


  

  ٥  غيث القلوب ذكر اهللا تعاىل

  املقدمة
اىل املستحق للثناء، واملتفضِّـل بـالنعم واآلالء،   ـاحلمد هللا تع

وآلـه وأصـحابه قـدوة    .. والصالة والسالم على سيد األصفياء
  .األولياء

  ..وبعد
ذكر اهللا تعاىل خري ما انشغل به املؤمن، وهذه وقفات مع هذا 
اخلري العظيم؛ تقف من خالهلا على شرف الذِّكر وعظيم منزلتـه،  

  هل أنت من الذاكرين هللا تعاىل؟.. لتسأل نفسك بعدها و
وتأمَّل أخي يف هذه العناوين تأمَّل احلريص على اخلري؛ على أن 

  .تكون من الذاكرين هللا تعاىل كثًريا
  الذِّكر أغلى بضاعة

  : أخي املسلم
وأفضل ما حـرص  .. إنَّ ِذكر اهللا تعاىل أغلى ما ادَّخره املسلم

  !هو البضاعة الراحبة والربح الكبري .. ن على الفوز به املؤمنو
  ..صاحبها أغىن رابح وأعظم فائز

اْتلُ َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمَن الِْكَتابِ َوأَِقمِ الصَّلَاةَ إِنَّ : قال اهللا تعاىل
الصَّلَاةَ َتْنَهى َعنِ الْفَْحَشاِء َوالُْمْنكَرِ َولَِذكُْر اِهللا أَكَْبُر َواُهللا َيْعلَـُم َمـا   

  ].٤٥: العنكبوت[ ْصَنُعونََت
َولَِذكُْر اِهللا أَكَْبُر   



  
غيث القلوب ذكر اهللا تعاىل ٦  

لذكر اهللا عبده أكرب من ذكر العبـد ربـه، يف   «: قال جماهد
  .»!الصالة وغريها

الذِّكر غنيمة سهلة االقتناص، وكنٌز قريب املنال، فهل أنت من 
  !أم أنك من الغافلني عنه؟! الفائزين به؟

اهللا واحلمد هللا وال إله  ألن أقول سبحان«: قال رسول اهللا 
  .) ١(»إال اهللا واهللا أكرب أحبُّ إيلَّ مما طلعت عليه الشمس
ألن أُسبِّح اهللا «: وكان عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه يقول

تعاىل تسبيحات أحبُّ إيلَّ من أن أُنفق عددهّن دنانري يف سبيل اهللا 
  .»!عزَّ وجل

يف صحيفة مؤمن خري  تسبيحة حبمد اهللا«: وقال عبيد بن عمري
  .»له من جبال الدنيا جتري معه ذهًبا

  : أخي املسلم
ذكـر اهللا تعـاىل، بضـاعة    ! أين أنت من هذا اخلري العظيم؟
  !املُفلحني وجتارة الراحبني وزاد املتقني

أين أنت من املنافسة يف هذه البضاعة الغالية؟ أين أنت من هذا 
  !الكنز الغايل؟

ذهب الـذاكرون اهللا  «:  اهللا عنهقال أبو بكر الصديق رضي 
  .»باخلري كلِّه

                              
  .رواه مسلم (١)



  

  ٧  غيث القلوب ذكر اهللا تعاىل

لو مسعـت  ! يا غفول يا جهول«: وقال حيىي بن معاذ رمحه اهللا
عنـد ذكـرك    صرير األقالم يف اللوح احملفوظ وهي تكتب امسك

  .»ىل موالكملوالك؛ ملتَّ شوفًا إ
  : أخي

  !ها هي األيام تنقضي سريًعا، والناس راحلون حنو اآلخرة
  .هم سفًرا قصًريا ألعد الزاد ولتهيَّأ لسفرهولو نرى أحد

  !فماذا أعددت لسفر اآلخرة؟
  !وبأيَّة بضاعة سترحل؟

  !ولكنها الغالية القيمة.. ذكر اهللا تعاىل تلك البضاعة اخلفيفة 
  !فكم عمي الغافلون عن نفاسة هذه البضاعة

  !وكم أجهدوا النفوس يف حتصيل بضائع الدنيا الفانية
  !يا يف مالحقة التراث الفاينوكم شدُّوا املطا

  !وكم واصلوا ليلهم بنهارهم من أجل البضاعة الرخيصة
  !نظروا بعني احلرص، وعميت عندهم عني البصرية

  !وما أغنب أهلها! فما أوكسها من صفقة
  ِفي ُبُيوٍت أَِذنَ اُهللا أَنْ ُتْرفََع َوُيذْكََر ِفيَها اْسُمُه ُيَسبُِّح لَُه ِفيَهـا
رَِجالٌ لَا ُتلْهِيهِْم ِتَجاَرةٌ َولَا َبْيٌع َعْن ِذكْرِ اِهللا َوإِقَامِ * َوالْآَصالِ  بِالُْغُدوِّ

 الصَّلَاِة َوإِيَتاِء الزَّكَاِة َيَخافُونَ َيْوًما َتَتقَلَُّب ِفيِه الْقُلُـوُب َوالْأَْبَصـارُ  
  ].٣٧، ٣٦: النور[



