول البديع في الىػ(، 902: السخاكم، شمس الديف أبك الخير محمد بف عبد الرحمف بف محمد )ت (4)

 .دار الرياف لمتراث، 35ص
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أعمى درجات االتباع كاالقتداء، كبالتالي يستطيع المسمـ أف يحمي نفسو مف أىؿ الضبلؿ كالفساد كأصحاب 

 المثؿ السيء.

يتة، ميقكؿ الدكتكر ماجد الكيبلني: "إف الدكراف حكؿ األشخاص يكلّْد آفة مريضة، كحكؿ األشياء آفة 

؟ لذلؾ فيك دكراف حكؿ األفكار كاألخبلؽ فكيؼ يككف الدكراف حكؿ الرسكؿ اهلل  بينما حكؿ األفكار آفة حية

دكراف حكؿ رسالة السماء التي تـ ترجمتيا مف خبلؿ الرسالة خير تمثيؿ، كبالتالي فيك كاألفعاؿ، التي تمثؿ 

 .(1)شخص رسكؿ اهلل أعظـ ترجمة"

كقكلنا:  ييا إال بعد كقفة تأممية في تدريب عممي لمصبلة عمى النبي كىذه النتائج لف نحصؿ عم

الميـ صؿّْ عمى سيدنا محمد كآلو كسمـ، "نيجيش في القمب حبنا لرسكؿ اهلل"، كقكلنا: الميـ صؿّْ عمى سيدنا 

 ".محمد كآلو كسمـ، "قدكتنا رسكؿ اهلل"، كالميـ صؿّْ عمى سيدنا محمد كآلو كسمـ، "لنقترب مف أخبلقو

عبلمة عمى محبتنا لو، ككمما صمينا عميو أكثر، ازددنا حبان لو، كىذا الحب  كأرل أف الصبلة عمى الرسكؿ 

ىك التيار الكيربائي الذم ينير لنا الدرب، كمف ثـ يتعاظـ حضكر الرسكؿ في قمكبنا أكثر كأكثر، كالصبلة 

؛ ألنيا تحمؿ معنى ال رحمة كالسكينة، فكأف الرحمات تتنزؿ مف اهلل عمى النبي ليا أثر بالغ في تفريج اليمـك

ـٌ تتنزؿ  عمى العبد الذم يتمفظ بيذا الذكر، كال ننسى ػأف عاطفة الحب سبحانو كتعالى عمى نبٌيو، كمف ث

 :اتباعو كاقتفاء أثره كاالقتداء بأخبلقو كسمككو، تقكؿ اآلية القرآنية كحدىا ال تكفي، فإف عبلمة محبة النبي 

َّ مب زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ
(2).  

اهلل غير منحصر في التسبيح كالتيميؿ كالتكبير كنحكىا، بؿ كؿ عامؿ هلل تعالى بطاعتو، فيك كذكر 

ذاكر لو، كقاؿ بعضيـ: مجالس الذكر ىي مجالس الحبلؿ كالحراـ، كيؼ تشترم كتبيع، تصمي كتصكـ، 
                                                           

 .23، صفمسفة التربية اإلسالميةالكيبلني،   (1)
 (.31سكرة آؿ عمراف، آية ) (2)
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ف أكثر تزكي كتحج، كتنكح كتطمؽ، كأشباه ىذا، كقاؿ غيرىـ: الذكر ىك طاعة اهلل فمف لـ يطعو لـ يذ كره، كا 

ابتعد عف  مف التسبيح كالتيميؿ كقراءة القرآف، فمتى كاف الرجؿ مطيعان كاف في ذكره كثيران، كأرل أف كؿ

ف لـ يتمفظ بمفظ  ان مف اهلل تعالى، أك فعؿ ما يرجك بو ثكاب اهلل تعالى فيك ذاكره هلل بامتياز كا  معصية كىرىعى

 .(1)التسبيح كالتيميؿ كالتكبير كنحكه

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

البركة في فضل السعي والحركة وما ينجي بإذن اهلل ىػ(، 782الحبيشي، جماؿ الديف محمد بف عبد الرحمف بف عمر، )ت: انظر:  (1)
 ـ.2016ىػ/1437بيركت، الطبعة: األكلى، -، دار المنياج لمنشر كالتكزيع، لبناف558، صتعالى من اليمكة
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 وأثشهب يف عالج انُفس )انزكش( ادلجحث انثبٍَ: انعجبدح انزكُخ

 مفيوم العبادة الذكية
: مف يزرع شجرة مثمرة، مثاؿ ،تصؿ بنا العبادة إلى أفضؿ كأبيى صكرىا أفالعبادة الذكية ىي   

لف . كىكذا العبادة ضؿ ما يككف الثمر فإنو مزارع ذكيكيرعى ىذه الشجرة حتى يحصؿ عمى ثمرىا عمى أف

عبادة أٌثر في حياتنا نعـ األثر. ك ، ك  ال إذا عرفنا ىدفيا ثـ عممنا جيدنا ككصمنا الى ىذا اليدؼإتككف ذكية 

ألنيا القاعدة التي تنطمؽ منيا كؿ الفضائؿ  ؛في صناعة التزكية كاإلرادة كاليمة العالية ىامة جدان الذكر 

كىذه  ر الدائـ مع اهلل خشية كمحبة كتعظيمان كىدؼ الذكر الحضك . الصدربيا شرح نكتطمئف بيا القمكب كي

 . (1)رنكع مف الذكر ىدؼ يثمر أحسف الثمكلكؿ ، عالية كأخبلقان  صالحان  تنتج استقامة كعمبلن 

ثقى ،فذكر اهلل طريؽ رائع لمصحة النفسية ال انفصاـ ليا، كيقكد إلى  ألنو يربط العبد بربو بعركة كي

ٌبي النفس عمى اإليثار، كيجٌنبيا الجنكح عف جادة الحؽ، كما يمؤل القمب في الدنيا كاآلخرة، كير الخير العظيـ 

برياضة النفس، كتركيضيا، بحيث يحصؿ لمذاكر  سكينة كطمأنينة كأمنان، كبيذا المعنى يككف الذكر اشتغاالن 

 .(2)دليا سعادةفيراه بقمبو كيراه بنفسو، كيشعر بسعادة ال يعا ،شيد اهلل دكامان ، كيى فبل يغفؿ قمبو أبدان  ،أينس

كقد بيذلٍت أخيران جيكد كثيرة في ميداف العبلج النفسي لؤلفراد الذيف يعانكف مف االضطرابات 

الشخصية كاألمراض النفسية، كظيرت في ىذا الميداف أساليب مختمفة لمعبلج النفسي، غير أنيا جميعان لـ 

عض الدراسات أف معدالت الشفاء بيف تحقؽ النجاح المرجٌك في القضاء عمى األمراض النفسية، كأثبتت ب

%(، كىي معدالت غير 64-%61المرضى النفسييف الذيف ييعالجكف بطريقة التحميؿ النفسي تتراكح بيف )
                                                           

 الذكية.-العبادة/http://www.bitmaqdes.ps/?q=content، بيت المقدس لؤلدب، العبادة الذكيةانظر: كليد اليكدلي،  (1)
 ـ.1984معة، اإلسكندرية، ، مؤسسة شباب الجا239، صنحو عمم نفس إسالميالشرقاكم، حسف محمد، انظر:  (2)
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ميرضية إذا أخذنا باعتبارنا أف معدالت المرضى النفسييف الذيف يتخمصكف مف أعراضيـ مف غير أف يتمقكا 

 .(1)%(66-%44أم عبلج نفسي تتراكح بيف )

 :كمبحث العبادة الذكية ىذا فيو مطمباف اثناف

 ادلطهت األول: أثش ركش اهلل يف عالج ثعط األيشاض انُفسُخ
نبلحظ اليكـ ما يمر بو اإلنساف مف ضغكطات نفسية ينجـ عنيا ضيؽ الصدر كالخكؼ كالقمؽ 

أف يفيـ مكنكنات ىذه كالكسكاس، كغير ىذا مف األمراض التي يتعرض ليا المرء، لذلؾ كاف لزامان عمى المرء 

النفس كيعتني بيا، كيزكدىا بما يصمحيا كيحيييا، تمامان كما يزكد الجسـ بكؿ ما يحتاجو كيصمحو، فاإلسبلـ 

سعى جاىدان إلى بناء نفس سميمة معافاة مف أم مرض، كما أنو كضع ليا العبلجات مف األسقاـ المختمفة، 

إذ أف المسمـ يبقى عمى  ؛خدميا القرآف في العبلج النفسيذكر اهلل تعالى مف أفضؿ الطرؽ التي است كيعدٌ 

في غالبية  تيتمىكاألذكار بطبيعتيا  ،صمة دائمة بربو، فيحمي تمؾ النفس مف الكقكع في المعاصي كالشيكات

نفسية جميمة عمى نفس  ان فيي تستكعب اليكـ بأكممو، مما يجعؿ ليا آثار  ،كبعد الصمكات مساءى  اليكـ صباحى 

يستطيع الكقكؼ أماـ الصدمات كاألزمات كيتجاكز العقبات، كما أنيا تينقي القمب مف األدراف التي ف ،الذاكر

كالحقد كالحسد كالغركر، كتصرؼ عنو كساكس الشيطاف، كتمؤل القمب طمأنينة كثقة، كبيذا تتبدد كؿ  ،تميتو

مستقرة بعيدة عف مشاعر القمؽ  كيحؿ محميا الشعكر باألماف كاالطمئناف، فيحيا الذاكر حياة ىانئة ،المخاكؼ

 كالخكؼ كاليأس كاالكتئاب كالكساكس المزعجة.

                                                           

 ـ.2005ىػ/1425القاىرة، الطبعة: الثامنة،  -، دار الشركؽ266، صالقرآن وعمم النفسنجاتي، محمد عثماف، انظر:  (1)
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فو بعض العمماء: "مداكاة النفس المضطربة عف طريؽ التأثير في نفس كمعنى العبلج النفسي كما عرٌ 

عبلج اضطرابات الشخصية، كسكء التكيؼ، كيسعى إلعادة  كيستيدؼ العبلج النفسي المريض، كسمككو،

 .(1)"د بالتكيؼ المبلئـتمتع الفر 

 كمف ىذه األمراض: ،كأعطى العبلج المناسب ليا ،كالقرآف الكريـ قد تكمـ عف بعض ىذه األمراض

 : أوال  
ْ
 فسظُق انُ

َّ رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُّٱقاؿ تعالى: 
(2) ،

 نن ُّٱ، كقاؿ تعالى: (3)ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱكقاؿ تعالى: 

 .(4) َّجئ يي ىي ني مي زيري ٰى  ين ىن

رىٍج ىك الشديد الضيؽ في قكؿ أىؿ المغة جميعيـ" قاؿ ابف القيـ رحمو اهلل: "الحى
(5). 

رىجان()ضيٌ : في قكلو تعالىأقكاالن لمعمماء الدٌر المصكف أف  كفي : فبعضيـ قاؿ ، كىؿ فيو تكرار؟قان حى

ًرج يعني بالكسر كمعنى ضيؽ ر الكي  ،"ليس فيو تكرار"، كقاؿ بعضيـ: "كمعنى حى  ؿاختبلؼ لفظو لمتأكيد"، قرّْ

ر الختبلؼ المفظ كقكلو:  ،إنما يككف لمتأكيد حيث لـ يظير بينيا فارؽ": في الدر المصكف فتقكؿ: كيرّْ

                                                           

 ، دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الطبعة: األكلى.47، صاإلسالم والعالج النفسيعبد الرحمف العيسكم،  (1)
 (.98 -96ر، اآليات )سكرة الحج (2)
 (.6سكرة الكيؼ، آية ) (3)
 (.8سكرة فاطر، آية ) (4)
شفاء العميل في مسائل القضاء والقدر والحكمة ىػ(، 751ابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف )ت:  (5)

 .ـ1978ىػ/1398(، دار المعرفة، بيركت، لبناف، الطبعة: 1/106، )والتعميل
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ـٍ كىرىٍحمىةه( بًّْي مىكىاته مّْف رَّ . كبدا مما تقدـ أف التكرار ىنا ىك تكرار المفظ، ال تكرار المعنى، فالضيؽ (1)")صى

 في ىذا السياؽ. كالحرج يؤدياف معنى كاحدان 

كقاؿ صاحب )معجـ مقاييس المغة( أف الحرج )الحاء كالراء كالجيـ( أصؿ كاحد، كىك معظـ الباب 

رجة، كىي مجتمع شجر، كيقاؿ في  ليو مرجع فركعو، كذلؾ تجمع الشيء كضيقو، فمنو الحرج جمع حى كا 

الضيؽ )فالضاد كالياء كالقاؼ(  ، أما(2)الجمع حرجات، كيقاؿ حراج، كمف ذلؾ الحرج اإلثـ، كالحرج الضيؽ

 .(3)، كذلؾ ىك الضيؽ كالضيقةكممة كاحدة تدؿ عمى خبلؼ السعة

 حم جم ُّٱيقكؿ اهلل تعالى: أثبت القرآف الكريـ أف الضيؽ كالحرج مف األمراض التي تصيب النفس، 

 ٰذيي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم

الذيف تخمفكا عف ركب رسكؿ  ميوبف مالؾ كزمي آلية في كعبفقد نزلت ىذه ا، (4)ََّّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر

، فآثركىما عمى الجياد الضعؼ البشرم الذم يحبب إلييـ الظؿ كالراحةفقد أدركيـ في ساعة العيسرة،  اهلل 

(، جنخر أمرىـ ضاقت عمييـ األرض بما )آ: (جن يم ىم مم خم حم جم) الحٌر كالشٌدة. في

لستيـ كمحادثتيـ ألمر النبي ليـ بذلؾ، كالمراد أنيـ لف إلعراض الناس عنيـ، كعدـ مجا ،أم برحبيا كسعتيا

يقركا في الدنيا مع سعتيا فيـ منيا في حرج كضيؽ، فكأنما ىي كعاء ليـ تضيؽ بيـ، كال تسعيـ، كتضغطيـ 

 .(5)فتتكرب أنفاسيـ

                                                           

ىػ(، الدر المصكف، في عمـك الكتاب المكنكف، 756السميف الحمبي، أبك العباس شياب الديف أحمد بف يكسؼ بف عبد الدائـ، )ت:  (1)
 دمشؽ. -(، تحقيؽ: الدكتكر أحمد محمد الخراط، دار القمـ5/145)
(2)

 (.2/51،)معجم مقاييس اللغةابهفارس،
(3)

 (3/383المرجعوفسه،)
 (.118ة، اآليتاف )سكرة التكب (4)
 .1732، ص في ظالل القرآنسيد قطب، انظر:  (5)
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ألف  ،كضاقت عمييـ أنفسيـ أم قمكبيـ، كعٌبر عنيا بذلؾ مجازان : (ركح المعاني)كقاؿ صاحب كتاب 

 .(1)مف ضيؽ األرض عمييـ إلى ضيؽ في أنفسيـ، كىك في غاية الببلغة ؽّْ ياـ الذكات بيا، كفي ىذا تر ق

يقكؿ ابف عاشكر: ضيؽ األرض استعارة أم حتى كانت األرض كالضيقة عمييـ، أم عندىـ" كذلؾ 

المعركفة  التشبيو كناية عف غميـ كتنكر المسمميف ليـ، فمقد تخيمكا األرض في أعينيـ كالضيقة، كىي

كالمكصكفة بسعتيا، كضيؽ أنفسيـ استعارة لميـ كالغـ، ألف الغـ يككف في النفس بمنزلة الضيؽ، لذلؾ ييقاؿ 

 .(2)لممحزكف: ضاؽ صدرؾ، كلممسركر شرح صدرؾ

ال يممؾ نفسو أف يضيؽ صدره كىك يسمع الشرؾ باهلل، كيسمع  ،ٍر شى بى  الرسكؿ كمف المعمكـ أف 

ر أف يسبح مى ؤٍ فيغار عمى الدعكة كيغار عمى الحؽ، كيضيؽ بالضبلؿ كالشرؾ، ليذا يي  االستيزاء بدعكة الحؽ،

  ىب نب مب زبُّٱ، ، حتى يأتيو اليقيف الذم ما بعده يقيف، فيمضي إلى جكار ربو الكريـدائمان بحمد ربو 

كأف اآلية تقٌرر أف ىذا النكع مف الضيؽ سيبقى ، ك (3)َّرث يت ىت نت مت زت رت يب

يتجمَّى تقدير الحؽ سبحانو كفي اآلية  دائمان،اجيتو تككف بالتسبيح كالسجكد كأف مك  مبلحقا لمرسكؿ 

 .(4) هفي تنفيذ أكامر  سبحانو يعمـ أيضان ما يعانيو ىك لمشاعر النبكة، فالحؽ ييكمّْفو أٍف يفعؿى كذا ككذا، ك 

                                                           

 (.6/40، )روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيانظر: األلكسي،  (1)
 (.11/53، )التحرير والتنويرانظر: ابف عاشكر،  (2)
 (.98سكرة الحجر، آية ) (3)
 .(4/2155، )في ظالل القرآنانظر: سيد قطب،  (4)
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ٍبر عممية التنفُّس إلى الرئتيف؛ فمف ى ذا اليكاء كمعنى ضيؽ الصدر أٍف يًقٌؿ اليكاء الداخؿ عى

الكربكف؛ كيعمؿ األكسجيف عمى أٍف ييؤكًسدى الغذاء ًلينتجى  أكسيدتستخمص الرئتاف األككسجيف؛ كتطرد ثاني 

ٍدر صارت الطاقة قميمة  .(1)الطاقة؛ فإٍف ضاؽ الصَّ

سيـ يجدكف أنفمرتفع، حيث  كالمثىؿ يتضح ًلمىٍف يصعدكف السُّمَّـ العالي ألٌم منزؿ أك أٌم مكاف

اليكاء أكبر مف تمؾ التي تصؿ مف ىك أف الرئة تريد أٍف تيسًرًع بالتقاط كمية  السبب في ىذا النيجينيجكف؛ ك 

سعان فيك يسحب ما كي ييتيح لمرئًة أف تسحبى اليكاء، أما مىٍف يككف صدره كا أكثرإلييا، فيعمؿ القمب بشدة 

ٍدره فتضيؽ كمية  ئحيف كاف ييكذّْبو أحد، أك يستيز  فكأف رسكؿ اهلل ، شاء مف اليكاء بو كاف يضيؽ صى

 اليكاء البلزمة لمحركة؛ كلذلؾ ييطمًئنو الحؽ سبحانو أف مىدىده لو ال ينتيي.