  
غيث القلوب ذكر اهللا تعاىل ٨  

إذا فإيَّاك أن تفوتك هذه البضاعة وأنت قادر عليهـا؛ فإهنـا   
  !فاتتك فأنت يومها من أغنب اخللق وأسوأهم صفقة

فاربح أخي هذا الربح الغايل، واغتنم هذا الكنز النادر، ذكـر  
  .اهللا تعاىل، عسى أن تكون من أهل الفالح

  الذِّكر أنيس الذاكرين
  : أخي املسلم

ذكر اهللا تعاىل غاية الصاحلني ومنتهى أمل الصادقني، من لزمه 
  !خريٍ عميمفهو يف أنس دائمٍ و

إذا نزلت هبم النوازل فهو حصنهم، وإذا أحاطت هبم املصائب 
  .فهو كهفهم

  : قال ابن القيم
به يستدفعون اآلفات، ويستكشفون الكربات، وهتون عليهم «

به املصيبات، إذا أظلهم البالء فإليه ملجؤهم، وإذا نزلت به النوازل؛ 
ن ورءوس أمـوال  فإليه مفزعهم، فهو رياض جنتهم اليت فيها يتقلبو

سعادهتم؛ اليت هبا يتجرون، يدع القلب احلزين ضاحكًا مسـروًرا،  
  .»ويوصل ا لذاكر إىل املذكور، بل يدع الذاكر مذكوًرا

  : أخي
تلك هي مسات الذِّكر اليت جيدها الذاكرون ويستنشقون عبريها 

.. ويفوزون بربكاهتا، فأعظم الناس أنًسا أكثرهم ذكًرا هللا تعـاىل  
فذكر اهللا تعاىل هـو  ! أعظم من األنس بذكر اهللا تعاىل؟ وأي أنس



  

  ٩  غيث القلوب ذكر اهللا تعاىل

راحة النفوس وحالوة القلوب، ومن تشبَّث به فقد تشبَّث بعمـل  
  .جليل وفضل كبري

عن عبد اهللا بن بسر رضي اهللا عنه أنَّ أعرابًيا قال لرسـول اهللا  
 :  ،إن شرائع اإلسالم قد كثرت عليَّ؛ فأنبئين بشيٍء أتشبَّث بـه
  .) ١(»يزال لسانك رطًبا من ذكر اهللا عزَّ وجلال «: قال

فإنَّ هذه الوصية النبوية الغالية تكشف لك فضل الذِّكر ومنزلته 
  .السامية، وهي مثرة يفوز هبا الذاكرون

  : أخي املسلم
اجعل من ِذكر اهللا تعاىل أنيسك وجليسك؛ فإنك إن فعلـت  

يف دنياك ذلك كان ذكر اهللا أنيسك يف قربك غًدا، كما هو أنيسك 
  .اليوم

  : قال ابن القيم
إنَّ الذِّكر نوٌر للذاكر يف الدنيا ونوٌر له يف قربه ونوٌر لـه يف  «

معاده، يسعى بني يديه على الصراط، فما استنارت القلوب والقبور 
أََوَمْن كَانَ َمْيًتا فَأَْحَيْيَناُه َوَجَعلَْنا : مبثل ذكر اهللا تعاىل، قال اهللا تعاىل

َماِت لَـْيَس بَِخـارِجٍ   ا َيْمِشي بِِه ِفي النَّاسِ كََمْن َمثَلُُه ِفي الظُّلُلَُه ُنوًر
  ]..١٢٢: األنعام[» ...ِمْنَها

فاألول هو املؤمن استنار باإلميان باهللا، و حمبته ومعرفته وذكره، 
إنَّ لذَّة .. واآلخر هو الغافل عن اهللا تعاىل، املعرض عن ِذكره وحمبته 

                              
  ).٣٨٦١( رواه الترمذي وابن ماجه واحلاكم صحيح ابن ماجه لأللباين (١)



  
غيث القلوب ذكر اهللا تعاىل ١٠  

  ..»!وق كلِّ لذَّةذكر اهللا تعاىل ف
وهي لذَّةٌ جيدها أولئك الذين عمرت قلـوهبم بـه، وأنسـت    

فاعلم أخي أنَّ لذَّة ذكر اهللا إذا تذوَّقها القلـب  . نفوسهم مبالزمته؛
  !فلن ُيطيق فراقها، ولن جيد نعمةً أنعم منها

  .»!ما تنعَّم املتنعمون مبثل ذكر اهللا تعاىل«: قال مالك بن دينار
ما طابت الدنيا إالَّ بذكره، وال طابت اآلخرة « :وقال ذو النون

  .»!إالَّ بعفوه
يف : تفقَّدوا احلالوة يف ثالثـة أشـياء  «: وقال احلسن البصري

فإن وجدمت وإالَّ فاعلموا أنَّ .. الصالة، ويف الذِّكر، وقراءة القرآن 
  .»!الباب مغلق

  : أخي املسلم
يـاة،  اجعل من ِذكر اهللا تعاىل راحتـك إذا ضعضـعتك احل  

ومفزعك إذا أصابتك سهامها، وسلواك إذا أحزنتك؛ فإنك لن جتد 
لقلبك دواًء أشفى من ذكر اهللا تعاىل، ولن جتد أسعد للنفس مـن  

ومهما التمس الناس من أسباب الترفيه لُيروِّحـوا  .. ِذكر اهللا تعاىل 
  !عن النفوس فلن جيدوا أروَح هلا من ِذكر اهللا تعاىل

الطريق فسلكوه؛ فاسـتقامت هلـم   وقد عرف الصاحلون هذا 
  .القلوب وصلحت اجلوارح

احملبُّ ال جيد مع حبِّ اهللا للدنيا لذَّة، وال «: قال فتح املوصلي
  .»!يغفل عن ذكر اهللا طرفة عني



  

  ١١  غيث القلوب ذكر اهللا تعاىل

فالزم أخي ِذكر اهللا تعاىل جتد األنس يف القلـب والراحـة يف   
  !النفس والسعادة يف الدنيا واآلخرة

  كيف تكون من الذاكرين؟
  :خي املسلمأ
إنَّ شرف الذِّكر ومنزلته يدعوانك لتكون من الـذاكرين هللا   
وها هي طريق الذاكرين أرمسها إليك؛ عسى اهللا أن جيعلك .. تعاىل 

  ..من أهلها
إنَّ مما ينبغي لك أن تعرفه أن تعلم أنَّ على املسلم أن ُيكثر من 

أهـل   ذكر اهللا تعاىل، وال يفرِّط يف ذلك؛ حىت ال يدخل يف زمـرة 
  .الغفلة

  : وأول هذا الطريق
  احملافظة على الصلوات اخلمس

إنَّ احملافظة على الصلوات بداية طريق أهل الذِّكر، فـإنَّ مـن   
حافظ على الصلوات اخلمس حبدودها وخشوعها فقد نال نصـيًبا  
كبًريا من ذكر اهللا تعاىل؛ فالصالة قد اشتملت على أنـواعٍ مـن   

 غريها من خضوعٍ وتذلُّلٍ وخشـوع،  الذِّكر، مع معاٍن ال توجد يف
لذلك فإنَّ اهللا تعاىل ذمَّ املنافقني بقلَّة ِذكرهم له يف الصـالة فقـال   

إِنَّ الُْمَناِفِقَني ُيَخاِدُعونَ اَهللا َوُهَو َخاِدُعُهْم َوإِذَا قَاُموا إِلَـى  :  تعاىل
 نَ اَهللا إِلَّـا قَِليلًـا  الصَّلَاِة قَاُموا كَُسالَى ُيَراُءونَ النَّاَس َولَا َيـذْكُُرو 

  ].١٤٢: النساء[



  
غيث القلوب ذكر اهللا تعاىل ١٢  

تلك صالة املنـافق؛ جيلـس َيرقُـُب    «: وقال رسول اهللا 
الشمس حىت إذا كانت بني قرين الشيطان، قام فنقرها أربًعـا، ال  

  .»ًيذكر اهللا فيها  إالَّ قليال
  احملافظة على األذكار دبر الصلوات -ثانًيا

ذكار، ولكلِّ ِذكرٍ موضـعه  ورد يف  السنة النبوية الكثري من األ
الذي ُيقال فيه، ومن هذه األذكار أذكار الصالة، واليت منـها مـا   
ُيقال بعد الصالة، فحافظ أخي على هذه األذكار، وردِّدها خبشوع 
وتأنٍّ؛ فإنَّ الكثريين يتهاونون هبا، فترى أحـدهم يسـرع فيهـا    

  ! لينصرف، والبعض ينصرف بدون أن يأيت هبا
  .احلرص عليها حىت يكون من الذاكرين هللا تعاىلفعلى املسلم 
  اإلكثار من قراءة كتاب اهللا تعاىل -ثالثًا

ومـا ذكـره   .. تالوة كتاب اهللا تاج الذِّكر وعنوان فضـله  
من «: قال رسول اهللا .. الذاكرون بأفضل من قراءة كتابه العزيز

 قرأ حرفًا من كتاب اهللا فله به حسنة، واحلسنة بعشر أمثاهلـا، ال 
" مـيم "حرف، و" الم"حرف، و" ألف"حرف، ولكن " امل"أقول 
  .) ١(»حرف

من قرأ مبائة آية يف ليلة؛ كُتـب لـه   «: وقال رسول اهللا 
  .) ٢(»قُنوت ليلة

                              
  .٢٩١٠: لترمذيصحيح ا/ رواه الترمذي (١)
  ).٦٤٤(رواه أمحد والدارمي السلسلة الصحيحة  (٢)



  

  ١٣  غيث القلوب ذكر اهللا تعاىل

فاحرص أن تكون من أولئك الذين يتفقدون كتاب رهبم تعاىل، 
وتأمَّل كم ستجد من األجر وأنت تتلو .. وال تكن من اهلاجرين له 