 جه ين ىن من خن حن جن يم ٱُّٱكضيؽ الصدر بالنفس كرد في قكلو تعالى: 

. كىنا نجد أف الحؽ سبحانو يشرح عممية الصعكد ككأف فييا مجاىدةن كمكابدةن، (2)َّجي يه ىه مه

 .نقاءن  أكثرى مسألة المعركفة بأنؾ إذا صعدتى إلى أعمى كجدتى اليكاء كىذا يخالؼ ال

 مج حجمث هت مت خت حت جت ُّٱفي قكلو سبحانو:  لتكذيب قكمو لو ذكر حزف النبي كرد ك 

، فقد شيدكا لؾ فأنت يا رسكؿى اهلل أكـر مف أٍف تكذَّ  ،(3)َّخس حس جس مخ جخ مح جح بى

ٍسف الصدؽ عبر معايشتيـ لؾ مف قبؿ الرسالة.  بحي

 

                                                           

 (.13/7784، )، الخواطرالشعراكمانظر:  (1)
 (.125سكرة األنعاـ، آية ) (2)
 (.33سكرة األنعاـ، آية ) (3)
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نو أك يؤلمو ميكٌذب، أك عمى عبلج لمسألة ضيؽ الصدر حيف ييحز  ؿُّ الحؽ سبحانو رسكلو كيد

 . َّ..نب مب زب ُّٱ؛ فيقكؿ سبحانو: (1)ئميٍستيز 

ٍمؽ؛  حيفكىكذا يمكف أف تيٍذىب عنؾ أمَّ ضيؽ،  ذا ما جافاؾى الًبٍشر أك ضايقؾ الخى تسبح اهلل. كا 

تسبيح؛ كلف تجد أرحـ منو سبحانو، كأنت حيف تيسبّْح ربؾ فأنت فاعمـ أنؾ قادر عمى األيٍنس باهلل عف طريؽ ال

  ري ٰى ُّٱكلذلؾ نجده سبحانو يقكؿ في مكقع آخر:  كتحمده، لتعيش في كىنىؼ رحمتو.نقص تينزّْىو عف كيؿّْ 

َّ هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي
كلذلؾ إذا ضاؽ صدرؾ في األسباب فاذىب إلى ، (2)

الميسبّْب
(3). 

، كقد (4)َّمكلك اك يق ىق يف ىف يث ىثُّٱاهلل تعالى:  يقكؿ :د الرضاالتسبيح يكلٌ ف

ككيؼ أف التسبيح يؤدم إلى الرضا؟ نرل اإلجابة مف خبلؿ  ؟ما عبلقة التسبيح بالرضا :ايتساءؿ البعض منٌ 

ما قالو الشعراكم في خكاطره في تفسير ىذه اآلية: التسبيح صفة اهلل قبؿ أف يخمؽ مف يسبحو، فإذا كاف 

(، يعني: أف ىفيثسـ ربؾ األعمى ، كمعنى )اح، فأنت أيضان سبح ببؿ أف يكجد المسبٌ التسبيح ثابتان هلل ق

مد، كككف اهلل التسبيح نعمة، عميؾ أف تحمد اهلل عمى أنو ال شيء مثمو، فأنت تسبح تسبيحان مصحكبان بالح

، أم: تسبيحان دائمان (مكلك اك يق ىق يف)يذه نعمة تستحؽ الحمد، كفه زٌ ليس كمثمو شيء كمن

كما أف نعـ اهلل عميؾ متكالية ال تنتيي، لكف لماذا أطمؽ زمف التسبيح بالميؿ فقاؿ: آناء الميؿ، كحدده ، ان متكالي

لمعمؿ كالسعي، فربما شغمؾ التسبيح عف عممؾ، أما في الميؿ ، ألف النيار محٌؿ بالنيار، فقاؿ: أطراؼ النيار

                                                           

 (.13/7786) ، الخواطر،الشعراكمانظر: ( 1)
 (.144، 143سكرة الصافات، اآليتاف ) (2)
 (.13/7786، )، الخواطرالشعراكم انظر:( 3)
 (.130سكرة طو، آية ) (4)
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 فٌ : إكقاتو، أما عبلقة التسبيح بالرضا، فنقكؿفأنت مستريح يمكنؾ التفرغ فيو لتسبيح اهلل في أم كقت مف أ

 تعالى الحؽ سبحانو كتعالى يحٌث عمى العمؿ بالنفعية، فكأف المسألة عائدة عميؾ كلمصمحتؾ، فإف تيحقٍؽ هلل

ما يريد يحقؽ لؾ ما تريد، كالرضا أف تصؿ فيما تحب إلى ما تؤمؿ، كاإلنساف ال يرضى إال إذا بمغ ما يريد، 

 .(1)كحؽ عمى اهلل أف يرضيؾ ،ضا في أعمى مستكياتو، فحيف تسٌبح تيرضي اهللكىكذا يككف الر 

كأرل أف ىذه اآليات العظيمة أرشدت إلى الدكاء الذم يستشفى بو مف ضيؽ الصدر، كالترياؽ الذم 

ييترجـ إلى  فيكتستطب بو النفكس، إذ أف التسبيح يساعد اإلنساف عمى التخمص مف الضغكطات النفسية، 

ليس فقط إلى أقكاؿ، فاإلنساف عندما يسبح يتدبر كيتفكر في قدرة اهلل كعظمتو، ككيؼ أنو منزه عف أفعاؿ ك 

كلكنو سبحانو منزه عف كؿ نقص، كلكف  ،المخمكقاتًقبؿ نكر نعمو مف عصى كتي يي أنو رغـ أنو كؿ النقائص، ك 

لكف ىناؾ بعض األمكر التي عقبلن ال يحقؽ الرضا، ك  (سبحاف اهلل)إذ أف مجرد قكؿ المساف  ،ىذا ال يكفي

حدث التسبيح ذلؾ األثر، كحتى نرل األثر النفسي لمتسبيح يجب أف يستحضرىا اإلنساف في يكمو كي يي 

 كاضحان ال بد مف تدريب عممي نقكـ بو يكميان.

 انىسىسخ: ثبَُب  

سىةي( " ٍسكى سىٍت( حديث النفس)اٍلكى ٍسكى : )كى سىةن( كى )ًكسٍ  إليو نفسو، ييقىاؿي ٍسكى كىاسنا( ًبكىٍسًر اٍلكىاًك. )كى

قىٍكليوي تىعىالىى: ٍلزىاًؿ. كى ٍلزىاًؿ كىالزَّ ـي كىالزّْ ( ًباٍلفىٍتًح ااًلٍس ٍسكىاسي َّ حج مث هت ُّٱٱ)كىاٍلكى
لىًكفَّ اٍلعىرىبى (2) ، ييًريدي ًإلىٍيًيمىا كى

سٍ  : )كى ًميّْ ٍكًت اٍلحي ييقىاؿي ًلصى . كى كًؼ كيمّْيىا اٍلًفٍعؿى ري ـي الشٍَّيطىافً تيكًصؿي ًبيىًذًه اٍلحي ا اٍس ٍسكىاسي أىٍيضن (، كىاٍلكى  .(3)"كىاسه

الكسكاس ىك أفكار غير معقكلة تبلـز المكسكس، كىي عبارة عف مجمكعة مف األفكار تتسمط عمى ىذا 
                                                           

 (.9454 -15/9450) الخواطر،اكم، انظر: الشعر  (1)
 (.20سكرة األعراؼ، آية ) (2)
 (.1/339، )مختار الصحاحالرازم،  (3)
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ؿ الشؾ في الغيب أك ارتكاب ك الشخص، كمادة األفكار الكسكاسية ال تنحصر؛ فقد تيركز الكسكاس كتدكر ح

ك فكرة انتحار، أك إصابة بالمرض أك غير ذلؾ، كيتميز المكسكس أنو يككف كاعيان جريمة، أك قرب أجؿ، أ

رغمان مف داخمو عمى ، مي وكتكرار األفعاؿ التي تممييا عميبتفاىة األفكار الكسكاسية، لكنو مدفكع لمتفكير فييا، 

 . (1)ذلؾ

أفكار تفرض نفسيا طمؽ عمى فكرة أك مجمكعة يثيف أف الكسكاس دى حٍ كيرل بعض عمماء النفس المي 

ف المريض النفسي يستطيع أف يتعرؼ عمى شذكذ إعمى الشعكر المريض مخالفة إلرادتو كرغبات نفسو، حتى 

صكرة  ىذه الفكرة، بؿ ربما يشكك منيا، فالكسكاس بيذا المعنى عند عمماء النفس حالة نفسية قيرية تبدك في

 .(2)بعمؿ معيف جبارم لمقياـإأك اندفاع  فكرة متصمبة أك شعكر متسمط

 زت رت يب ىب نبُّٱكلقد عالج القرآف الكريـ ىذه الكسكسة، تقكؿ اآلية القرآنية الكريمة: 

كمعنى ينزغنؾ: يصيبنؾ كيعرض لؾ عند الغضب كسكسة بما ال يحؿ.  ،(3)َّزث رث يت ىتنت مت

قكلو: كأصؿ النزغ الفساد، يقاؿ: نزغ بيننا، أم: أفسد، كمنو ، (، أم: اطمب النجاة مف ذلؾ باهللىتنتمت)

 َّ جتهب مب خب حب جبُّ
 .(5)، كقيؿ: النزغ: ىك اإلغكاء كاإلغراء، كالمعنى متقارب(4)

                                                           

 .403، صالتأصيل اإلسالمي لمدراسات اإلسالميةانظر: عز الديف تكفيؽ،  (1)
 ـ. 1968طبعة: السابعة، القاىرة، ال -، دار الكاتب العربي لمطباعة كالنشر492، صأصول عمم النفسانظر: راجح، أحمد عزت،  (2)
 (.200سكرة األعراؼ، آية ) (3)
 (.100سكرة يكسؼ، آية ) (4)
 (.7/348، )الجامع ألحكام القرآنانظر: القرطبي،  (5)
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َّ زت رت يب ىب نبُّٱكقاؿ الماكردم: "قكلو عز كجؿ: 
أكجو: أحدىا: أف النزغ  فيو ثبلثة 

سميع بجيؿ مف جيؿ، عميـ  َّٱزث رث يت ىتنت متُّٱكالثالث: الفتنة،  ،كالثاني: الغضب ،االنزعاج

 .(1)بما يزيؿ عنؾ النزغ"

كما أركعو مف تفسير لمقشيرم حيف قاؿ: "إف سنح في باطنؾ مف الكساكس أثر فاستعذ باهلل يدركؾ 

ف لحقتؾ  ف ىجس في صدرؾ مف الحظكظ خاطر فاستعذ باهلل يدركؾ بإزالة كؿ نصيب، كا  بحسف التكفيؽ، كا 

ف اعترتؾ في الترقي إلى م حؿ الكصكؿ كقفة فاستعذ في بذؿ الجيد فترة فاستعذ باهلل يدركؾ بإدامة آالئو، كا 

ف تقاصر عنؾ شيء مف خصائص القرب  -صيانة لؾ عف شيكد المحؿ -باهلل يدركؾ بإدامة التحقيؽ، كا 

 .(2)فاستعذ باهلل يثبتؾ لو بدال مف لؾ بؾ"

طبلؽ النزغ ىنا عمى كسكسة الشيطاف استعارة: شٌبو حدكث الكسكسة الشيطانية في النفس بنزغ " كا 

سـ بجامع التأثير الخفي، كشاعت ىذه االستعارة بعد نزكؿ القرآف حتى صارت اإلبرة كنحكىا في الج

األخذ بالمعاقبة أك سٌكؿ لؾ مف بما سٌكؿ لؾ أمر اهلل كالحقيقة، كالمعنى أنو إذا ألقى الشيطاف إليؾ ما يخالؼ 

كيشرح صدرؾ  ،، ليدفع عنؾ حرجوأسان مف ىداىـ، فاستعذ باهلل منوترؾ أمرىـ بالمعركؼ غضبان عمييـ أك ي

إلى  ب، كالعكذ: االلتجاءملمحبة العمؿ بما أمرت بو، كاالستعاذة مصدر طمب العكذ، فالسيف كالتاء فييا لمط

، كأعاذ إذا منعو مف الضر الذم منع مف  ذا، يقاؿ: عاذ بفبلف، كعئشيء يدفع مكركىان عف الممتج بالحـر

لعكذ باهلل ىك االلتجاء إليو بالدعاء، بالعصمة، أك أجمو، فأمر اهلل بدفع كسكسة الشيطاف بالعكذ باهلل، كا

                                                           

 (.289-2/288، )النكت والعيونالماكردم،  (1)
 (.1/598، )لطائف اإلشاراتالقشيرم،  (2)
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 ىل مل خلٱُّ تعالى: ولك قككرد ذكر الكسكسة أيضا في .(1)"استحضار ما حدده اهلل لو مف حدكد الشريعة

يقكؿ تعالى ذكره: كلقد خمقنا اإلنساف كنعمـ ما "، (2)َّىن من خن  حن جن يم ممىم خم حم جم يل

 .(3)"ر قمبوتحدّْث بو نفسو، فبل يخفى عمينا سرائره كضمائ

 :(4)ناوالوسواس نوع

ران، كفي ييفما كاف مكضكعيا، ألنيا تيجـ عميو قسأؿ عنيا ك، فإف العبد ال يي وسوسة األفكار: األول

َنِجُد  ِإنَّا :َفَسأَُلوهُ  َجاَء َناٌس ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِّ صحيح مسمـ عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو، قاؿ: 

"َأْن َيَتَكمََّم ِبِو. َقاَل: "َوَقْد َوَجْدُتُموُه؟" َقاُلوا: َنَعْم. َقاَل: "َذاَك َصِريُح اإِليَمانِ  َعاَظُم َأَحُدَناَأْنُفِسَنا َما َيتَ  ِفي
(5) ،

لقاءات كالكساكس التي يمقييا الشيطاف في صدكر المؤمنيف تنفر منيا قمكبيـ، كمعنى ىذا الحديث أف ىذه اإل

مف أنيا دليؿ عمى صحة إيمانيـ كيقينيـ، كمعرفتيـ بأنيا باطمة، ك كذلؾ  ،كيعظـ عمييـ كقكعيا عندىـ

كلكال ذلؾ لركنكا إلييا كلقبمكىا، كلـ تعظـ عندىـ كال سمكىا كسكسة، كقكلو: )فميستعذ باهلل(،  ،إلقاءات الشيطاف

و؛ أمر دفعو إال بمعكنة اهلل تعالى ككفايتعمى مف إلقاء الشيطاف كال قكة ألحد  فمما كانت ىذه الكساكس

بااللتجاء إلى اهلل، كالتعكيؿ في دفع ضرره عميو، كذلؾ معنى االستعاذة، كالكسكسة كزنيا فعممة، كىي صيغة 

                                                           

 (.230-9/229، )التحرير والتنويرابف عاشكر،  (1)
 (.16سكرة ؽ، آية ) (2)
 (.22/341، )في تأويل القرآن جامع البيانالطبرم،  (3)
 .408-4047ص التأصيل اإلسالمي لمدراسات النفسيةانظر: عز الديف تكفيؽ،  (4)
 (.ُُٗ/ُ(، )َِٗأخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب االيماف، باب بياف الكسكسة في االيماف كما يقكؿ مف كجدىا، حديث رقـ ) (5)
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ميشعرة بالتحرؾ كاالضطراب؛ كالزلزلة كالقمقمة، كأصؿ الكسكسة: الصكت الخفي، كمنيا سيمي صكت الحمي 

 .(1)الكسكاس

 ضكء كالغسؿ كالصبلة.، تككف عف طريؽ تكرار الك وسوسة األفعال: الثاني

عف عيٍثمىافى ٍبف أىًبي اٍلعىاصً كقد كرد في الكسكسة باألفعاؿ 
:  رضي اهلل عنو أنو أىتىى النًَّبيَّ  (2) فىقىاؿى

. َفَقاَل َرُسولُ  : "َذاَك مَِّو ال َيا َرُسوَل المَِّو ِإنَّ الشَّْيَطاَن َقْد َحاَل َبْيِني َوَبْيَن َصاَلِتي َوِقرَاَءِتي َيْمِبُسَيا َعَميَّ

ْذ ِبالمَِّو ِمْنُو َواْتِفْل َعَمى َيَساِرَك َثاَلثًا" َشْيَطانٌ  ، قىاؿى : فىفىعىٍمتي ذىًلؾى فىأىٍذىىبىوي ُيَقاُل َلُو َخْنَزٌب، َفِإَذا َأْحَسْسَتُو َفَتَعوَّ

نّْي" (3)المَّوي عى
كفي ىذا الحديث بخاء معجمة مكسكرة ثـ نكف ساكنة ثـ زام مكسكرة كمفتكحة، خنزب و  .