أن ثواب احلرف الواحـد؛    تعاىل، وقد أخربك النيب كتاب اهللا
  !ُيضاعف إىل عشر حسنات

  .فيما أيسر أن تكون من الراحبني الذاكرين هللا تعاىل
  احملافظة على األذكار -رابًعا

وهذا باب عظيم ُيدِخلك يف مجلة الذاكرين هللا تعـاىل، وقـد   
  ..تعدَّدت أنواع األذكار وصورها ويف مجيعها اخلري العظيم

وليس صعًبا أن تكون من احملافظني على األذكار، فما عليـك  
  .إالَّ أن تعزم على فعلها وتبدأ بتطبيقها يف أمورك كلِّها

فإذا خرجت من منزلك قلت ذكر اخلروج من من املنزل، وإذا 
ركبت سيارتك قلت ِذكر ركوب الدابة، وإذا دخلت اخلـالء أو  

ك، وإذا أردَت أن تتوضَّأ خرجت منه قلت ما جاء من الذِّكر يف ذل
أو فرغت من الوضوء قلت ما جاء يف ذلك من الذِّكر، وإذا لبست 

  .ثوًبا جديًدا قلت ما جاء من ِذكرٍ يف ذلك
وهكذا يف كلِّ أمورك حترص على احملافظة على األذكـار، وال  
تضيِّع الفرصة يف ذلك؛ فإنك إذا فعلت ذلك كنت من الذاكرين هللا 

  .تعاىل
  افظة على األذكار اليت ورد فضلهااحمل -خامًسا

والثواب اجلزيل .. هنالك مجلة من األذكار جاء الدليل بفضلها



  
غيث القلوب ذكر اهللا تعاىل ١٤  

  .على فعلها
كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان «: قال رسول اهللا 

سبحان اهللا وحبمده، سـبحان اهللا  : يف امليزان، حبيبتان إىل الرمحن
  .) ١(»العظيم

  :أخي املسلم
مات اليت ُتدَرك على طريق الذاكرين، فحاول تلك بعض العال 

أن تأخذ بنصيبك يف ذلك، واعزم عزم الصادقني، واستعن بربـك  
عانة على سلوك طريق الـذاكرين،  تبارك وتعاىل فاسأله التوفيق واإل

ُوفقت إىل ذلك فأنت على  نن جيعلك من الذاكرين له كثًريا، فإأو
  !خريٍ عظيم

  !الذِّكر غيث القلوب
  : مأخي املسل

كما أنَّ األرض حتيا بنزول الغيث فتخرج نباهتا وُتزهر، كذلك 
اجلـوارح،   وتصـلح القلوب حتيا بذكر اهللا تعاىل؛ فيصفو القلب 

وللذِّكر أثٌر عجيب على القلوب، وهو دواٌء ناجٌح ألمراض القلوب 
  .وآفاهتا

  :قال ابن القيم
فينبغي للعبد إنَّ يف القلب قسوةً ال ُيذيبها إال ذكر اهللا تعاىل، «

                              
  .رواه البخاري (١)



  

  ١٥  غيث القلوب ذكر اهللا تعاىل

أن يداوي قسوة قلبه بذكر اهللا تعاىل، وذكر محاد بن زيد عن املعلى 
يا أبا سعيد، أشكو إليـك قسـوة   : بن زياد أنَّ رجالً قال للحسن

، وهذا ألنَّ القلب كلَّما اشتدَّت به »أَِذْبه بالذِّكر«: قال!.. القلب
لك القسـوة  الغفلة اشتدَّت به القسوة، فإذا ذُكر اهللا تعاىل ذابت ت

فما أذيبت قسوة القلوب مبثل ذكر !.. كما يذوب الرصاص يف النار
  .اهللا تعاىل

  !فالذِّكر حياةٌ للقلوب، وبدونه يكون صاحبه يف مجلة األموات
وموت القلوب أسوأ موت؛ فإنَّ القلب إذا مات فسد أمر العبد 

  !كلِّه
مثل الذي يذكر ربَّه، والذي ال يـذكر  «: قال رسول اهللا 

  .) ١(»!به؛ مثل احليِّ وامليتر
الذِّكر للقلـب مثـل املـاء    « :وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

  .»!للسمك، فكيف حال السمك إذا فارق املاء؟
وهذا مثلٌ رائع ضربه شيخ اإلسالم ابن تيمية حلال القلب مـع  

  .ِذكر اهللا تعاىل، ويؤيِّده احلديث السابق
 عصمةٌ من الشيطان؛ فهو ولتعلم أخي املسلم أنَّ ذكر اهللا تعاىل
  .حصٌن للقلب من وسوسة الشيطان وإغوائه

ما من آدمـيٍّ إالَّ لقلبـه بيتـان؛ يف    «: قال عبد اهللا بن شقيق
فإذا ذكر اهللا خـنس، وإذا مل  . أحدمها امللك، ويف اآلخر الشيطان

                              
  .رواه البخاري ومسلم (١)