استحباب التعكذ مف الشيطاف عند كسكستو مع التفؿ عف اليسار ثبلثان، كمعنى يمبسيا، أم: يخمطيا، 

 . (4)كيشككني فييا، كمعنى حاؿ بيني كبينيا، أم: منعني لذتيا كالفراغ لمخشكع فييا

ف المريض، كخبلصة ىذا المرض أنو أفكار متكررة تتدخؿ في السمكؾ السكم كتعطمو، فتشغؿ ذى"

كيشعر بنكازع تبدك غريبة عنو، كيضطر لمقياـ بتصرفات ال تجمب لو السركر، كال يممؾ القدرة عمى التخمي 

                                                           

 (.111-2/109، )المفيم لما أشكل من كتاب صحيح مسممانظر: أبك العباس القرطبي،  (1)
عفاف بف أبي العاص بف أمية بف عبد شمس بف عبد مناؼ ابف قصي القرشي األمكم، يكنى أبا عبد اهلل، كأبا عمرك، ىك: عثماف بف  (2)

 نا، فسماه عبد اهلل، كاكتنى بو، كمات ثـ كلد لو عمرك، فاكتني بو إلى أفاب  كنيتاف مشيكرتاف لو، قيؿ: إنو كلدت لو رقية ابنة رسكؿ اهلل 
شة فارا بدينو مع زكجتو رقية بنت الحبمات رحمو اهلل، كقد قيؿ: إنو كاف يكنى أبا ليمى، كلد في السنة السادسة بعد الفيؿ. ىاجر إلى أرض 

شة، ثـ ىاجر اليجرة الثانية إلى المدينة، كلـ يشيد بدرا لتخمفو الحب، ككاف أكؿ خارج إلييا، كتابعو سائر المياجريف إلى أرض ؿ اهلل رسك 
، االستيعاب في معرفة االصحابابف عبد البر، بالتخمؼ عمييا، )انظر:   كانت عميمة فأمره رسكؿ اهلل  -عمى تمريض زكجتو رقية

(3/1038.)) 
 (.4/1728(، )2203أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب السبلـ، باب التعكذ مف شيطاف الكسكسة في الصبلة، حديث رقـ) (3)
 (.1376، )المنياج في شرح صحيح مسمم بن الحجاجالنككم، انظر:  (4)

https://www.messenger.com/t/sajedariziq
https://www.messenger.com/t/sajedariziq
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تعني شيئان بالنسبة لممريض، ككثيران ما معنى في ذاتيا، كقد ال ليا ، كاألفكار الكسكاسية قد ال يككف اعني

 .(1)"ككأف األمر يتعمؽ بالحياة أك المكت بالنسبة لو دكف إرادة منو، تككف في منتيى السخؼ، كىك يحمؿ اليـٌ 

كيعالج عمـ النفس اإلسبلمي مرض الكسكاس بغير الطرؽ المستخدمة في عمـ النفس الحديث، "

فاألصؿ في الكسكاس عند األئمة أنو شيطاف رجيـ يدخؿ إلى صدر العبد الذم يكسكس لو، فإذا ذكر اهلل 

اف يزيف لمعبد طريؽ الضبلالت، كيحسف لو سبيؿ العصياف كيخدعو خنس الشيطاف كخرج مف صدره، كالشيط

بكسكستو، إال أنو ال يستطيع أف يفعؿ أكثر مف ذلؾ، كيستطيع العبد أف يجتيد في دفع كسكسة الشيطاف عف 

كال  صديقو، كالعاقؿ يعرؼ عدكه مف صديقو، فيطيع (2)"نفسو كذلؾ بمخالفتو كاالبتعاد عنو ألنو عدكه المدكد

 .(3)عدكه، أما الجاىؿ فيتبع الشيطاف تبعي

كيشعره بأنيا خير لو كمنفعة، كىذا الكسكاس ال  ،كيزيف لو فعؿ المعصية ،فالشيطاف يكسكس لئلنساف

فالشيطاف ليس لو سمطاف عمى اإلنساف ليقيره عمى فعؿ الشر، سكل أنو يستغؿ ضعؼ اإلنساف  ،يأتي قيران 

عفو، فإف كانت نقطة الضعؼ في الماؿ يكسكس لو حتى ال كؿه حسب نقطة ض ،كيدخؿ لو مف عدة منافذ

ذا كجد الشيطاف إنسان فإف حاف كقت  ،في صبلتو ال يحافظ عمى أدائيا في كقتيا متساىبلن  ان يخرج الزكاة، كا 

الصبلة يكسكس لو بتأجيميا، لذلؾ عمى اإلنساف أف يضيؽ جميع مداخؿ الشيطاف حتى ال يتعرض لمعذاب 

 رنُّإذ أننا ال نرل الشيطاف قاؿ تعالى:  ؛ما السبيؿ إلى عبلج ىذه الكسكسة :ـ يتساءؿالنفسي، كلعٌؿ أحدى

                                                           

ـ، 1988، مكتبة الفبلح لمنشر كالتكزيع، 391لعزيز سبلمة، عمـ االمراض النفسية كالعقمية، صـ. سكيف، ترجمة: أحمد عبد ا ريتشارد (1)
 الككيت.

 .131، صنحو عمم نفس إسالميالشرقاكم،  (2)
تنبيو الغافمين بأحاديث سيد األنبياء والمرسمين،  ىػ(،373أبك الميث نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ، )ت:  انظر: السمرقندم،  (3)

 ـ.2000ىػ/1421بيركت، الطبعة: الثالثة،  –تحقيؽ: يكسؼ عمي بديكم، دار ابف كثير، دمشؽ ، 598ص
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َّ زيري ٰى ين ىن نن من زن
كاالستعانة بو كحده،  ،ذكر اهلل عز كجؿ ىكفالجكاب أف السبيؿ ، (1)

 مفاالستعاذة باهلل  نساف لدفع كسكسة الشيطاف كمنيا:كقد أعطانا القرآف مجمكعة مف األذكار التي يقكليا اإل

 .(2)َّزث رث يت ىتنت مت زت رت يب ىب نبُّٱالشيطاف الرجيـ، قاؿ اهلل تعالى:  

"كاالستعاذة ىي االلتجاء إلى اهلل تعالى كااللتصاؽ بجنابو مف شر كؿ ذم شر، كالعياذة تككف لدفع 

الشر، كالمياذ يككف لطمب جمب الخير، كمعنى أعكذ باهلل مف الشيطاف الرجيـ أم: أستجير بجناب اهلل مف 

ف الرجيـ أف يضرني في ديني أك دنيام أك يصدني عف فعؿ ما أمرت بو، أك يحثني عف فعؿ ما الشيطا

نيييت عنو، فإف الشيطاف ال يكفو عف اإلنساف إال اهلل، كليذا أمر تعالى بمصانعة شيطاف اإلنس كمداراتو 

اف الجف ألنو ال يقبؿ بإسداء الجميؿ إليو ليرده طبعو عٌما ىك فيو مف األذل، كأمر باالستعاذة بو مف شيط

 .(3)الرشكة كال يؤثر فيو جميؿ ألنو شرير بالطبع كال يكفو عنؾ إال الذم خمقو"

كاالستعاذة إذف فرار مف الشيطاف، كدعاء إلى اهلل أف يينجي العبد مف الكقكع في مخالبو كالتعرض 

دك الحقيقي لمنفس كالشيطاف ىك الع ،ألنو رأس كؿ خطيئة كمبعث كؿ ضبللة، كبيت كؿ داء ،لمكائده

جب أف يحترز البشرية، كىك يحاكؿ دائمان أف يستجمب كؿ مف يستطيع أف يغكيو مف بني اإلنساف، لذلؾ ك 

شيطاف في نفسو ميقاـ لسبب مف األسبابلحتى ال يككف  ،العبد
(4). 

 

                                                           

 (.27سكرة األعراؼ، آية ) (1)
 (.200سكرة األعراؼ، آية ) (2)
 (.1/29، )تفسير القرآن العظيمابف كثير،  (3)
 .332، صنحو عمم نفس إسالميانظر: الشرقاكم،  (4)
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 لذلؾ فإف السبيؿ الحؽ المكصؿ لمحاربة ىذا الشيطاف إنما يتركز عمى الدعائـ اآلتية:

 أف تستعيذ باهلل ظاىران كباطنان بالقكؿ كالعمؿ.أكالن: 

 ثانيان: أف يثبت العبد عمى دينو، كيحافظ عمى أداء التكاليؼ كالفرائض.

الذم يعنيني في ىذا المقاـ، التقرب إلى اهلل بالمكاظبة عمى الذكر، كما قاؿ اهلل تعالى: ىك ثالثان: كىذا 

 هئ مئ هي مي خيحي جي ٰه مه جه هنُّٱٱ:كما قاؿ أيضا، ك (1)َّحم جم هل ملُّٱ

ألف العبد فيو آمف عمى  ،، كالذكر ىك الحصف الحصيف الذم ال يستطيع الشيطاف أف يطرقو(2)َّمب

. ىذه اآليات تدكر حكؿ ذكر اهلل عامة، غير أف ثمة آيات تدٌؿ عمى نكع مف الذكر مختص بدفع شٌر (3)نفسو

 ىف يث نثىث مث رثزث يت نتىت مت زت رت ٱُّٱ قاؿ اهلل تعالى:الشيطاف الرجيـ. 

 :أيضان كقاؿ ، (4)َّام يل ىل  يكمل ىك مك لك  اك ىقيق يف

 .(5)َّٰى ين ىن نن من زن رنُّٱ

ٍيرىةى رىًضيى  كأىبيدؿ عمى االحتراز مف شٌر الشيطاف، كىك ما ركاه  شريفان  نبكيان  ر حديثان ككال بد أف أذ ىيرى

ٍنوي أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  : " المَّوي عى َشِريَك َلُو، َلُو اْلُمْمُك َوَلُو اْلَحْمُد َوُىَو َعَمى  َمْن َقاَل اَل ِإَلَو ِإالَّ المَُّو َوْحَدُه اَل قىاؿى

                                                           

 (.41)سكرة األحزاب، آية  (1)
 (.28سكرة الرعد، آية ) (2)
الغنية لطالبي ىػ(، 561عبد القادر الجيبلني، ابف مكسى بف عبد اهلل بف جنكي دكست الحسني أبك محمد محيي الديف، )ت: انظر:  (3)

 لبناف، –(، تحقيؽ: أبك عبد الرحمف صبلح بف محمد بف عكيضة، دار الكتب العممية، بيركت 1/198، )طريق الحق عز وجل
  ـ.1997ىػ/1417ألكلى، االطبعة:

 (.6-1سكرة الناس، اآليات ) (4)
 (.97سكرة المؤمنكف آية، ) (5)
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ْت َعْنُو ِماَئُة ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر، ِفي َيْوٍم ِماَئَة َمرٍَّة؛ َكاَنْت َلُو َعْدَل َعْشِر ِرَقاٍب، َوُكِتَب َلُو ِماَئُة َحَسَنٍة، َوُمِحيَ 

َيْوَمُو َذِلَك َحتَّى ُيْمِسَي، َوَلْم َيْأِت َأَحٌد ِبَأْفَضَل ِممَّا َجاَء، إال رجٌل عِمل َسيَِّئٍة، َوَكاَنْت َلُو ِحْرزًا ِمْن الشَّْيَطاِن 

 .(1)أكثَر منو"

جر المذككر ألىذا الحديث فيو دليؿ عمى أنو لك قاؿ ىذا التيميؿ أكثر مف مئة مرة في اليكـ كاف لو ا

اىر إطبلؽ الحديث أنو يحصؿ ىذا األجر كيككف لو ثكاب آخر عمى الزيادة، كظ ،في الحديث عمى المائة

، اأك بعضي ،متكالية أك متفرقة في مجالس اسكاء قالي ،المذككر فيو فيمف قاؿ ىذا التيميؿ مائة مرة في يكمو

أكؿ النيار كبعضيا آخره، كلكف األفضؿ أف يأتي بيا متكالية في أكؿ النيار ليككف حرزان لو في جميع 

 .(2)نياره

 انقهق: ثبنثب  
أخطر األمراض التي تيدد النفس البشرية التكتر كالقمؽ، كالجميع منا يبحث عف الراحة النفسية مف 

كاالطمئناف في كؿ ميداف، فترل المرء جاىدان يميث كراء كؿ ما يحقؽ لو السعادة كاألماف، لكف قد تيجـ 

نساف كيجعمو ضيقان أحيانان بعض األمراض النفسية كتيدد تمؾ الراحة، كال أصعب مف قمؽ يجتاح نفس اإل

متكتران يتخبط في األرض ال يعرؼ لمراحة سبيبلن، كالقرآف الكريـ فيو شفاء لمناس كرحمة مف تمؾ األمراض، 

كمف ثـ تطبيؽ ىذا العبلج عمى  ،ككؿ ما عمينا فعمو ىك البحث عف عبلج ليذا المرض في الكتاب كالسنة

 .والذكر المناسب لعبلج كأحددمراض النفس، عف القمؽ كمرض مف أ ه النقطةسأتكمـ في ىذك النفس، 

                                                           

(، كمسمـ في صحيحو، كتاب الذكر 8/85(، )6403أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب الدعكات، باب فضؿ التيميؿ، حديث رقـ) (1)
 (.4/2071(، )2691دعاء، حديث رقـ )كالدعاء كالتكبة كاالستغفار، باب فضؿ التيميؿ كالتسبيح كال

 .1590ص، المنياج في شرح صحيح مسمم بن الحجاجانظر: النككم،  (2)
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. يي ىك : القمؽ" الشعكر بالذنب يسبب لئلنساف الشعكر ، "ك (1)": بىاتى قىًمقان، كأقمىقىوي غىٍيريهي قاؿااًلٍنًزعىاجي

في مثؿ ىذه الحاالت  اض النفسية، كييتـ العبلج النفسيبالنقص كالقمؽ مما يؤدم إلى نشكء أعراض األمر 

ر المريض عف خبراتو السابقة التي سببت لو الشعكر بالذنب، فيراىا في ضكء جديد بحيث ال بتغيير كجية نظ

، فيخؼ تأنيبو لنفسو، كيصبح أكثر تقببلن لذاتو، فيزكؿ كالنقصيرل فييا ما يبرر االستمرار في شعكره بالذنب 

 .(2)"قمقو كأعراض مرضو النفسي

ة داخمية، كتأىب حركي خارجي، مكضكعو حالة شعكريةه مصحكبة بتغيرات فسيكلكجيكالقمؽ: 

ضية، فالقمؽ رى إنشاء مجيكؿ أك تكقع خطر غير معركؼ، كلمقمؽ درجات طبيعية كأخرل مى مف الخكؼ، 

المرضي قمؽ غير معقكؿ يستبد بالشخص كال يعمـ سببو، أما القمؽ الطبيعي فيك قمؽ معركؼ السبب، كيزكؿ 

جابية؛ ألنو يستنفر الطاقة العقمية كالحركية لمتصرؼ المبلئـ حتى بزكاؿ سببو، كلو في حياة اإلنساف كظيفة إي

 .(3)يزكؿ مصدر القمؽ

، إنيا التكبة التي تغفر ان كصريح ان كلك بحثنا في القرآف الكريـ لكجدنا عبلج الشعكر بالذنب كاضح

ح الذات الذنكب كتبثي في حياة اإلنساف األمؿ في رضكاف اهلل، ثـ إف التكبة تدفع اإلنساف إلى إصبل

نساف بقيمة نفسو كتقكيميا، حتى ال يقع مرة أخرل في األخطاء كالمعاصي، كيساعد ذلؾ عمى إحساس اإل

 .  (4)، كمف ثـ يؤدم إلى بث الشعكر باألمف كالطمأنينة في نفسوبياكزيادة ثقتو 

                                                           

 (.1/259، )مختار الصحاح(، ك الرازم، 10/323، )لسان العرب ابف منظكر، (1)
 ـ.1994ق/1415 القاىرة، الطبعة: األكلى، -، مكتبة كىبة215، صاإليمان والصحة النفسيةسيد عبد الحميد، مرسي،  (2)
 .387، صالتأصيل اإلسالمي لمدراسات اإلسالميةانظر: عز الديف تكفيؽ،  (3)
 .303، صالقرآن وعمم النفسانظر: نجاتي،  (4)



143 
 

يات القرآنية غفرة اهلل ييذىب القمؽ الناتج عف عقدة الذنب، كىناؾ ضخه ىائؿ مف اآلمبليقيف اكما أف 

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱتعالى:  ولك ق التي تتحدث عف عبلج القمؽ كمنيا

 يك ُّٱ: ، كقكلو(1)َّنت مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ

 ىل مل خل ُّٱٱ: ، كقكلو سبحانو(2)َّٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل  مل

 خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل

 خئ حئ جئ يي ىي نيُّٱالى: ، ككذلؾ قكلو تع(3)ََّّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي

  مل يك ُّٱ: ، كقكلو(4)َّجح مج حج مث هتمت خت حت جت هب مبخب حب جب هئ مئ

 .(5)َّٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل

اميلذنبان دكف الشرؾ ) (أيىلمليك: ")مدارك التنزيل وحقائق التأويلقاؿ صاحب كتاب 

رن) الكاذبنفسو بما يختص بو كالحمؼ ( بالشرؾ أك سكءان قبيحان يتعدل ضرره إلى الغير، أك يظمـ مم

أنو قاؿ في ىذه اآلية: "أخبر اهلل عباده رضي اهلل عنو عف ابف عباس  .(6)( يسأؿ عف مغفرتومنزن

بعفكه كسعة حممو كرحمتو، فكؿ مف أذنب ذنبان صغيران أك كبيران ثـ يستغفر اهلل يجد اهلل غفكران رحيمان، كلك كانت 

                                                           