  
غيث القلوب ذكر اهللا تعاىل ١٦  

  .»يذكر اهللا وضع الشيطان منقاره يف قلبه ووسوس له
من أدراهنا، وهو صابون القلوب  وِذكر اهللا تعاىل جالٌء للقلوب

  !الذي ما غُسلت القلوب مبنظٍِّف أقوى منه
لكلِّ شيء جالء، وإنَّ جـالء  «: قال أبو الدرداء رضي اهللا عنه

  ..»القلوب ِذكر اهللا عزَّ وجل
فلو تعهَّد الغافلون قلوهبم بذكر اهللا تعاىل الستقامت، ولوجـد  

  ! أصحاهبا مثرات ذلك
نَّ ِذكر اهللا عالج لنفاق القلوب وأمـان  وال تنس أخي املسلم أ

  ..أدوائهمن 
من أكثر ذكر اهللا بـرئ  «: قال كعب بن مالك رضي اهللا عنه

  .»من النفاق
إنَّ كثرة ِذكر اهللا عزَّ وجل أمانٌ من النفاق، «: وقال ابن القيم

قال اهللا عـزَّ وجـلَّ يف   .. فإنَّ املنافقني قليلو الذِّكر هللا عزَّ وجلَّ 
  .َولَا َيذْكُُرونَ اَهللا إِلَّا قَِليلًاني املنافق

  : أخي املسلم
إنَّ همَّ الكثريين اليوم هو حياة أبداهنم؛ فتراه يكـدُّ وجيتهـد   
لتحصيل معاشه، فهو ساًع يف ليله وهناره يف حتصيل اللقمة والـيت  

  .»هي حياة للبدن
  !ولكن أين هذا املسكني من االجتهاد يف حتصيل غذاء الرُّوح؟

  !هو من ِذكر اهللا تعاىل الذي به حياته احلقيقية؟ أين



  

  ١٧  غيث القلوب ذكر اهللا تعاىل

  !قليلٌ أولئك الذين اجتهدوا يف حتصيل حياة قلوهبم
وأمَّا األكثرون فتراهم غافلني، ُمعرضني عن  أسـباب حيـاة   
القلوب؛ فأورثهم ذلك أمراض القلوب وأصاهبا من غفلٍة وإعراضٍ 

  !عن ذكر اهللا تعاىل وحبٍّ للدنيا وطولٍ لألمل
م أخي ذكر اهللا تعاىل ليحيا قلبك؛ فإنَّ ذكر اهللا نعم الغيث فالز

لقلبك ونعم القرين، فأنت بذكره تعاىل حيٌّ، منشـرح الصـدر،   
  .مطمئنُّ النفس، قريٌب من اهللا تعاىل

وأما أنت بغري ذكره عزَّ وجل فميت، ضيِّق الصـدر، قلـق   
 سرور النفس وانشراح الصـدر، .. النفس، غافلٌ عن سرِّ سعادتك 

الغنيمة الغالية اليت يفوز هبا الذين يذكرون اهللا تعاىل، فال تكـوننَّ  
  !أخي من املضيِّعني هلذه الغنيمة

 ؛»ذكر اهللا تعاىل«فسارع وبادر إىل حياة قلبك وربيع صدرك 
  !لتكون من األحياء حقيقة 

  الغافلون عن الذِّكر
  : أخي املسلم

ينما ترى أهل الذِّكر فب.. إنَّ الغفلة شرُّ داٍء سيطر على القلوب 
يتنعَّمون بِذكر اهللا تعاىل ويتلذَّذون مبناجاته، ترى أهل الغفلة الهني 

  !يف غيِّهم وضالهلم، فهم يف شقاٍء بربيق السعادة الكاذبة
  .أهل الذِّكر َحييْت قلوهبم وانتعشت

  !وتعثرت.. وأهل الغفلة ماتت قلوهبم 



  
غيث القلوب ذكر اهللا تعاىل ١٨  

بـذكر اهللا تعـاىل    فإذا أصبح أهل الذِّكر وقد رطَّبوا ألسنتهم
  !أصبح أهل الغفلة وقد ملئوا أفواههم باللغو والباطل

الناس ُيصبحون على : ويقال«: قال نصر بن حممد السمرقندي
صنٌف يف طلب املـال، وصـنٌف يف طلـب اإلمث،    : ثالثة أصناف

فأما من أصبح يف طلب املال فإنـه ال  .. وصنٌف يف طلب الطريق 
وإن أكثر املال، ومن أصبح يف طلـب   يأكل فوق ما رزقه اهللا تعاىل

اإلمث حلقه اهلوان واإلمث، ومن أصبح يف طلب الطريق آتاه اهللا تعاىل 
  .»!الرزق والطريق

والغافلون عن ِذكر اهللا فقدوا حظَّهم مـن احليـاة احلقيقيـة،    
  !وأضاعوا نصيبهم من ثواب اهللا الوفري

  !حال الغافلني بأسوأ مثال وقد شبَّه النيب 
ما من قومٍ يقومـون مـن جملـسٍ ال    «: ول اهللا قال رس

وكـان هلـم   ! يذكرون اهللا فيه؛ إالَّ قاموا عن مثل جيفة محـار 
  .) ١(»حسرة

  : أخي املسلم
ألولئك الذين جيتمعون لغري ذكر ا هللا  هذا مثل ضربه النيبُّ 

تعاىل، وهو تنفٌري شديٌد عن جمالس الغفلة، واليت خيوض أهلـها يف  
  .اللغو من القول
ما جلس قوٌم جملًسا مل يذكروا اهللا فيـه، ومل  «: وقال النيب 

                              
  .رواه مسلم (١)



  

  ١٩  غيث القلوب ذكر اهللا تعاىل

يصلُّوا على نبيهم؛ إالَّ كان عليهم ترة، فإن شاء عذهبم، وإن شاء 
  .) ١(»غفر هلم

أن هذه احلسرة تلزم أهلـها وإن دخلـوا    وقد أخربنا النيب 
  !اجلنة

ال جيلس قوم جملًسا ال يصلون فيه على رسول اهللا «: قال 
 ملـا يـرون مـن    ! اجلنة ا كان عليهم حسرة، وإن دخلوإال

  .)٢(»الثواب
إذا انكشف الغطاء للناس يوم القيامة «: قال عمرو موىل غفرة

عن ثواب أعماهلم، مل يروا عمالً أفضل ثواًبا من الذِّكر، فيتحسَّـر  
  .»ما كان شيٌء أيسر علينا من الذِّكر: عند ذلك أقوام فيقولون

  : أخي املسلم
ة داٌء خطٌري وشرٌّ مستطٌري؛ فاحذر داءها، فكم أهلكت من الغفل
  !خالئق

وإذا غفل القلب عن ذكر اهللا تعاىل استوحش الطاعات وابتعد 
  !عن طريق الصاحلات
على قدر غفلة العبد عن الذِّكر يكون ُبعـده  «: قال ابن القيم

  .»عن اهللا
إنَّ الغافل بينه وبني اهللا عزَّ وجل وحشة، ال تزول «: وقال أيًضا

                              
  ).١٥١٢(صحيح الترغيب والترهيب لأللباين / رواه أبو داود والترمذي واللفظ له (١)
  ).٧٦٢٤(صحيح اجلامع / اكمرواه النسائي وأمحد واحل (٢)



  
غيث القلوب ذكر اهللا تعاىل ٢٠  

  .»إالَّ بالذِّكر
مساكني أهل الغفلة، كم ُحرموا من خريات، وكم غفلوا عن 

ذكر اهللا أحلى ما تلذَّذت به القلوب، وأمجل ما تزيَّنت به !.. لذَّات
وأين هم مـن هـذه   ! فأين الغافلون من هذه اخلريات؟.. النفوس 

شغلتهم الدنيا عن أفضل املطالـب، وأهلكتـهم   ! غنائم النادرة؟ال
فتأمل يف حالك أيها الغافل، واعلم أنَّ املوت آٍت عـن  ! بشهواهتا
  ! قريب

ثالث أعجبـتين حـىت   «: قال سلمان الفارسي رضي اهللا عنه
! وغافل ليس ُيغفـل عنـه  ! مؤمل الدنيا واملوت يطلبه: أضحكتين

  !»خطٌ ربُّ العاملني عليه أم راضٍوضاحك ملء فيه وال يدري أسا
فيا من غفلت عن ذكر اهللا تعاىل، اعلم أنك لن جتـد لقلبـك   
دواًء أنفع من الذِّكر؛ فلتسَع إىل إصالح حالك مبالزمة ِذكـر اهللا  

  !تعاىل ومناجاته؛ لتكون من أولئك املتلذِّذين حبالوة الذِّكر
ـ  فتخسـر  . ةواعلم أنَّ املوت من ورائك، فال تأمننَّ نزوله بغت

فـال تغرنَّـك الـدنيا    .. الساعات، وُيحال بينك وبني الطاعات 
  !ببهجتها، وال ختدعنَّك بزخرفها

   َيــا أُيَهــا الــذي قــد غــرَّه األمــلُ
 ودون مــا يأمــل التنغــيُص واألجــلُ  

ــَها   ــدنيا وزينت ــا ال ــرى أمن    أال  َت
ــوا    كمنــزل الَركــب دار مثــة  ارحتلُ



  

  ٢١  غيث القلوب ذكر اهللا تعاىل

   اكَنهاتظــل ُتفــزع يف الرَّوعــات َســ
ــذَلُ    ــٌني وال َج ــه ل ــوغُ ل ــا يس  فم

ــه ــا يســَعى لَوارِث ــرُء يشــقَى مب    امل
 والقُرب وارثُ مـا يسـعى لـه الرجـلُ      

  من كالم العلماء يف الذِّكر
  : أخي املسلم

هذا باقةٌ من كالم العلماء الربانيني، الذين عرفوا شرف الذِّكر 
نها أريح كالم العارفني وهي عباراٌت منتقاة، جتد م.. ومقامه الرفيع 

ونفحات الصادقني، فتأمَّل فيها تأمُّل مستفيٍد، واجعلها يف سويداء 
  .قلبك؛ فإنك لن تعدم منها نفًعا