 (.135سكرة آؿ عمراف، آية ) (1)
 (.110سكرة النساء، آية ) (2)
 (.118سكرة التكبة، آية ) (3)
 (.53سكرة الزمر، آية ) (4)
 (.110ة )سكرة النساء، آي (5)
 .394، صمدارك التنزيل وحقائق التأويلالنسفي، انظر:  (6)
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فسألتو عف " (1)ة جاءت إلى عبد اهلل بف المغفؿذنكبو أعظـ مف السماكات كاألرض كالجباؿ"، ركم أف امرأ

عبد اهلل بف المغفؿ: ماليا؟ ليا النار، فانصرفت كىي تبكي،  فحبمت فمما كلدت قتمت كلدىا قاؿ امرأة فجرت

 ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ُّٱأمريففدعاىا ثـ قاؿ: ما أرل أمرؾ إال أحد 

 .(2)"قاؿ فمسحت عينيا ثـ مضت، ٱَّٰى

: "أم مف يعمؿ ذنبان كيظمـ نفسو بإكسابو إياىا ما يستحؽ بو عقكبة جامع البياف صاحب كتاب قاؿ

قبالو عمى األعماؿ الصالحة  اهلل، ثـ يستغفر اهلل أم يتكب إلى اهلل بإنابتو مما عمؿ مف السكء كظمـ نفسو، كا 

كيؿ فيمف عيني بيذه التي تمحك ذنبو، كتذىب جرمو يجد ربو عميو ساتران ذنبو رحيمان بو"، كاختمؼ أىؿ التأ

َّ ينىن من خن حن جن يم ُّٱٱاآلية فقاؿ بعضيـ: "عيني بيـ الذيف كصفيـ بالخيانة بقكلو: 
 (3) ،

 زث رث يت ىت نت مت زت ُّٱكانكا يجادلكف عف الخائنيف  كقاؿ آخركف: بؿ عيني بيا الذيف

كالصكاب أنو عيني بيا كؿ مف عمؿ سكءان "، (4)َّمك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث

ف كا ،أك ظمـ نفسو   .(5)"نت نزلت في أمر الخائنيف أك المجادليف الذيف ذكر اهلل أمرىـ في اآليات قبمياكا 

                                                           

ىك: عبد اهلل بف مغفؿ بف عبد نيـ بف عفيؼ بف أسحـ بف ربيعة بف عداء بف عدم بف ثعمبة بف ذؤيب بف سعد بف عداء بف عثماف بف  (1)
كلده أنو كاف يكنى بيما، كأنو كاف لو عٌدة أكالد،  عمرك المزني، كنقؿ البخارٌم عف يحيى بف معيف أنو كاف يكنى أبا زياد، كعف بعض
البكاءيف في غزكة تبكؾ، كشيد بيعة الشجرة،  أحدمنيـ: سعيد، كزياد مف مشاىير الصحابة، قاؿ البخارٌم: لو صحبة، سكف البصرة، كىك 

العشرة الذيف بعثيـ عمر ليفٌقيكا الناس بالبصرة، كىك أكؿ مف دخؿ مف باب مدينة تستر، كمات بالبصرة  أحدثبت ذلؾ في الصحيح. كىك 
في تمييز  اإلصابةىػ ، كقيؿ: سنة ستيف، فأكصى أف يصٌمي عميو أبك برزة األسممي، فصٌمى عميو. انظر: ابف حجر العسقبلني، 59عاـ 

 (.140-4/139، )االعالم( ، الزركمي، 207-4/206، )الصحابة
 (.2/362، )تفسير القرآن العظيمابف كثير،  (2)
 (.107سكرة النساء، آية ) (3)
 (.109سكرة النساء، آية ) (4)
 (9/194، )جامع البيان في تأويل القرآنانظر: الطبرم،  (5)

https://www.messenger.com/t/sajedariziq
https://www.messenger.com/t/sajedariziq
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 خت حت جت هب مبخب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي نيُّٱتعالى:  ولك قك 

قاؿ بعضيـ: عيني بيا اختمؼ أىؿ التأكيؿ في الذيف عينكا بيذه اآلية، ف .(1)َّجح مج حج مث هتمت

اهلل: كيؼ نؤمف كقد أشركنا كزنينا، كقتمنا النفس التي حـر الشرؾ، قالكا لما ديعكا إلى اإليماف ب أىؿقكـه مف 

كدعا مع  األكثافى  دى ف عبى كقاؿ ابف عباس إف أىؿ مكة قالكا: يزعـ محمد أنو مى  ؟ذلؾ الناراهلل، كاهلل يعد فاعؿ 

النفس التي  اهلل إليان آخر كقتؿ النفس التي حـر اهلل، لـ ييغفر لو، فكيؼ نياجر كنسمـ كقد عبدنا اآللية، كقتمنا

 .(2)ال تيأسكا مف رحمتي إف اهلل يغفر الذنكب جميعان فالمعنى: كنحف أىؿ الشرؾ".  ،حـر اهلل

الذنكب مع أم: أسرفكا عمى أنفسيـ مف ارتكاب  :(خئ حئ جئ يي ىي ني)كمعنى 

ختحتجتهب)، (، أم: ال تيأسكا مف رحمة اهللمبخبحبجبهئمئ)، ثبكت اإليماف كالتزامو

أحدىا يغفرىا بالتكبة منيا، كالثانية يغفرىا بالعفك عنيا، كالثالثة يغفر الصغائر ( فييا ثبلثة أكجو، هتمت

 ، قيؿ نزلت ىذه اآلية كالتي بعدىا في كحشي قاتؿ حمزة.(3)باجتناب الكبائر

كمف خبلؿ ىذه اآليات نبلحظ أف عبلج القمؽ مف خبلؿ ذكر معيف صرحت بو اآليات تصريحان 

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىُّٱقكؿ اهلل تعالى: أال كىك االستغفار، ي ،كاضحان 

 .(4)َّنت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ

                                                           

 (.53سكرة الزمر، آية ) (1)
 (.21/306، )جامع البيان في تأويل القرآنلطبرم، اانظر:  (2)
 (.5/131)، النكت والعيونانظر: الماكردم،  (3)
 (.135سكرة آؿ عمراف، آية ) (4)
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كيقاؿ: فعمكا فاحشة برككنيـ إلى أفعاليـ، أك ظممكا أنفسيـ بمبلحظة أحكاليـ، فاستغفركا لذنكبيـ "

بالتبرم عف حركاتيـ كسكناتيـ، عممان منيـ بأنو ال كسيمة إليو إال بو، فخمصيـ مف ظممات نفكسيـ، كمف 

 .(1)"طيره اهلل بنكر العناية صانو عف التكرط في المغاليط البشرية

ََّّ ٍّ ٌّ ٰىُّٱيقكؿ صاحب كتاب مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ في تفسير ىذه اآلية:

احشة: الزنا، كظمـ قيؿ: الفاحشة الكبيرة، كظمـ النفس: الصغيرة، أك الف(ُِّّّٰ)فعمة متزايدة القبح،

 مئ)ذكركا اهلل بمسانيـ أك قمكبيـ ليبعثيـ عمى التكبة، (زئرئ)نحكىما،كالممسة ك  النفس: القبمة

 (مب زب رب يئ ىئ)فتابكا عنيا لقبحيا نادميف، )قيؿ: بكى إبميس حيف نزلت ىذه اآلية(،(نئ

جممة معترضة بيف المعطكؼ كالمعطكؼ عميو، كفيو تطييب لنفكس العباد كتنشيط لمتكبة، كردع عف اليأس 

، كالقنكط، كبياف لسعة ف جٌمت فإف عفكه أجؿ كأكـر شعار بأف الذنكب كا  نب)رحمة اهلل كقرب مغفرتو، كا 

زترتيبىب مع االستغفار كال  ةكلـ يقيمكا عمى قبيح فعميـ، كلـ يصركا عميو، كركم أنو ال كبير (،

(، أم: أنيـ يعممكف أنيـ أساءكا، أك كىـ يعممكف أنو ال يغفر ذنكبيـ إال نتمت)صغيرة مع اإلصرار

.(2)اهلل

                                                           

(، القشيرم في ىذه الفقرة متأثر بتعاليـ أىؿ المبلمة النيسابكرية الذيف يعمنكف حربا ال ىكادة فييا 1/279، )لطائف اإلشاراتالقشيرم،  (1)
دعكل لمنفس حتى ليحاكلكف ستر حياتيـ الباطنية بفعؿ ما يكجب مبلمة الناس، ككؿ ذلؾ في سبيؿ كسر النفس كعدـ استشعار  عمى كؿ

 العبد ألل فضؿ منو.
 (.1/294)، مدارك التنزيل وحقائق التأويلالنسفي،  (2)
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ىك ذاتو، كقد  ميمة تتعمؽ بالذكر، إذ فيو أف النبي المعاني ال كيتضح في الحديث الشريؼ بعض

ًنيّْ غفر لو ما تقدـ مف ذنبو كما تأخر؛ كاف يكثر مف االستغفار؛ ف عىًف اأٍلىغىرّْ اٍلميزى
ٍحبىةه، أىفَّ (1) كىانىٍت لىوي صي ، كى

: رىسيكؿى اهلًل  نِّي أَلَْسَتْغِفُر اهلَل، ِفي اْلَيْوِم ِماَئَة َمرَّةٍ "ِإنَُّو َلُيَغاُن ، قىاؿى  .(2)"َعَمى َقْمِبي، َواِ 

تأثر بسبب الذنكب، بؿ  ليغاف: ليغٌطى، كالغيف: التغطية، كال يفيـ مف ىذا الحديث أف قمب النبي 

فكا في ذلؾ اختميذا ىك مغفكر لو كمكٌرـ، كغير مؤاخذ بشيء، فثبت بيذا أف ذلؾ الغيف ليس بسبب ذنب، كل

نو عبارة عف فترات كغفبلت عف الذكر الذم كاف دأبو، فكاف يستغفر اهلل مف تمؾ إالغيف، فمنيـ مف قاؿ 

الفترات، كقيؿ: كاف بسبب ما اطمع عميو مف أحكاؿ أمتو، فكاف يستغفر اهلل ليـ، كقيؿ: كاف ذلؾ االستغفار 

لـ يكف ألجؿ   الستغفار الذم صدر مف الرسكؿ، كالما يشغمو عند محاربة العدٌك كالنظر في أمكر األٌمة

ذلؾ الغيف بؿ لمقياـ بالعبادة، فكاف عميو السبلـ دائـ الترقي في المقامات، فكاف إذا ترقى مف مكاف إلى غيره، 

ظير لو أنو نقص بالنسبة إلى المينتقؿ إليو، فكاف يستغفر اهلل مف األكؿ كيتكب منو، كما أشار أحدىـ إلى 

 .(3)سنات األبرار سيئات المقٌربيفىذا بقكلو: ح

 انزكش وانربرلخ انهغىَخ انعصجُخادلطهت انثبٍَ: 
منعزلة عف الحضارات كالتي كانت  ،المكرمة مكةما يميز رسالة اإلسبلـ أنيا نزلت في مف أىـ 

ت أخرل، مما غير مختمط بفمسفا ،ة كاف خالصان تمامان ىندية(، فعندما نزؿ القرآف كمعو السنٌ ك يكنانية ك )فارسية 

                                                           

ف ليـ صحبة، كركل عنو أىؿ البصرة، كأبك بردة بف ىك األغر بف يسار المزني : كيقاؿ األغر الجيني كعداده في أىؿ الككفة كىك مم(1)
االستيعاب في معرفة (، كابف عبد البر، ُٓ/ّ، )الثقاتأبي مكسى كغيره، كأخرج لو مسمـ حديثا كاحدا في صحيحو.)انظر: ابف حباف، 

 ((.َِِ/ُّ، )سير أعالم النبالء(، كالذىبي، َُِ/ُ، )األصحاب
(، َِِٕكالدعاء كالتكبة كاالستغفار، باب استحباب االستغفار كاالستكثار منو، حديث رقـ ) أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب الذكر (2)
(ْ/َِٕٓ.) 
 .27، صالمفيم لما أشكل من كتاب صحيح مسممانظر: أبك العباس القرطبي، ( 3)
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دخكؿ بعض المناىج الغربية عمى اإلسبلـ  فيما بعدأدل إلى بناء األمة اإلسبلمية بناءن صحيحان، كشاىدنا 

خالفكا المنيج اإلسبلمي، كىذا الكبلـ أثر بعض المسمميف بيذه المناىج، فمثؿ المناىج الفارسية كاليكنانية، كت

كتكاد تنتشر بشكؿ ممحكظ في العالـ في عصرنا، لغرب ال يخص الماضي فقط، بؿ ىناؾ ثقافات كاردة مف ا

 البرمجة المغكية العصبية. كمنيا ،اإلسبلمي

و ب ىذا العمـ ينبني عمى تفكيؾ المعتقدات الفاشمة عند اإلنساف، أم يفكؾ المعتقد السمبي كيستبدؿ

كبرمجتو، فيتحكؿ كمخو أف يؤثر عمى أعصاب اإلنساف،  عف طريؽ المغة، فيستطيعككؿ ذلؾ ، ان إيجابي معتقدان 

ث عف ىذا المكضكع مف ، كسأتحد(1)مف شخص فاشؿ إلى ناجح، كمف ضعيؼ إلى قكم حسب ما يقكلكف

 :خبلؿ اآلتي

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، )البرمجة المغوية العصبية( راغب السرجاني، سمسمة محاضرات عمى اليكتيكب (1)
https://www.youtube.com/watch?v=i2iemn4XZA4.  

https://www.youtube.com/watch?v=i2iemn4XZA4
https://www.youtube.com/watch?v=i2iemn4XZA4
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 َشأح انربرلخ انهغىَخ انعصجُخ: أوال  

، ككذلؾ عالـ (1)ـ عمى يد ريتشارد باندلر1973( في عاـ NLPنشأت البرمجة المغكية العصبية )

، كلكف مع مركر منذي نشأتيا كانت خاصةن باألطباء كالمرشديف النفسانييف كىي، (2)ريندرالمغكيات جكف ج

كغيرىا  ،الكقت تطكرت كتكسعت استخداماتيا، حتى أصبحت تيستخدـ في اإلدارة كالتربية كالصحة كالمبيعات

 .(3)مف مجاالت الحياة المختمفة

 يفهىو انربرلخ انهغىَخ انعصجُخ: ثبَُب  
لذا فإف  ،كيستفيدكف منيا في أشياء متباينة ،لبرمجة المغكية العصبية بطرؽ مختمفةيدرؾ الناس ا

كدراسة التجريب المكضكعي،  ودليؿ استخدامك تعريفيا يتـ بصكر عديدة كمتنكعة، فيي برامج تشغيؿ العقؿ، 

مغكية العصبية كيضيؼ صاحب كتاب البرمجة المغكية العصبية في التكنكلكجيا الجديدة لئلنجاز أف البرمجة ال

التي  ،القدرة عمى بذؿ قصارل جيدؾ أكثر فأكثر، كالطريقة الجبارة كالعمميةك ىي دراسة التفكؽ اإلنساني، 

                                                           

لمحاسب، كالذم كاف  كمبرمج، عمـ النفس السمككي عالـ رياضيات كمف دارسيـ،  1950 فبراير 24 ريتشارد كيف باندلر، كلدىك:   (1)
 جكف جريندر .كذلؾ بالتعاكف مع د البرمجة المغكية العصبية صاحب مقدرة بالغة في تقميد اآلخريف، كيعتبر مف الكاضعيف األكائؿ لتقنيات

الذم التقى بو في بريطانيا كالذم عيٌيف عندىـ بالجامعة كبركفيسكر، فقاـ باندلر بدعكة جريندر إلى مجمكعتو الدراسية، كمف ىنا بدأت 
صبية، كالفرؽ بينيما: أف الدكتكر باندلر اىتـ بالناحية الفكرية، جيكدىما تتحد كتجتمع، ليظير لنا ما يسمى اليـك بعمـ البرمجة المغكية الع

 /ريتشارد_باندلر.https://ar.wikipedia.or :g/wikiبينما الدكتكر ركز عمى الناحية السمككية، 
 ندر مف جامعةـ ، كىك شريؾ لمدكتكر ريتشارد باندلر في اكتشاؼ ك تأسيس ىذا العمـ، تخرج جري 1939ىك: جكف جريندر، كلد عاـ  (2)

( USF )  ـ، كاف مكىكبا في مجاؿ المغكيات، حصؿ عمى درجة 1960بساف فراسنيسكك ، بدرجة ماجستير في الفمسفة في أكائؿ عاـ
 بعد ذلؾ الجممة  الدكتكاره في عمـ المغكيات مف جامعة كاليفكرنيا بساندييجك، ككعالـ لغكيات كاف يمتاز بتطكير نفسو في مجاؿ عمـك بناء 

، يتميز الدكتكر جكف جرندر بقدرتو العالية عمى تحميؿ أعقد النماذج  كبركفيسكر في المغكيات في جامعة سانتا كركز بكاليفكرنيا عيف
: الترميز تكر جكف جرندر ىك تطكيره لػػمجاؿالمغكية ك السمككية، كمف الخطكات الميمة في البرمجة المغكية العصبية ك التي تنسب إلى الدك

 شاركو في ذلؾ الباحثو جكديث ديمكزير،  رمجة المغكية العصبيةالجديد لمب
https://www.facebook.com/permalink.php?id=101439. 

-https://www.al، مكقع الفرقاف، ( في الميزانNLPالبرمجة المغوية العصبية )طبلؿ أحمد بادياف، انظر: ( 3)
forqan.net/files/53.html . 

https://www.marefa.org/24_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://www.marefa.org/24_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://www.marefa.org/1950
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%88%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%AF%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%88%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%AF%D8%B1
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إال أف ىناؾ تفسيران أكثر دقة كصحة مف الناحية  ،تؤدم إلى التغيير الشخصي، كؿ ىذه التفسيرات صحيحة

 ،برمجة تشير إلى أفكارنا كمشاعرنا كتصرفاتناالعممية كضعو مصححك البرمجة المغكية العصبية، كىك: ال

يجابية : المقدرة الطبيعية عمى تعني المغكيةك  .حيث أنو مف الممكف استبداؿ البرامج المألكفة بأخرل جديدة كا 

العصبية: تشير إلى ك  ممفكظة تشير إلى عكس كممات معينة.استخداـ المغة الممفكظة أك غير الممفكظة، كال

. "كمنيج (1)كنشعر كنتذكؽك سبيؿ حكاسنا الخمس التي مف خبلليا نرل كنسمع كنشـ كى ،جيازنا العصبي

ليس كسبللة بشرية كلكف كحاالت فردية، فيك  ،عنى بتفسير تصرفات الناسالبرمجة المغكية العصبية يي 

قو كبالتالي عمى ما نتمكف مف تحقي ،يساعدنا عمى فيـ كيفية تأثير ىذه المدركات عمى كؿ جكانب سمككنا

نجازه"  .(2)كا 

 سضيعبثني يؤَذ و انربرلخ انهغىَخ انعصجُخ: ثبنثب  

سيما عندما حظيت  أثارت البرمجة المغكية العصبية الكثير مف الجدؿ منذ دخكليا إلى مجتمعاتنا، كال

كينقسـ الميتمكف بيا في كطننا العربي إلى فريقيف: فريؽ ظ مف جانب شرائح كاسعة مف الشباب، بإقباؿ ممحك 

د االستفادة منيا بما يعكد عمينا بالفائدة، كفريؽه آخر يحٌذر منيا كيجعميا مف العمكـ الدخيمة إلفساد يؤي

 عقائدنا.

عندما انتشرت البرمجة المغكية العصبية في الكطف  رؤية المؤيدين لمبرمجة المغوية العصبية:

قدمو؛ حيث اعتمد مؤيدكىا عمى نفعيا تكجو العديد مف األفراد لتعمميا كممارستيا كاالستفادة مما ت ،العربي

تتعمؽ  ،المباشر، كالنتائج التي تحققيا، كقد اتجو الكثير مف مؤيدييا إلى االستفادة منيا في مجاالت مختمفة

                                                           

، إبداع لئلعبلـ 15، صNLPالبرمجة المغوية العصبية وفن االتصال الالمحدود ـ(، 2012يـ محمد السيد، )ت: انظر: الفقي، إبراى (1)
 القاىرة. -كالنشر، مصر

 ـ.2003، مكتبة جرير، الطبعة: الثالثة، 17، صيوماً  21( في NLPالبرمجة المغوية العصبية )ىاردم ألدركبيريؿ ىيذر،  (2)
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نتاجيتو، ككيؼ تككف اإلدارة الناجحة، ككذلؾ في أمكر ال تبتعد عف خدمة اإلسبلـ  بكيفية رفع أداء الشخص كا 

مى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ما يسٌمى بػ)دكرات حفظ القرآف الكريـ بكاسطة البرمجة ع منياك  -مف كجة نظرىـ–

 .(1)المغكية العصبية(

، كيعتبرىا باحة حتى يقكـ الدليؿ عمى المنع(اإلكمف األدلة عمى تأييدىا )األصؿ في تعميـ األشياء 

 .(2)اكيةكال يتناقض مع األدياف كالمعتقدات السم ،البعض إنجازان حضاريان لمبشرية

لبرمجة المغكية العصبية أنيـ أماـ اعتبر معارضك ا رؤية المعارضين لمبرمجة المغوية العصبية: 

 :(3)ي أكردىا المعارضكفكمف المبلحظات التمف العمـك كالديانات األخرل،  فكر فمسفي، كخميط

شعار الشخص بأنو . كجكد بعض المخالفات كالثغرات الشرعية، كمنيا التيكيف مف شأف القضاء كالقد1  ر، كا 

 يستطيع تحقيؽ ما يريد مف خبلؿ اإليحاء لعقمو الباطف.

فراط في التعامؿ مع العقؿ الباطف، فالفقير يمكف أف يصبح غنيان بمجرد 2 . فييا استخفاؼ بالعقؿ البشرم، كا 

 يصبح كذلؾ.لإقناع نفسو بذلؾ، كترداد كممة: "أنا غني، أنا غني" مراران كتكراران 

مف المشاىدات التي بنيت عمييا فرضياتيا ليس ليا مصداقية إحصائية تجعميا فرضيات مقبكلة . كثير 3

 مستكل النظرية.إلى عمميان، فيتدرب المتدرب عمى أنيا حقائؽ رغـ أنيا ال ترقى 

                                                           

-https://www.al، مكقع الفرقاف، ( في الميزانNLPالبرمجة المغوية العصبية )، طبلؿ أحمد باديافانظر:  (1)
forqan.net/files/53.html. 

، ، اليندسة النفسيةالبرمجة المغوية العصبية في الميزان، مد الكياليسميـ احانظر:  (2)
https://www.yemeress.com/algomhoriah/2098876. 

-https://www.al، مكقع الفرقاف، ( في الميزانNLPالبرمجة المغوية العصبية )طبلؿ أحمد بادياف، انظر:  (3)
forqan.net/files/53.html. 

https://www.yemeress.com/author/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A
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. يعتقد عدد كبير مف المعالجيف انو كي يتمكف مف التغيير فبل بد لو مف الرجكع إلى الخبرات السمبية 4

منة كمعايشتيا مف جديد، كالفكرة أف الناس يمٌركف بخبرات سمبية في حياتيـ كتتراكـ ىذه الخبرات في الكا

 .(1)داخميـ مثؿ السكائؿ حتى إذا لـ يعد ىناؾ متسع فينفجركف أك يخرجكف ما بداخميـ

 (2)ثعط ادلشبكم انتٍ تىاخهُب أثُبء دساسخ انربرلخ انهغىَخ انعصجُخ: ساثعب  
مف المسمميف ينظركف  ان ة، فإف كثير النبيار التي تحصؿ نتيجة لمفجكة العممية كالحضاريقضية ا أواًل:

، كال يعرضكنو عمى معتقداتيـ كأفكارىـ كدينيـ، فيأخذكنو لى ما جاء مف الغرب عمى أنو صحيح بكمٌيتوإ

فما جاء بو يقع، كالحقيقة أف ىذا االنبيار يجب أال ، عديدة، كبالتالي يقعكف في محاذير بشيء مف التسميـ

 القرآف كالسنة ال يقارف بحاؿ مف األحكاؿ بغيره مف المناىج.

ما يسمكنو بالمغة الرمزية في عمـ البرمجة يخاطبكف بو العقؿ الباطف، عف طريؽ سرد قصة فييا حمقة  ثانيًا:

ف، كيستطيع مفقكدة أك نكع مف أنكاع الغمكض، مما يجعؿ المستمع يفكر بيذه الحمقة كيستعمؿ العقؿ الباط

في قصة يكسؼ عميو فتمقينو ما يريد، كفي القرآف أسمكب معجز، كيستعمؿ نفس األسمكب بطريقة أرقى، 

مما يترؾ المجاؿ لمقارئ بأف يفكر في تفاصيؿ ىذه  ،السبلـ، نرل أثناء سرد القصص الكثير مف الغمكض

سؼ عندما مف حكار بيف إخكة يك  فالقصة قسمت ثمانية كعشريف مشيدان، كمف ىذه المشاىد ما دار، لقصةا

 جي يهىه مه جه ين ىنٱُّٱ قاؿ تعالى: ، ليبقيو عنده،ة إليوسرقال نسبةشقيقو، رىينة بأخذ يكسؼ 

 رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

                                                           

 ـ.2002، مكتبة جرير، الطبعة: األكلى، 112، صقدرات غير محدودةبينز، انظر: انتكني رك  (1)
، )البرمجة المغوية العصبية( اغب السرجاني، سمسمة محاضرات عمى اليكتيكبانظر: ر  (2)

https://www.youtube.com/watch?v=i2iemn4XZA4.  

https://www.youtube.com/watch?v=i2iemn4XZA4
https://www.youtube.com/watch?v=i2iemn4XZA4
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، كىنا ينتيي المشيد كيسدؿ الستار، لنمتقي بيـ في مشيد (1)َّرث يت ىت نتمت زت رت يب ىب نب مب زب

ؽ كلكف أماـ أبييـ، كقد قالكا ما كصاىـ بو أخكىـ دكف أف يسمعيـ يقكلكنو، آخر ال في مصر كال في الطري

 خب  حبجب هئ مئ خئ حئ جئ ُّٱ في قكلو تعالى: إنما يرفع الستار مرة أخرل لنجد أباىـ يخاطبيـ

، كؿ ذلؾ يفتح الطريؽ لتسمسؿ المعاني (2)َّجخ مح  جح مج حجمث هت مت خت حت جت هبمب

، كىذا ممف دعا إليو القرآف (3)يحائية ليا أبمغ األثر في النفسالمقصكدة مف القصة إلى العقؿ الباطف بطريقة إ

 مف ضركرة التفكر كالتعقؿ كالتدبر.

أحيانان أصحاب البرمجة يستخدمكف كسائؿ دكف ضكابط شرعية، محاكليف إثبات صحة ما جاء  ثالثًا:

 حتى لك خالؼ الشرع. ،فيعمى ألسنة المبرمجيف العالمي

يرفض كممة "ال"، فيك البرمجة المغكية العصبية تعتمد عمى العقؿ الباطف، ىناؾ قاعدة في عمـ  رابعًا:

ككأننا  (المخدرات)نو يأخذ كممة يقكلكف إ ،حسب قكليـ (ال لممخدرات) :كيقبؿ ما بعدىا، فعندما نقكؿ مثبلن 

و غير كجكد إل فإف النتيجة تككف إثبات" لك طبقنا ىذا الكبلـ عمى كممة "ال إلو إال اهللككذلؾ نقكؿ نعـ ليا، 

 حق مفُّ كما في قكلو تعالى:عميو السبلـ،  كبلميـ أيضان في قصة يعقكب كمفاهلل، ال نفي كجكده؛ 

كلـ  ،اآلية يقكلكف أف سيدنا يعقكب كأنو أرسؿ رسالة سمبية إلى إخكة يكسؼ في قكلو ىذه، (4)َّجك مق

 ختيار الكممات.يحسف ا

                                                           

 (.80كرة يكسؼ، آية )س (1)
 (.83سكرة يكسؼ، آية ) (2)
 ـ. 2003دمشؽ، الطبعة: الخامسة، -، الممتقى لمنشر كالتكزيع، سكريا213-212ص، آفاق بال حدودانظر: محمد التكريتي، ( 3)
 (.12سكرة يكسؼ، آية ) (4)
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لـ يتـ تدريسيا حتى اآلف في أٌم مف الجامعات كمادة : االفتقار إلى المنيج العممي، إذ أنيا خامساً 

 مستقٌمة.

قد ف ،ليا ماليا كعمييا ما عمييا ،كأرل أف البرمجة المغكية العصبية مثؿ غيرىا مف العمكـ الغربية

كالتي قد نحتاجيا فعبلن في زماننا ىذا نتيجة التردم  ،يككف فييا مف التطبيقات ما فيو الفائدة لئلنساف

كتغيير االتجاىات السمبية نحك العمؿ كاإلنجاز كالنيكض الحضارم، كذلؾ  ،ذم بمغتو مجتمعاتناكالضعؼ ال

كفي المقابؿ أرل أف ىناؾ بعض األفكار  .مف باب أف الحكمة ضالة المؤمف أينما كجدىا فيك أحٌؽ بيا

ة كاليكجا كغيرىا، كالمبادئ الخاطئة التي جاءت بيا البرمجة المغكية العصبية، كالمقتبسة مف عمـك الطاق

ف بأسممة البرمجة المغكية، مثؿ ك الكثير كلتفادم ىذه األفكار الخاطئة، فقد قاـ ككذلؾ تمجيد العقؿ الباطف، 

شد كالدكتكر عمي الحمادم، مما أدل إلى إسبلـ رمز مف رمكز البرمجة، كىك الدكتكر كد االدكتكر صبلح الر 

عبلف إسبلمو في مؤتمر بالمممكة العربية ، عمى يد الدكتك الجامعة األمريكية سمكؿ رئيس ر عكض القرني، كا 

 السعكدية.

 القتهب ثبنربرلخ انهغىَخ انعصجُخادلطهت انثبنث: األركبس وع
إف لمكممات كلئليحاءات تأثيران كبيران ككاضحان عمى اإلنساف ميما كانت الكممة التي تتمفظ بيا بسيطة 

ع كؿ كممة ككذلؾ النفس البشرية تتأثر مع كؿ ما يحيط بيا مف أك صغيرة، فالعقؿ البشرم يتفاعؿ كيتأثر م

قريب أك بعيد، كىذا التأثير الذم يطرأ عمى اإلنساف يبدأ صغير ثـ يكبر كيكبر، ألف لمكممات أثره عمى نفس 

 ، كسأعرض ىذا المكضكع مف خبلؿ المسائؿ اآلتية:(1)اإلنساف كطاقتو إما بالسمب أك اإليجاب

                                                           

، مركز التميز لبلستشارات اإلدارية كالتطكير، 134ص ،أسرار الطاقة في العالج والتطوير الذاتيالعزعزم، عبد المطيؼ عبده، انظر:  (1)
 ـ.2003ىػ/1424الطبعة: األكلى، 
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 ثبنربرلخ انهغىَخ انعصجُخكش : عالقخ انزأوال  
كمف أىـ أسس البرمجة المغكية العصبية التركيز عمى مكضكع تكرار الكممات مع الشعكر بيا، مثؿ: 

تترسخ في العقؿ الباطف لشخص منا، كما  القكة فإفأنا قكم أنا قكم أنا قكم، مع أحاسيس كمشاعر عالية، 

ف مف المتابعيف تكرار المفظ كالكممات اإليجابية بشكؿ يكمي، يقكؿ مدربك البرمجة المغكية العصبية، كىـ يطمبك 

أنا غني أنا  ،مع كجكد المشاعر كاألحاسيس العالية عند التمفظ بيا، كأف يقكؿ: أنا ناجح أنا ناجح أنا ناجح

غني أنا غني، فالدكتكر إبراىيـ الفقي كغيره مف المتخصصيف في البرمجة المغكية العصبية، يركزكف دائمان 

مف الشخصية، كالرابط ىنا  ان حتى يصبح جزء ،ى تكرار الكممات اإليجابية، كتكرار ذكر اليدؼ في الحياةعم

نفتقر إلى العامؿ الثاني الميـ، كىك كجكد المشاعر كاألحاسيس العالية عند ذكر اهلل  التكرار، كلكنناىك 

كثبلثيف مثبلن كاف اليدؼ منيا ترسيخ  ان عندما طمب منا قكؿ اهلل أكبر ثبلث تعالى، فالذم نراه أف الرسكؿ 

 (اهلل أكبر)الية عند قكلنا أشياء معينة في نفكس الذاكريف، كلكف الشرط أف نقرف المشاعر كاألحاسيس الع

رد في أحاديث عديدة كتكرار أذكار معينة ك ، (1)أف اهلل أكبر مف كؿ شيء ، كىيىذه الكممات ةظمبعفنشعر 

اَل َيِخيُب َقاِئُمُينَّ َأْو َفاِعُمُينَّ ُدُبَر ُكلِّ َصاَلٍة  ُمَعقَِّباتٌ : "قاؿ عف رسكؿ اهلل  (2)كعب بف عجرة منيا ما ركاه

 . (3("َمْكُتوَبٍة، َثاَلٌث َوَثاَلُثوَن َتْسِبيَحًة، َوَثاَلٌث َوَثاَلُثوَن َتْحِميَدًة، َوَأْرَبٌع َوَثاَلُثوَن َتْكِبيَرةً 

                                                           

 .209، صآفاق بال حدودانظر: محمد التكريتي،  (1)
ىك: كىٍعب بف عيٍجرىة السالمي االنصارم المدني مف بنى دينار بف النجار كنيتو أبك محمد، مف أىؿ بيعة الرضكاف، شيد المشاىد كميا،  (2)

حديثان.  47سنة. لو  75ق(، عف نحك 51نزلت اآلية: )ففدية مف صياـ أك صدقة أك نسؾ( كسكف الككفة، كتكفي بالمدينة عاـ ) كفيو
 ((.5/227، )األعالم(، كالزركمي، 3/52، )سير أعالم النبالء، كالذىبي، 41، صمشاىير عمماء األمصار)انظر: ابف حباف، 

(، 596جد كمكاضع الصبلة، باب استحباب الذكر بعد الصبلة كبياف صفتو، حديث رقـ)أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب المسا (3)
(1/418.) 
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أعقاب الصبلة، كقيؿ: سميت  : تسبيحات تيفعؿٍ ه( معناقىاًئميييفَّ أىٍك فىاًعميييفَّ الى يىًخيبي  ميعىقّْبىاته ) قكلو 

فعؿ مرة بعد أخرل، كقكلو: )لو ميعقبات(، أم: المبلئكة يعقيٍب بعضيـ بعضان ألنيا تي  ؛ميعقبات
(1). 

يذكرنا  طفممحف كالمصائب، فإف عقمنا الباتكرار كممة "الحكؿ كال قكة إال باهلل" مثبلن: عند التعرض ل

أننا ال حكؿ لنا كال مباشرة بيذه الكممات التي تخفؼ عنا الشيء الكثير، كنمجأ إلى اهلل عز كجؿ، كنستشعر 

 قكة إال بو.