إنَّ اهللا قسَّم بينكم أخالقكم «: قال ابن مسعود رضي اهللا عنه
كما قسَّم بينكم أرزاقكم، إنَّ اهللا يعطي املال من حيـب ومـن ال   

ان إالَّ من حيب، فإذا أحبَّ اهللا عبًدا أعطـاه  حيب، وال يعطي اإلمي
اإلميان؛ فمن منَّ باملال أن ينفقه، وخاف العدو أن جياهده، وهاب 

ال إله إال اهللا واهللا أكرب وسبحان : "الليل أن يكابده؛ فيكثر من قوله
  .»"اهللا واحلمد هللا

من أ كثر ذكر اهللا برئ «: وقال كعب بن مالك رضي اهللا عنه
  .»من النفاق

إنَّ أعظمكم هـذا الليـل أن   «: وقال عبيد بن عمري رمحه اهللا
تكابدوه، وخبلتم على املال أن تنفقوه، وجبنـتم عـن العـدوِّ أن    



  
غيث القلوب ذكر اهللا تعاىل ٢٢  

  .»تقاتلوه، فأكثروا من ذكر اهللا عز وجل
تفقَّدوا احلـالوة يف ثالثـة   «: وقال احلسن البصري رمحه اهللا

فإن وجـدمت وإالَّ   يف الصالة ، ويف الذِّكر، وقراءة القرآن،: أشياء
  .»!فاعلموا أن الطريق ُمغلق

ما طابت الدنيا إال بـذكره ، وال  «: وقال ذو النون رمحه اهللا
  .»طابت اآلخرة إال بعفوه، وال طابت اجلنة إال برؤيته

إنَّ البقاع لينادي بعضـها  «: وقال عون بن عبد اهللا رمحه اهللا
: نعم، وقائلة: ؟ فقائلةيا جارتاه، أمرَّ بك اليوم أحٌد يذكر اهللا: بعًضا
  .»ال

من دخل يف اإلسالم دخل «: وقال أبو خالد املصري رمحه اهللا
يف حصن، ومن دخل املسجد فقد دخل يف حصَنني، ومن جلس يف 

  .»حلقة يذكر اهللا عز وجل فيها؛ فقد دخل يف بيته حصوًنا
ما تنعَّم املتنعِّمون مبثل ذكـر  «: وقال مالك بن دينار رمحه اهللا

  .»اهللا
احملب ال جيد مع حبِّ اهللا للدنيا «: وقال فتح املوصلي رمحه اهللا

  .»!لذَّة، وال يغفل عن ذكر اهللا طرفة عني
إنَّ يف الدنيا جنة من «: وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

  .»!مل يدخلها ال يدخل جنة اآلخرة
ا وال ريب أنَّ القلب يصدأ كم... «: وقال ابن القيم رمحه اهللا

يصدأ النحاس والفضة وغريمها وجالؤه بالذِّكر؛ فإنه جيلوه حـىت  



  

  ٢٣  غيث القلوب ذكر اهللا تعاىل

: وصدأ القلـب بـأمرين  . يدعه كاملرآة البيضاء، فإذا ُترك صدئ
  .»باالستغفار والذِّكر: وجالؤه بشيئني. بالغفلة والذنب
فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته؛ كـان الصـدأ   «: وقال أيًضا

ه، وإذا صـدئ القلـب مل   متراكًما على قلبه، وصدأه حبسب غفلت
تنطبع فيه صور املعلومات على ما هي عليه؛ فريى الباطل يف صورة 
احلقِّ، واحلقَّ يف صورة الباطل، ألنه لَمَّا تراكم عليه الصدأ أظلـم؛  
فلم تظهر فيه صورة احلقائق كما هي عليه، فإذا تراكم عليه الصدأ 

يقبل حقًّا وال ُينكر واسودَّ وركبه الران؛ فََسَد تصوره وإدراكه، فال 
باطالً، وهذا أعظم عقوبات القلوب، وأصل ذلك من الغفلة واتباع 

  .»اهلوى؛ فإهنما يطمسان نور القلب، ويعميان بصره
َولَا ُتِطْع َمْن أَغْفَلَْنا قَلَْبُه َعْن ِذكْرَِنا َواتََّبـَع َهـَواُه   : قال تعاىل
  ].٢٨: الكهف[ َوكَانَ أَْمُرُه فُُرطًا

ذا الكالم النفيس خيربك ابن القيم رمحه اهللا، حبقيقة الداء، ويف ه
! والذي من نتائجه احلرمان من ذكر اهللا تعاىل، وحرمان نور القلب

  .فافهم ذلك وال تكن غافالً عن هذه املعاين النفيسة
: وذكر العبد لربِّه حمفوٌف بذكرين من ربِّه لـه «: وقال أيًضا

له، وذكر بعده، بـه صـار العبـد    ذكر قبله، به صار العبد ذاكًرا 
  .»]١٥٢: البقرة[ فَاذْكُُرونِي أَذْكُْركُْم: مذكوًرا، كما قال تعاىل