 باطفكىذا ما قالو صاحب كتاب )آفاؽ ببل حدكد( عندما تحدث عف التأثير المبرمج في العقؿ ال

د كمخطط لو، كبإدارة اإلنساف نفسو كرضاه، كىناؾ قائبلن بأنو يمكف التأثير في العقؿ الباطف بشكؿ مقصك 

ثبلثة طرؽ رئيسية لتحقيؽ ذلؾ: التكرار، كاإليحاء، كاليندسة النفسية، كقد تناكؿ كتاب )آفاؽ ببل حدكد( طرؽ 

 .(2)مف طرؽ اإليحاء ان اليندسة النفسية كأساليبيا في التأثير في العقؿ الباطف، كشمؿ كذلؾ بعض

إعادة كممات كعبارات مرات كثيرة في اليكـ كالميمة لفترة مف الكقت أك باستمرار، ىك القياـ ب :التكرار

النفس كيرتقي بيا في كيضيء الذكر كالدعاء خير مثاؿ عمى ىذا، فإف ذكر اهلل تعالى يزيد اإليماف  عدٌ كيي 

، (3)َّمب هئ مئ هي مي ُّٱ قكلو تعالى:كما في  ،مدارج الفضائؿ، فيتيذب السمكؾ كتسمك األعماؿ

: أف المشار إليو، كيضيؼ صاحب الكتاب (4)َّجح مج حج مث هت مت خت حت جتُّٱ كلو:كق

، كذلؾ أفضؿ (5)َّخض حض جض مص خص حص ُّٱ كما في قكلو تعالى: ،الذكر يككف بالقمب كالمساف تارة

                                                           

 .440، صالمنياج في شرح صحيح مسمم بن الحجاجالنككم، انظر:  (1)
 .210، صآفاق بال حدودانظر: محمد التكريتي،  (2)
 (.28سكرة الرعد، آية ) (3)
 (.16سكرة الحديد، آية ) (4)
 (.205اؼ، آية )سكرة األعر  (5)
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الذكر، كبالقمب كحده تارة، كىي الدرجة الثانية، كبالمساف كحده تارة، كىي الدرجة الثالثة، فأفضؿ الذكر ما 

كالجسد فييا، كما أف  الشتراؾ القمب كالمساف ،القمب كالمساف، كالصبلة أعمى مف الذكر كالدعاء تكاطأ عميو

 .(1)كىما إعداد نفسي جسدم لمصبلة ،نيااالطيارة كالكضكء يسبق

تجريدية كتشخيصية كما أسماىا، كأف الطريقة األكلى  :كقد أدرؾ سيد قطب أف لمتعبير طريقتيف

الطريقة الثانية تخاطب البلشعكر أك العقؿ الباطف، كلـ يكف سيد قطب معنيان تخاطب العقؿ الكاعي، كأف 

إلى أف يصؿ إلى أحد  ،بدراسة عمـ النفس كالعقؿ الباطف، كلكف قاده حٌسو األدبي الرفيع، كانفعالو بالقرآف

 .(2)األسرار الكبيرة في تأثير المغة عمى تفكير اإلنساف كسمككو كشعكره

تصكير بالمكف كتصكير بالحركة كتصكير بالخياؿ، عنده نى التصكير، فيك تكٌسع سيد قطب في مع

الصكرية  :كما أنو تصكير بالنغمة، كيكشؾ أف يقكؿ بأف أسمكب القرآف يتضمف استعماؿ األنماط الثبلثة

في غاية األىمية، األكؿ: ىي تناسؽ األنماط  أمراف ككالسمعية كالحسية، إال أف ما اكتشفو سيد قطب ى

ربط التصكير في القرآف بإيقاع مكسيقي ناشئ مف تخير األلفاظ،  أما تناسؽ األنماط فيكثة في التعبير، الثبل

 رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ُّٱٱٱ: تعالى كيضرب مثاالن لذلؾ قكلو ،كربطيا كذلؾ بالنمط الحسي

 يث ىث  نثمث زث رث يت ىت نتمت زت  رت يب ىب نب مب زب

يرفعو الرافعكف في جيد، فيتصكر الخياؿ ذلؾ الجسـ المتثاقؿ، ، (3)َّلك اك يق ىق يف ىف

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ريُّٱٱفيسقط مف أيدييـ في ثقؿ، في قكلو تعالى:

                                                           

 .211، صآفاق بال حدودانظر: محمد التكريتي،  (1)
 .221ص، انظر: المرجع نفسو (2)
 (.38سكرة التكبة، آية ) (3)
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، أما األمر الثاني الذم أشار إليو سيد قطب فيك الغمكض كالفجكات في (1)َّجت  هب مب خب حب

و في قكل كما كردتالقصص القرآني، مثاؿ عمى ذلؾ قصة سيدنا مكسى مع العبد الصالح في سكرة الكيؼ 

، فاسـ الرجؿ مجيكؿ، كاألحداث (2) َّىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ُّٱٱٱتعالى:

، حتى يأخذ السر في التجٌمي، فيعرؼ مكسى سر تمؾ مجيكالن  ان تبدك غامضة، فيككف الجك كمو غامض

 . (3)التصرفات الغريبة

 : تكشاس انزكش يف انقشآٌ انكشَى وعالقته ثبنربرلخ انهغىَخ انعصجُخثبَُب  
فت النظر في بعض اآليات القرآنية كركد كممة كثيران بجكار كممة الذكر، كىذا إف دٌؿ عمى إنما يم

دٌؿ عمى أىمية تكرار ىذه األذكار في حياتنا اليكمية لما ليا مف أثر بالغ عمى الفرد المسمـ، فإنما يشيء 

 حقُّٱ تفسير قكلو تعالى: في مكضكع تكرار الذكر كأثره عمى النفس إذ أنو يقكؿ في لمرازم كبلـ دقيؽ جدان ك 

إذا كاظب اإلنساف عمى عمؿ مف ، "(4)َّمل خل حل جل مك لك خك حك جك مق

مىكىةه األعماؿ ككرر مراتو كمراتو حصمٍت  قكية راسخة في جكىر النفس، فيذه آثار صعدت مف البدف إلى  مى

ف ذلؾ الذكر المساني حصؿ أثر م، بحيث يسمع نفسو الذٍّْكرى المّْسىاًنيَّ النفس، إذا عرفت ىذا فنقكؿ: إذا حضر 

في الخياؿ، ثـ يصعد مف ذلؾ األثر الخيالي مزيد أنكار كجبليا إلى جكىر الركح، ثـ تنعكس مف تمؾ 

ثـ مرة أخرل إلى العقؿ، كال يزاؿ تنعكس ىذه  اإلشراقات الركحانية آثار زائدة إلى المساف كمنو إلى الخياؿ،

يىتىقى األنكار مف ىذه المرايا بعضيا إلى بعض،  نكار المراتب، ال ، كلما كاف ال نياية لتزايد أعضببعضيا ب كَّلكى

                                                           

 (.72سكرة النساء، آية ) (1)
 (.65سكرة الكيؼ، آية ) (2)
 .222، صآفاق بال حدودانظر: محمد التكريتي،  (3)
 (.206سكرة األعراؼ، آية ) (4)
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كذلؾ بحره ال ساحؿ لو، كمطمكبه ال نياية  اٍلقيٍدًسيَّةً جـر ال نياية لسفر العارفيف في ىذه المقامات العالية 

 .(1)لو"

 ىذه اآليات: تعٌدد التكجيو القرآني باإلكثار مف ذكر اهلل تعالى في آيات كثيرة، كمفك 

، (2)َّحن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جلٱُّقاؿ تعالى: آلية األكلى: ا

كقد جاء في تفسير ىذه اآلية : "يأمر اهلل عباده المؤمنيف بكثرة ذكرىـ لربيـ . (3)أم: "ذكر اهلل في كبلميـ"

عز كجؿ الذم أنعـ عمييـ بكافر النعـ، شكران لو عمى ىذه النعـ، قاؿ ابف عباس في تفسير ىذه اآلية "إف اهلل 

لـ يفرض عمى عباده فريضة إال جعؿ ليا حدان معمكمان، ثـ عذر أىميا في حاؿ العذر، غير الذكر، فإف اهلل لـ 

  .(4)"يجعؿ لو حدان ينتيي إليو، كلـ يعذر أحدان في تركو، إال مغمكبان عمى تركو

يقكؿ: "كي نعظمؾ بالتسبيح لؾ ، (5)َّجم هل مل خل حل جلُّٱٱ قاؿ تعالى:اآلية الثانية: 

"أم: كما ننزىؾ عما ال يميؽ بؾ مف الصفات كاألفعاؿ، كنذكرؾ كحدؾ ابتغاء  (6)(جمهل) ،"كثيران 

)"أم في الخكؼ كالرجاء كالشدة كالرخاء"، (7)مرضاتؾ"
8). 

إن كان  والذكر الُمراد" (1)َّٰى ين ىن نن من زن ُّٱ: قاؿ تعالىاآلية الثالثة: 

"ي عنها فقطن كان قد ُنهالّ إقد ُسلب قوة النطق، أو الذكر اللساني إ
(2). 

                                                           

 (.4/445، )مفاتيح الغيبالرازم،  (1)
 (.42، 41سكرة األحزاب، اآليتاف ) (2)الثا

 (.13/105، )الجامع ألحكاـ القرآفالقرطبي،  (3)
 (.6/386، )، تفسير القرآن العظيمابف كثير( 4)
 (.33، 32سكرة طو، اآليتاف ) (5)
 (.18/301، )في تأويل القرآن جامع البيانالطبرم،  (6)
 (.16/107، )تفسير المراغيمراغي، ال (7)
 (.3/25، )مدارك التنزيل وحقائق التأويل النسفي، (8)
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َّ خف حف جف مغ جغ مع جع مظُّٱقاؿ تعالى: اآلية الرابعة: 
ف ف أكثر مً كمى "، (3)

ف كاف تكمفان أحبو ثـ يمتنع  ،فكذلؾ أكؿ الذكر متكمؼ إلى أف يثمر األنس بالمذككر كالحب لو ،ذكر شيء كا 

 .(4)"الصبر عنو آخران فيصير المكجب مكجبا

جة التفاؤؿ في حياتو، كأف اإلسبلـ كاف الٌسباؽ في بناء كأرل أف الجميع منا يحتاج إلى إعادة برم

، فمثبلن عندما نسٌبح فنحف نكرر األفكار اإليجابية، كالقرآف طمب منا تكرار بلن ممتكا السكية بناءن  الشخصية

، كعندما نتفاءؿ باألمكر اإليجابية يحصؿ لنا ما يعيش حياة الذكر مرات لنجعؿ القمبمف الالتسبيح مثبلن بعدد 

تفاءلنا، كىذه أمكر أخبرنا عنيا اإلسبلـ منذ زمف بعيد، لكف ال مانع مف أف نقتبس مف الغرب بعض األمكر 

، كقد نابشرط أف تككف منضبطة ضمف أصكل ،التي ال تتناقض مع عقيدتنا كأفكارنا كقٌيمنا كسمككياتنا الدينية

ع اإلنساف فييا أف يسيطر عمى المشاعر يككف فييا بعض المنافع كالفكائد في تعٌمـ بعض الطرؽ التي يستطي

ما ، كال سيما إذا تمت تنقيتيا مف جميع الشكائبيككف في حاؿ ما  وفيذا جميعنا بحاجة إليو، لكن ،اإليجابية

يتعمؽ بالعقيدة كالفمسفة كالديانات الكثنية، كذلؾ مف قبؿ األكاديمييف المتخصصيف في الشريعة اإلسبلمية، أك 

، كما ال ننسى أف القرآف الكريـ استخدـ أسمكب التكرار البميغ في تعميمنا لمثؿ ة شرعيةكجكد مدرب لو خمفيب

َّ حب جب هئ مئُّٱٱقكلو تعالى: ، ك (5)َّمض خض حضُّٱٱ، قاؿ تعالى:ىذه القضايا كمكضكع
(6). 

 

                                                                                                                                                                                           

 (.41سكرة آؿ عمراف، آية ) (1)
 (.3/243، )التحرير والتنويرابف عاشكر،  (2)
 (.13سورةالرحمه،آية)(.227سكرة الشعراء، آية ) (3)
 (.1/301، )إحياء عموم الدينالغزالي،  (4)
 (.15مرسبلت، آية )سكرة ال (5)
 (.13سكرة الرحمف، آية ) (6)
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 اخلبمتخ 
 كبعد: الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات، كأفضؿ الصبلة كأتـ السبلـ عمى النبٌي خير األناـ 

" أرجك دراسة موضوعية -األذكار وآثارىا النفسية في القرآن الكريمفيذه دراسة قدمتيا تحت عنكاف "

ف كاف ثٌمة نقص أك تقصير في جانب مف  مف اهلل تعالى أف تككف قد أحاطت بالمكضكع إحاطة مقبكلة، كا 

تالية تككف ة تكطئة لدراسات كأرجك اف تككف ىذه الدراس، جكانب البحث، فالكماؿ هلل كحده، كالعصمة لنبٌيو 

 .أكثر شمكلية كتفصيبلن 

 كقد تكصمت مف خبلؿ الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا:

ذكر اهلل ىك أفضؿ الطاعات عمى اإلطبلؽ، إذ أنو يدخؿ ضمف كؿّْ العبادات، فأفضؿ العامميف أكثرىـ  .1

المتصدقيف أكثرىـ ذكران هلل عز  أفضؿ الصكاميف أكثرىـ ذكران في صكميـ، كأفضؿك ذكران هلل عز كجؿ، 

 كجؿ، كأفضؿ الحجاج أكثرىـ ذكران هلل عز كجؿ، كىكذا سائر األحكاؿ.

 ذكر اهلل ال بٌد أف يككف بالمساف كالقمب كالعقؿ، عمى عكس ما نراه اليكـ مف حصر لمذكر بالمساف فقط.  .2

مف المكاضع، لكنني جمعت  يطمؽ لفظ الذكر عمى كثير مف المعاني، استخدميا القرآف الكريـ في كثير .3

 اآليات الخاٌصة فقط باأللفاظ التي تخص التيميؿ كالتحميد كالتسبيح، كفسرتيا تفسيران مكضكعيان.

يذا الذكر، لذلؾ كاف ال بد مف طرح بعض أبعد ما يككف عف التأثر النفسي ب كىكالعبد رٌبو كثيران ما يذكر  .4

 ج مف الزنزانة الضيقة لمذكر إلى مساحة أكسع كأشمؿ.التدريبات العممية الستحضار ىذا األثر، كالخرك 

كنييا كحقيقتيا، بمف أكبر األخطاء التي يرتكبيا اإلنساف بحؽ نفسو تجاىؿ ىذه النفس كعدـ معرفتو  .5

 لذلؾ كاف ال بد مف تجربة كمعاناة كمعايشة كتطبيؽ لمذكر كأثره عمى النفس.
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أربعة  محياة المسمـ، كىي تتضمف مف كجية نظر ىناؾ أبعاد تفاعمية لمذكر تشمؿ مجاالت عديدة في  .6

ألنو لف يؤتي ثماره  ،الشعائرم، إذ يجب عمينا أف ال نحصر الذكر في ىذا المظير الشكمي البعدمظاىر، 

كتعززىا مثؿ  ،مؿ عمى ترسيخ العبلقاتاجتماعية تع ان ف لؤلذكار أبعاداالجتماعي إذ أ بعدة، الالمرجكٌ 

ادم، ككانت النتيجة ىنا أف يتحكؿ الذكر مف مجرد عبادة إلى منظكمة االقتص بعدلإفشاء السبلـ، ا

ستغفار التي كردت في ىذا المجاؿ، كبعده اقتصادية كاممة مف خبلؿ تفسير مكضكعي لبعض آيات اال

ككني: فجميع الكائنات تسٌبح هلل، مما يشعر اإلنساف بالخجؿ مف نفسو بالتقصير في ىذه العبادة التي 

 .لكائناتافعميا جميع ت

اآليات القرآنية كاألحاديث  كيتدبر عافو عميقة جدان لكؿ مف يتأمؿاألذكار التي كردت في القرآف ليا م .7

 النبكية.

 ، التي استخدمت األذكار استخدامان عميقان.لمذكرالتنبيو عمى أصناؼ خمسة مف المجمكعة الكاعية  .8

 ية التي تياجـ المجتمع المسمـ اليكـ.الذكر الكاعي لو نتائج مذىمة في الشفاء مف األمراض النفس .9

، كالبرمجة المغكية كيفية التعامؿ مع ما استجد في العالـ اإلسبلمي مف برامج جديدة، كربطيا بالذكر .10

 لمتعامؿ معيا أك قبكليا. ميمةضكابط ؼ أثناء ذكرىا يأض، ك العصبية، التي تعتمد عمى التكرار كالكثرة

لعؿ األخذ بيا يفيد الدارسيف  ،سة، رأيت أف أنيييا بطائفة مف التكصياتبعد الحياة مع ىذه الدراكأخيران : 

 ؛ كىذه التكصيات ىي: كالباحثيف، كالناس عمكمان 

كبياف أثرىا النفسي  ،دراسة كيفية تطبيؽ األذكارلعقد دكرات تربكية متخصصة لمخطباء كالكعاظ،  .1

 في حياتنا اليكمية.

   ذكار، كاألبعاد التربكية التي ترافقيا.إصدار نشرات دكرية تثقيفية متعمقة باأل .2
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 واِثبس فهشس األحبدَث

 الصفحة طرف الحديث أو األثر

ٍبًدم ًبيأ ًني ،نىا ًعٍندى ظىفّْ عى ًني ًفي نىٍفًسوً  ،كىأىنىا مىعىوي ًإذىا ذىكىرى  14 ...ذىكىٍرتيوي ًفي نىٍفًسي فىًإٍف ذىكىرى

كفى المَّوإً  ا يىٍذكيري ديكا قىٍكمن  82، 17 فَّ ًلمًَّو مىبلىًئكىةن يىطيكفيكفى ًفي الطُّريًؽ يىٍمتىًمسيكفى أىٍىؿى الذٍّْكًر، فىًإذىا كىجى

يّْ كىاٍلمىيّْتً  ثىؿي اٍلحى بَّوي مى بَّوي كىالًَّذم الى يىٍذكيري رى ثىؿي الًَّذم يىٍذكيري رى  19 مى

ثىؿي الحيّْ كالميّْت ثىؿي البىٍيًت الذم ييذكىري اهللي فيو، كالبيت الذم ال يذكري اهلل فيو مى  19 مى

لىًكٍف قيكليكا: التًَّحيَّاتي ًلمًَّو ك ـي، كى مىى المًَّو، فىًإفَّ المَّوى ىيكى السَّبلى  24 ...الى تىقيكليكا السَّبلىـي عى

ـٍ ًإذىا أىرى ل دىىي نٍّْبنىا الشٍَّيطىافى ٍك أىفَّ أىحى  24 ....ادى أىٍف يىٍأًتيى أىٍىمىوي قىاؿى ًباٍسـً المًَّو المَّييَـّ جى

كفى المَّوى  ؿَّ  الى يىٍقعيدي قىٍكـه يىٍذكيري لىٍت  عىزَّ كىجى نىزى ًشيىٍتييـي الرٍَّحمىةي كى ًئكىةي كىغى فٍَّتييـي اٍلمىبلى  82، 50 ...ًإالَّ حى

ا اٍجتىمىعى قىٍكـه ًفي بىٍيتو  يىتىدىارىسيكنىوي بىٍينىييـٍ  مى  51 ... ،ًمٍف بيييكًت المًَّو يىٍتميكفى ًكتىابى المًَّو كى

ٍمدي ًلمًَّو كىال ًإلىوى ًإال المَّوي كىالمَّوي أىٍكبىري أىحىبُّ ًإلىيَّ ًممَّا طىمىعى ألى  افى المًَّو كىاٍلحى : سيٍبحى  52 ...تٍ ٍف أىقيكؿى

ًنيًف ىى  بيكفى ًمٍف حى شىبىًة؟أىال تىٍعجى تَّى ًذًه اٍلخى ًنيًنيىا حى قُّكا ًمٍف حى مىٍييىا فىرى  53 ...فىأىٍقبىؿى النَّاسي عى

ٍطبنا ًمٍف ًذٍكًر اهلل  63 الى يىزىاؿي ًلسىانيؾى رى

ٍيره  ـً خى ٍسبلى مىى" قىاؿى  ؟أىمُّ اإٍلً ـى عى تىٍقرىأي السَّبلى ـى كى ـي الطَّعىا ـٍ تىٍعًرؼٍ  مىفٍ  تيٍطًع ٍف لى مى  68 عىرىٍفتى كى

نًَّة  مىى كىًممىةو ًمٍف كينيكًز اٍلجى نًَّة  -أىالى أىديلُّؾى عى مىى كىٍنزو ًمٍف كينيكًز اٍلجى : عى  72 ...؟ -أىٍك قىاؿى

لىقىٍد كينَّا  74 نىٍسمىعي تىٍسًبيحى الطَّعىاـً كىىيكى ييٍؤكىؿي  كى
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 75 عف قتمو فنيى رسكؿ اهلل 

رنا ًبمىكَّةى كىافى  جى ىٍعًرؼي حى مىيَّ قىٍبؿى أىٍف أيٍبعىثى  ًإنّْي ألى مّْـي عى ىٍعًرفيوي اآٍلفى  ؛ ييسى  76  ..ًإنّْي ألى

مَّدنا رىسيكؿي المًَّو ًصٍدقنا ًمٍف قىٍمًبًو، ًإالَّ  دو يىٍشيىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي كىأىفَّ ميحى ا ًمٍف أىحى  83 ...مى

ًة، مى أ ًتي يىٍكـى الًقيىامى ا ًمٍف قىٍمًبًو،ٍسعىدي النَّاًس ًبشىفىاعى اًلصن  85 ..ٍف قىاؿى الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي، خى

ا ييٍعبىدي  قىاؿى الى ًإلىوى ًإالَّ اهللي، مىفٍ  كىفىرى ًبمى دىميوي، ديكًف اهلًل، ًمفٍ  كى اليوي كى ـى مى ري  85 ...كىًحسىابيوي  حى

ـي. الى ًإلىوى  ًمي ـي اٍلحى . الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي ًإالَّ  الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي اٍلعىًظي  96 ...المَّوي رىبُّ اٍلعىٍرًش اٍلعىًظيـً

 103 ...فإنَّيفَّ مىسئكالته ميستىنطقاته ، كاعقىٍدفى باألناًمؿً ، كالتَّيميًؿ كالتَّقديسً ، عميكيفَّ بالتَّسبيحً 

يسىبّْحي   مىا رىأىٍيتي رىسيكؿى المَّوً  نّْي ألى ى، كىاً  ةى الضُّحى  104 يىاسىبَّحى سيٍبحى

مىٍييىا أىٍك يىٍشرىبى الشٍَّربىةى  ًف اٍلعىٍبًد أىٍف يىٍأكيؿى اأٍلىٍكمىةى فىيىٍحمىدىهي عى ى عى  111 ...ًإفَّ المَّوى لىيىٍرضى

ٍنوي  مىكىاتو كىحيطٍَّت عى مىٍيًو عىٍشرى صى مَّى المَّوي عى ةن كىاًحدىةن صى بلى مىيَّ صى مَّى عى  120 ...مىٍف صى

مىيَّ  فٍ م مَّى عى مىٍيًو ًبيىا عىٍشران  صى مَّى اهللي عى بلةن صى  122 صى

دينىا نىًجدي ًفي ًإنَّا ـي أىحى ا يىتىعىاظى ٍدتيميكهي؟" قىاليكا: نىعىـ أىٍنفيًسنىا مى قىٍد كىجى : "كى  135 ..أىٍف يىتىكىمَّـى ًبًو. قىاؿى

ٍذ ًبا ، فىًإذىا أىٍحسىٍستىوي فىتىعىكَّ ٍنزىبه مىى يىسىاًرؾى ذىاؾى شىٍيطىافه ييقىاؿي لىوي خى  136 ...لمًَّو ًمٍنوي كىاٍتًفٍؿ عى

مىى كيؿّْ  ٍمدي كىىيكى عى لىوي اٍلحى ٍف قىاؿى الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي كىٍحدىهي الى شىًريؾى لىوي، لىوي اٍلميٍمؾي كى  140 ...مى

ٍكتيك  ميعىقّْبىاته  ةو مى بلى ةن الى يىًخيبي قىاًئميييفَّ أىٍك فىاًعميييفَّ ديبيرى كيؿّْ صى ثيكفى تىٍسًبيحى ثىبلى ثه كى  154 ..بىةو، ثىبلى

ىٍستىٍغًفري اهللى، ًفي اٍليىٍكـً ًمائىةى مىرَّةو  نّْي ألى مىى قىٍمًبي، كىاً   164 ًإنَّوي لىييغىافي عى
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 ادلصبدس وادلشاخع
 القرآن الكريم

ابف أبي العز، صدر الديف محمد بف عبلء بف محمد األذرعي الصالحي الدمشقي الحنفي،  .1

، تحقيؽ: جماعة مف العمماء، تخريج: ناصر الديف األلباني،  شرح العقيدة الطحاوية،ىػ(، 792)ت:

 ـ. 2005ق/1426، الطبعة: األكلى، دار السبلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع كالترجمة

ابف األثير، أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني  .2

 -، تحقيؽ: عمي محمد معكض أسد الغابة في معرفة الصحابةىػ(، 630الجزرم، عز الديف، )ت: 

 ـ.1994ىػ/1415كلى، عادؿ أحمد عبد المكجكد، دار الكتب العممية، الطبعة: األ

ىػ(، 241أحمد بف حنبؿ، أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني )ت:  .3

عادؿ مرشد، كآخركف، إشراؼ: د عبد اهلل بف عبد المحسف  -، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط مسند أحمد

 ـ.2001ق/1421التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األكلى، 

، عالـ الكتب، الطبعة معجم المغة العربية المعاصرةىػ(، 1424لحميد عمر، )ت: أحمد مختار عبد ا .4

 (.238ـ، كالمنتدل اإلسبلمي، مجمة البياف)عدد:2008ىػ/1429األكلى، 

، تحقيؽ: محمد عكض تيذيب المغةىػ(، 370األزىرم، محمد بف أحمد اليركم أبك منصكر، )ت:  .5

 ـ.2001بعة: األكلى، طبيركت، ال -مرعب، دار إحياء التراث العربي

منشكرة عمى االنترنت،  ،الصحة النفسيةحكؿ ستاذ حكار مع األمحمد حافظ، ألطركني، ا .6

http://articles.islamweb.net/media/index.php. 
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كدرم األلباني، أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف، بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ، األشق .7

 ، المكتب اإلسبلمي.وزياداتو صحيح الجامع الصغيرىػ(، 1420)ت:

مشكاة ىػ(، 741)ت: لعمرم، أبك عبد اهلل، كلي الديف،، محمد بف عبد اهلل الخطيب االتزبريزم .8

بيركت، الطبعة: الثالثة،  –، تحقيؽ: محمد ناصر الديف األلباني، المكتب اإلسبلمي المصابيح

 ـ(.1985

(، روح المعاني في ىػ1270كسي، )ت: شياب الديف محمكد بف عبد اهلل الحسيني األلاأللكسي،  .9

 -(، تحقيؽ: عمي عبد البارم عطية، دار الكتب العمميةتفسير القرآن العظيم والسبع المثاني

 ىػ.1415بيركت، الطبعة: األكلى، 

 ـ.2002، مكتبة جرير، الطبعة: األكلى، قدرات غير محدودةانتكني ركبينز،  .10

، لمعنى األصمي لمتسبيح بالحمدامحاضرة عمى اليكتيكب بعنكاف: صبرم،  ميفأ .11
https://www.youtube.com/watch?v=rhEanEmjkGk. 

، الحديقة األنيقة في شرح العروة محمد بف عمر بف مبارؾ الخضرمي الشافعيرق، حب .12

لبناف،  -حاكم لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت، دار الالوثيقة في عمم الشريعة والطريقة والحقيقة

 ـ.2006ق/1427الطبعة: الثانية، 

الجامع المسند ق(، 241البخارم، محمد بف إسماعيؿ أبك عبد اهلل البخارم الجعفي، )ت:  .13

الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وسننو وأيامو المسمى بـ )صحيح 

زىير بف ناصر الناصر، دار طكؽ النجاة )مصكرة عف السمطانية بإضافة ، تحقيؽ: محمد البخاري(

 ىػ.1422ترقيـ ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: األكلى، 

https://www.youtube.com/watch?v=rhEanEmjkGk
https://www.youtube.com/watch?v=rhEanEmjkGk
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 بيركت. -العربي ،  دار إحياء التراثعمدة القاري شرح صحيح البخاريىػ(، 855)ت:
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 ىػ.1420األكلى، 

، تحقيؽ: الكمياتىػ(، 1094أبك البقاء، أيكب بف مكسى الحسيني القريمي الكفكم، )ت:   .16

 بيركت. -محمد المصرم، مؤسسة الرسالة -عدناف دركيش

تحقيؽ: حاتـ صالح  الوجوه والنظائر في القرآن العظيم،، مقاتؿ بف سميمافالبمخي،  .17

 الضامف، بغداد  العراؽ.

أنوار ىػ(، 685البيضاكم، ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد الشيرازم، )ت:  .18

بيركت،  –، تحقيؽ: محمد عبد الرحمف المرعشمي، دار إحياء التراث العربي يل وأسرار التأويلالتنز 
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الجامع الصحيح، )سنن  السممي، محمد ابف عيسى أبك عيسى الترمذم ، لترمذي،ا .19

 ، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر كآخركف، دار إحياء التراث العربي، بيركت. الترمذي(

البحث في النفس اإلنسانية  -التأصيل اإلسالمي لمدراسات النفسية ؽ، محمد عز الديف، تكفي .20

مصر، الطبعة:  -دار السبلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع كالترجمة، القاىرة والمنظور اإلسالمي،

 ـ.1998ق/ 1418األكلى، 
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 ىػ(،728)ت:ابف تيمية، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني،  .21

، تحقيؽ: عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ، مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ مجموع الفتاوى

 ـ.1995ىػ/1416الشريؼ، المدينة النبكية، المممكة العربية السعكدية، 

الجواىر الحسان في ىػ(، 875أبك زيد عبد الرحمف بف محمد بف مخمكؼ، )ت: ، الثعالبي .22

، تحقيؽ: الشيخ محمد عمي معكض كالشيخ عادؿ أحمد تفسير الثعالبي(تفسير القرآن المسمى بـ )

 ىػ.1418عبد المكجكد، دار إحياء التراث العربي، بيركت، الطبعة: األكلى، 

الكشف والبيان عن تفسير ىػ(، 427أبك إسحاؽ أحمد بف محمد بف إبراىيـ، )ت: ، الثعمبي .23

لبناف، الطبعة:  -ياء التراث العربي، بيركت، تحقيؽ: اإلماـ أبي محمد بف عاشكر، دار إحالقرآن

 ـ.2002ىػ/ 1422األكلى، 

، تحقيؽ: التعريفاتىػ(، 816عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ، )ت: الجرجاني،  .24

 ـ.1983ىػ/1403لبناف، الطبعة: األكلى –جماعة مف العمماء، دار الكتب العممية بيركت 

غاية النياية  ،ىػ(833)ت:  ،بف يكسؼ الجزرم، شمس الديف أبك الخير محمد بف محمد .25

 ىػ ج. برجستراسر.1351، مكتبة ابف تيمية، عني بنشره ألكؿ مرة عاـ في طبقات القراء

، تحقيؽ: أحكام القرآنىػ(، 370الجصاص، أحمد بف عمي أبك بكر الرازم الحنفي، )ت:  .26

األكلى، لبناف، الطبعة:  –عبد السبلـ محمد عمي شاىيف، دار الكتب العممية بيركت

 ـ.1994ىػ/1415
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نزىة ىػ(، 597ابف الجكزم، جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد، )ت: .27

تحقيؽ: محمد بف عبد الكريـ كاظـ الراضي، مؤسسة  األعين النواظر في عمم الوجوه والنظائر،

 الرسالة  لبناف، بيركت.

الوصول ىػ(، سمـ 1067)ت: حاجي خميفة، مصطفى بف عبد اهلل القسطنطيني العثماني،  .28

، تحقيؽ: محمكد عبد القادر األرناؤكط، إشراؼ كتقديـ: أكمؿ الديف إحساف إلى طبقات الفحول

أكغمي، تدقيؽ: صالح سعداكم صالح، إعداد الفيارس: صبلح الديف أكيغكر، مكتبة إرسيكا، 

 ـ2010تركيا،  –إستانبكؿ 

ٍعبدى، التميمي، أبك حاتـ،  ابف ًحبَّاف، محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف .29 معاذ بف مى

، تحقيؽ: مرزكؽ مشاىير عمماء األمصار وأعالم فقياء األقطارىػ(، 354الدارمي، البيستي )ت: 

 ـ.1991ق/ 1411المنصكرة، الطبعة: األكلى  –عمى ابراىيـ، دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع 

ٍعبدى، التميمي، أبك حاتـ،  افحباف بف أحمد بف حباف، محمد بف حبابف  .30 بف معاذ بف مى

المعارؼ لمحككمة العالية اليندية، تحت ، طبع بإعانة: كزارة الثقاتىػ(، 354الدارمي، البيستي )ت: 

دائرة المعارؼ العثمانية بحيدر  مراقبة: الدكتكر محمد عبد المعيد خاف مدير دائرة المعارؼ العثمانية،

 ـ.1973/  ى1393آباد الدكف اليند، الطبعة: األكلى، 

عة: ، دار الفكر، دمشؽ_ سكريا، الطبالقاموس الفقيي لغة واصطالحاً أبك حبيب، سعدم،  .31

 ـ.1988ىػ/1408الثانية، 

https://www.messenger.com/t/sajedariziq
https://www.messenger.com/t/sajedariziq
https://www.messenger.com/t/sajedariziq
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البركة في فضل ىػ(، 782الحبيشي، جماؿ الديف محمد بف عبد الرحمف بف عمر، )ت:  .32

بيركت، -دار المنياج لمنشر كالتكزيع، لبنافالسعي والحركة وما ينجي بإذن اهلل تعالى من اليمكة، 

 ـ.2016ىػ/1437الطبعة: األكلى، 

ر العىٍسقبلني، أبك الفضؿ أح .33 جى فتح ىػ(، 852مد بف عمي بف محمد بف أحمد، )ت: ابف حى

 ىػ.1379بيركت،  -، دار المعرفة الباري شرح صحيح البخاري

ر العىٍسقبلني، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد، )ت:  .34 جى االصابة ىػ(، 852ابف حى

 –مية ، تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمى محمد معكض، دار الكتب العمفي تمييز الصحابة

 .ىػ1415 بيركت، الطبعة: األكلى،

(، ػىػ852)ت: ، ابف حجر العسقبلني، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف احمد ( .35

  (.ـ1986ىػ/1406األكلى ،  :، الطبعةعكامة، دار الرشيد_ سكرياتحقيؽ: محمد ، تقريب التيذيب

ريـ، لجنة االحتفاالت تفسير القرآف الك ، صفوة البيان لمعاني القرآنيف محمد مخمكؼنحس .36

 بمقدـ القرف الخامس اليجرم، اإلمارات العربية المتحدة.

(، تحصيل نظائر  ىػ320الحكيـ الترمذم، أبك عبد اهلل محمد بف عمي بف الحسيف، )ت: .37

 ـ.1969ىػ/1389، تحقيؽ: حسني نصر زيداف، الطبعة: األكلى، القرآن

ؼ بف حياف أثير الديف، حياف األندلسي، محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكس أبك .38

بيركت،  -، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ، دار الفكرالبحر المحيط في التفسيرىػ(، 745)ت:

 ىػ.1420
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لباب التأويل في ق(، 741عبلء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ البغدادم، )ت: الخازف،  .39

 ـ.1979/ق1399بيركت،  –، دار الفكر، لبنافمعاني التنزيل المسمى بـ )تفسير الخازن(

أعالم الحديث في شرح صحيح ىػ(، 388الخطابي، أبي سميماف حمد بف محمد، )ت:  .40

 -، تحقيؽ: محمد بف سعيد بف عبد الرحمف آؿ سعكد، مركز إحياء التراث اإلسبلميالبخاري

 ـ.1988ىػ/1409السعكدية، الطبعة: األكلى، 

أبي بكر البرمكي  ابف خمكاف، ابك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف ابراىيـ بف .41

، تحقيؽ: إحساف عباس، دار وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانىػ(، 681اإلربمي، )ت:

 ـ.1994صادر_بيركت، الطبعة: األكلى، 

، تحقيؽ: عربي الوجوه والنظائر أللفاظ كتاب اهلل العزيزالدامغاني، أبك عبد اهلل الحسيف ،  .42

 لبناف. عبد الحميد عمي، دار الكتب العممية، بيركت

أبك داكد، سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم السًّْجٍستاني،  .43

 –تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا ، سنن أبي داوودىػ(، 275)ت: 

 .بيركت

ية كعمؽ ، نقمو إلى العربتكممة المعاجم العربيةىػ(، 1300دكزم، رينيارت بيتر آف، )ت:  .44

 ـ. 2000ـ/1979العراؽ، الطبعة: األكلى، مف  -عميو: جماؿ الخياط، كزارة الثقافة كاإلعبلـ

ق(، 748الذىبي، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز، )ت:  .45

، تحقيؽ: الدكتكر بشار عٌكاد معركؼ، دار الغرب تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاىير َواألعالم

 ـ.2003إلسبلمي، الطبعة: األكلى، ا
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سير ق(، 748الذىبي، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز، )ت:  .46

 ـ.2006ىػ/1427القاىرة، الطبعة:  -، دار الحديثأعالم النبالء

القاىرة،  -، دار الكاتب العربي لمطباعة كالنشرأصول عمم النفسأحمد عزت، راجح،  .47

 ـ.1968سابعة، الطبعة: ال

ىػ(، 606الرازم، فخر الديف، أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي )ت: .48

، دار إحياء التراث العربي، بيركت، الطبعة: الثالثة، مفاتيح الغيب المسمى بـ )التفسير الكبير(

 ىػ.1420

تحقيؽ:  حاح،مختار الصىػ(، 666الرازم، محمد بف أبي بكر الحنفي زيف الديف، )ت:  .49

صيدا، الطبعة: الخامسة،  –الدار النمكذجية، بيركت –يكسؼ الشيخ محمد، المكتبة العصرية 

 ـ.1999ىػ/1420

، )البرمجة المغوية العصبية( راغب السرجاني، سمسمة محاضرات عمى اليكتيكب .50

https://www.youtube.com/watch?v=i2iemn4XZA4. 

المفردات في غريب  ىػ(،502)ت: الراغب األصفياني، أبك القاسـ الحسيف بف محمد، .51

بيركت، الطبعة: األكلى،  -، تحقيؽ: صفكاف عدناف داككدم، دار القمـ الشامية ، دمشؽالقرآن

 ىػ.1412

 ،م الشريعةالذريعة إلى مكار ىػ(، 502األصفياني، أبك القاسـ الحسيف بف محمد، )ت .52

 ـ.2007ق/1428مي، دار السبلـ، القاىرة، تحقيؽ: د. أبك اليزيد أبك زيد العج

https://www.youtube.com/watch?v=i2iemn4XZA4
https://www.youtube.com/watch?v=i2iemn4XZA4
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، زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف، السبلمي البغدادم، ابف رجب  .53

، تحقيؽ: زىير الشاكيش، المكتب كممة اإلخالص وتحقيق معناىاىػ(، 95الدمشقي الحنبمي، )ت: 

 الطبعة: الرابعة. اإلسبلمي، بيركت،

، مكتبة عمم االمراض النفسية والعقميةـ. سكيف، ترجمة: أحمد عبد العزيز سبلمة،  ريتشارد .54

 ـ، الككيت.1988الفبلح لمنشر كالتكزيع، 

، التفسير المنير في العقيدة والشريعة ىػ(1436الزحيمي، كىبة بف مصطفى، )ت:  .55

 ىػ.1418انية، دار الفكر المعاصر، دمشؽ، الطبعة الث  والمنيج،

ىػ(، 1396الزركمي، خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس الدمشقي، )ت:   .56

 ـ.2002دار العمـ لممبلييف، الطبعة: الخامسة عشر،  األعالم،

الكشاف عن حقائق ىػ(، 538الزمخشرم، أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، )ت:  .57

 ، الطبعة: الثالثة.، دار الكتاب العربي، بيركتغوامض التنزيل

، طبقات الشافعية الكبرىىػ(، 771السبكي، تاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف، )ت:  .58

تحقيؽ: د. محمكد محمد الطناحي، ك د. عبد الفتاح محمد الحمك، ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 

 ىػ.1413الطبعة: الثانية، 

قول ىػ(، 902: بف محمد )ت السخاكم، شمس الديف أبك الخير محمد بف عبد الرحمف .59

 ، دار الرياف لمتراث.البديع في الصالة عمى الحبيب الشفيع
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ابف سعد، أبك عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع الياشمي بالكالء، البصرم، البغدادم  .60

بيركت، الطبعة: األكلى،  –، تحقيؽ: إحساف عباس، دار صادر الطبقات الكبرىىػ(، 230)ت:

 ـ. 1968

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم ىػ(، 1376الرحمف بف ناصر، )ت: السعدم، عبد  .61

، تحقيؽ: عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ، مكتبة دار السبلـ المنان المسمى بـ )تفسير السعدي(

 .ىػ1422لمنشر كالتكزيع، الطبعة: الثانية، 

مفتاح ، السكندرم، تاج الديف أبي الفضؿ أحمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عطاء اهلل .62

 لبناف. –بيركت –، دار الكتب العممية الفالح ومصباح األرواح في ذكر اهلل الكريم الفتاح

الحكم السكندرم، تاج الديف أبي الفضؿ أحمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عطاء اهلل،  .63

 ـ.1988ىػ/1408القاىرة، الطبعة: األكلى،  -، مركز األىراـ لمترجمة كالنشرالعطائية

، ، اليندسة النفسيةالبرمجة المغوية العصبية في الميزان، سميـ احمد الكيالي .64

https://www.yemeress.com/algomhoriah/2098876. 

تنبيو الغافمين ىػ(، 373السمرقندم، أبك الميث نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ، )ت:  .65

بيركت،  –، تحقيؽ: يكسؼ عمي بديكم، دار ابف كثير، دمشؽ بأحاديث سيد األنبياء والمرسمين

 ـ.2000ىػ/1421الطبعة: الثالثة، 

 .بحر العمومىػ(، 373أبك الميث نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ، )ت: ، ندمالسمرق .66

https://www.yemeress.com/author/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.yemeress.com/author/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.yemeress.com/algomhoriah/2098876
https://www.yemeress.com/algomhoriah/2098876
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ىػ(، 756السميف الحمبي، أبك العباس شياب الديف أحمد بف يكسؼ بف عبد الدائـ، )ت:  .67

، تحقيؽ: محمد باسؿ عيكف السكد، دار الكتب العممية، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظ

 ـ.1996ىػ/1417الطبعة: األكلى، 

ىػ(، 756السميف الحمبي، أبك العباس شياب الديف أحمد بف يكسؼ بف عبد الدائـ، )ت:  .68

 دمشؽ. -، تحقيؽ: الدكتكر أحمد محمد الخراط، دار القمـالدر المصون، في عموم الكتاب المكنون

الروض ىػ(، 581، أبك القاسـ عبد الرحمف بف عبد اهلل بف أحمد السييمي، )ت:السييمي .69

تحقيؽ: عمر عبد السبلـ السبلمي، دار إحياء التراث العربي،  فسير السيرة البن ىشام،األنف في ت

 ـ.2000ق/ 1421بيركت، الطبعة: األكلى، 

 -، دار الشركؽ بيركتفي ظالل القرآنىػ(، 1385سيد قطب، إبراىيـ حسيف الشاربي، )ت:  .70

 القاىرة، الطبعة: السابعة عشر.

، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، إسالمينحو عمم نفس الشرقاكم، حسف محمد،  .71

 ـ.1984

، مطابع الخواطر المسمى بـ )تفسير الشعراوي( ىػ(،1418الشعراكم، محمد متكلي، )ت: .72

 أخبار اليكـ.

، محمد بف مفمح بف مفرج أبك عبد اهلل المقدسي الراميني، )ت: شمس الديف ابف مفمح .73

تحقيؽ: شعيب األرناؤكط كعمر الخياـ، مؤسسة  كتاب اآلداب الشرعية والمنح المرعية،ىػ(، 763

 ـ.1999ق/1419الرسالة، بيركت، الطبعة: الثالثة، 
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، مكتبة التراث فقو الذكر والدعاء، محمد بف أحمد بف بدكم الدسكقي ، الشنشكرم .74

 ـ.1992ىػ/1412اإلسبلمي، الطبعة: األكلى، 

دار فتح القدير، ىػ(، 1250الشككاني، محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل اليمني، )ت: .75

 دمشؽ، بيركت. -ابف كثير، دار الكمـ الطيب 

، تحقيؽ: الوافي بالوفيات، ىػ(764الصفدم، صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل، )ت:  .76

 ـ.2000ىػ/1420أحمد األرناؤكط كتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيركت،

ني، الكحبلني ، أبك إبراىيـ، عز الصنعاني، محمد بف إسماعيؿ بف صبلح بف محمد الحس .77

، تحقيؽ: د. محمَّد لتنوير شرح الجامع الصغيرِ ىػ(، ا1182الديف، المعركؼ كأسبلفو باألمير، )ت: 

 ـ.2011ىػ/1432إسحاؽ محمَّد إبراىيـ، مكتبة دار السبلـ، الرياض، الطبعة: األكلى، 

عمى  اشية الطحطاويحىػ(، 1231، )ت: أحمد بف محمد بف إسماعيؿ الحنفي ، الطحطاكم .78

 –دار الكتب العممية بيركت ، محمد عبد العزيز الخالدم، تحقيؽ: مراقي الفالح شرح نور اإليضاح

 .ـ1997/ىػ1418: لطبعة األكلى، البناف

جامع البيان  ىػ(،310الطبرم، محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، )ت:  .79

 ـ.2000ىػ  1420ر، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األكلى، تحقيؽ: أحمد محمد شاك في تأويل القرآن،

، مكقع الفرقاف، ( في الميزانNLPالبرمجة المغوية العصبية ) ،طبلؿ أحمد بادياف .80

https://www.al-forqan.net/files/53.html  
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أبك محمد عز الديف بف عبد العزيز بف أبي القاسـ بف الحسف السممي  ابف عبد السبلـ، .81

، تفسير القرآنىػ(، 660الدمشقي، )ت:  ، تحقيؽ: د. عبد اهلل بف إبراىيـ الكىبي، دار ابف حـز

 ـ.1996ىػ/ 1416بيركت، الطبعة: األكلى، 

، الدار التكنسية التحرير والتنويرىػ(، 1393محمد ذر بف محمد التكنسي )ت:  ابف عاشكر، .82

 ىػ.1984تكنس،  -لمنشر

حفص عمر بف إبراىيـ الحافظ األنصارم  أبك العباس، أحمد بف الشيخ المرحكـ الفقيو أبي .83

، تحقيؽ: محيي الديف ديب المفيم لما أشكل من تمخيص كتاب مسممىػ(، 656القرطبي، )ت: 

مستك، كأحمد محمد السيد، كيكسؼ عمي بديكم، كمحمكد إبراىيـ بزاؿ، الطبعة: األكلى، 

 ـ.1996ق/1417

عاصـ النمرم القرطبي، ابف عبد البر، أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف  .84

، تحقيؽ: عمي محمد البجاكم، دار الجيؿ، بيركت، االستيعاب في معرفة األصحابىػ(، 463)ت:

 ـ.1992ىػ/1412الطبعة: األكلى، 

، دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر اإلسالم والعالج النفسيعبد الرحمف العيسكم،  .85

 كالتكزيع، الطبعة: األكلى.

، الككيت، الطبعة الثانية، فقو األدعية واألذكارلمحسف البدر، عبد الرزاؽ بف عبد ا .86

 ـ.2003ق/1423

 دار الكتب الكطنية، بنغارم.، القرآن وعمم النفس، عبد العزيز، مفتاح محمد .87



181 
 

عبد القادر الجيبلني، ابف مكسى بف عبد اهلل بف جنكي دكست الحسني أبك محمد محيي  .88

(، تحقيؽ: أبك عبد الرحمف 1/198، )الحق عز وجلالغنية لطالبي طريق ىػ(، 561الديف، )ت: 

لبناف، الطبعة: األكلى،  –صبلح بف محمد بف عكيضة، دار الكتب العممية، بيركت 

 ـ. 1997ىػ/1417

، مركز التميز أسرار الطاقة في العالج والتطوير الذاتيالعزعزم، عبد المطيؼ عبده،  .89

 ـ.2003ىػ/1424لبلستشارات اإلدارية كالتطكير، الطبعة: األكلى، 

، ىػ(542ابف عطية، أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد الرحمف بف تماـ األندلسي، )ت: .90

 -، تحقيؽ: عبد السبلـ عبد الشافي، دار الكتب العممية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

 ىػ. 1422بيركت، الطبعة: األكلى، 

 مصر. -ة ىنداكم لمتعميـ كالثقافة، القاىرة، مؤسساإلنسان في القرآنالعقاد، عباس محمكد،  .91

ىػ(، 616العكبرم، أبك البقاء عبد اهلل بف الحسينيف عبد اهلل البغدادم محب الديف، )ت:  .92

براىيـ األبيارم، كعبد الحفيظ شمبي، دار المعرفةشرح ديوان المتنبي -، تحقيؽ: مصطفى السقا، كا 

 بيركت.

الفتوحات الربانية عمى ـ(، 1057المكي )ت:ابف عبلف، محمد الصديؽ الشافعي األشعرم  .93

 لبناف. -، دار إحياء التراث العربي، بيركتاألذكار النووية

إرشاد العقل السميم إلى مزايا ىػ(، 982محمد بف محمد بف مصطفى، )ت: العمادم،  .94

 ، دار إحياء التراث العربي، بيركت.الكتاب الكريم
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شرح عجائب القمب،  -ياء عموم الدينإحالغزالي، أبك حامد محمد الغزالي الطكسي،  .95

 بيركت. -(،، دار المعرفة3/4)

ىػ(، 395، أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا القزكيني الرازم أبك الحسيف، )ت:ابف فارس .96

 ـ.1979ق/ 1399، تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف، دار الفكر، معجم مقاييس المغة

، روح ىػ(1127بكلي الحنفي الخمكتي، )ت: إسماعيؿ حقي بف مصطفى اإلسطن أبك الفداء، .97

 ، دار الفكر، بيركت.البيان

البرمجة المغوية العصبية وفن االتصال ـ(، 2012الفقي، إبراىيـ محمد السيد، )ت:  .98

 القاىرة. -، إبداع لئلعبلـ كالنشر، مصر15، صNLPالالمحدود 

 لقاموس المحيط،اىػ(، 817الفيركزآبادل، مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب، )ت:  .99

 ـ.2005ىػ/1426تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثامنة 

، بصائر ذوي التمييز ىػ(817الفيركزآبادل، مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب، )ت:  .100

لجنة  -النجار، المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية ، تحقيؽ: محمد عمي في لطائف الكتاب العزيز

 ء التراث اإلسبلمي، القاىرة.إحيا

بف مكسى بف عياض بف عمركف اليحصبي السبتي أبك الفضؿ، )ت:  ،القاضي عياض .101

، تحقيؽ: يحيى إسماعيؿ، دار شرح صحيح مسمم المسمى ب)إكمال المعمم بفوائد مسمم(ىػ(، 544
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مصر، الطبعة:  –، تحقيؽ: إبراىيـ البسيكني، الييئة المصرية العامة لمكتاب)تفسير القشيري(

 الثالثة.

الوابل ىػ(، 751ابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد  شمس الديف، )ت:  .105
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 المممكة العربية السعكدية. -، تحقيؽ: محمد بف حامد الفقي، مكتبة المعارؼ، الرياضالشيطان
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ياك نستعين ، تحقيؽ: محمد المعتصـ باهلل البغدادم، الناشر: دار السالكين بين منازل إياك نعبد وا 
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، الروحىػ(، 751ابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف، )ت: .110
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 كأحمد في مسنده.
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 ـ 2003

محمد صديؽ خاف، أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي ابف لطؼ اهلل الحسيني  .120

، راجعو: عبد اهلل بف إبراىيـ ي مقاصد القرآنفتح البيان فىػ(، 1307البخارم القٌنكجي، )ت: 
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 دار الكمـ الطيب، الطبعة: األكلى.

                                                                                                                                                          ،أذكار األحرار()منشكرة عمى االنترنت بعنكاف: مدكنة ، كليد اليكدلي .124
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 .بيركت –تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي 
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