وهو ُروح األعمال الصاحلة؛ فإذا خال العمل ... «: وقال أيًضا
  .»عن الذِّكر كان كاجلسد الذي ال ُروح فيه، واهللا أعلم
ـ : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما يف قوله تعاىل ُروا اَهللا اذْكُ



  
غيث القلوب ذكر اهللا تعاىل ٢٤  

إنَّ اهللا تعاىل مل يفرض على عباده «] ٤١: األحزاب[ ِذكًْرا كَِثًريا
فريضة إالَّ جعل هلا حدا معلوًما، مث عذر أهلها يف حال العذر، غري 
الذِّكر؛ فإنَّ اهللا تعاىل مل جيعل له حدا ينتهي إليه، ومل يعذر أحًدا يف 

اذْكُُروا اَهللا ِقَياًما َوقُُعوًدا َوَعلَى فَ: تركه، إالَّ مغلوًبا على تركه فقال
بالليل والنهار، يف الـربِّ والبحـر، ويف   » ]١٠٣: النساء[ُجُنوبِكُْم

السفر واحلضر، والِغَنى والفقر، والسَّقم والصحة، والسرِّ والعالنية، 
  !وعلى كلِّ حال
ثبتت أنَّ غاية اخللق واألمر أن ُيذكر فال ُينسى، «: وقال أيًضا

كر فال ُيكفر، وهو سبحانه ذاكٌر ملن ذكـره، شـاكٌر ملـن    وُيش
  .»شكره

  : أخي املسلم
كانت تلك كلماٍت مضيئةً حول ذكر اهللا تعاىل، وهـي وإن  
اختلفت يف ألفاظها إالَّ أهنا اتفقت يف معانيها، فهي مجيًعا ترمي إىل 

  .بيان شرف ومكانة ذكر اهللا تعاىل
  فضائل الذِّكر

  : أخي املسلم
  !وفضله رفيع.. الذِّكر عظيم إنَّ شرف

فضل يفوز به الذاكرون هللا تعاىل، وحيصدون مثراته يف الـدنيا  
وقد ذكر اإلمام ابن القيم للذكر أكثر من سبعني فائدة .. واآلخرة 

  .تضمَّنت املعاين العظيمة اليت يشتمل عليها ِذكر اهللا تعاىل



  

  ٢٥  غيث القلوب ذكر اهللا تعاىل

  :وإليك هذه الفضائل باختصار
  .يطرد الشيطان ويقمعه• 
  . ُيرضي اهللا عز وجل •
    . يزيل اهلم والغم عن القلب• 
  .جيلب للقلب الفرح والسرور• 
      .يقوِّي القلب والبدن• 
  .ينوِّر الوجه والقلب• 
      .ُيجِلب الرزق• 
  .يكسو الذاكر املهابة واحلالوة والنضرة• 
  .يورثه احملبة هللا عز وجل• 
  .أنه يراهيصل بالعبد إىل مرتبة اإلحسان؛ فيعبد اهللا ك• 
    .يورث اإلنابة والرجوع  إىل اهللا تعاىل• 
  .القرب من اهللا تعاىل؛ فعلى قدر ذكره هللا تعاىل؛ يكون قُربه• 
  .يورث هيبة اهللا تعاىل وإجالله تبارك وتعاىل• 
فَـاذْكُُرونِي  : يورث ذكر اهللا تعاىل له، كما قـال تعـاىل  • 
  ].١٥٢: البقرة[ أَذْكُْركُْم

من ذكرين يف نفسـه  «: ه عن ربه عزَّ وجلفيما روا وقال 
  .»ذكرته يف نفسي؛ ومن ذكرين يف مأل؛ ذكرته يف مأل خري منهم



  
غيث القلوب ذكر اهللا تعاىل ٢٦  

الذِّكر «: قال شيخ اٍإلسالم ابن تيمية.. ُيورث حياة القلب • 
مثل املاء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فـارق  : للقلب
  .»!املاء؟

الغافل بينه وبني اهللا  يزيل الوحشة بني العبد وربه تعاىل؛ فإنَّ• 
  .تعاىل وحشة ال تزول إال بالذِّكر

إذا تعرف العبد على اهللا تعاىل بذكره يف الرخاء تعرف عليه • 
  .يف الشدَّة
قال معاذ  ابن جبل رضـي  . الذِّكر جناة من عذاب اهللا تعاىل• 
! ما عمل آدمي عمالً أجنى له من عذاب اهللا من ذكـر اهللا : اهللا عنه
وال، إالَّ أن : قال! با عبد الرمحن، وال اجلهاد يف سبيل اهللا؟قالوا يا أ

َولَِذكُْر : يضرب بسيفه حىت ينقطع، ألنَّ اهللا تعاىل يقول يف كتابه
  ].٤٥: العنكبوت[ اِهللا أَكَْبُر
  .سبب يف تنزُّل السكينة وغشيان الرمحة وحفوف املالئكة• 
لكـذب  سبب يف اشتغال اللسان عن الغيبـة والنميمـة وا  • 

  .والفحش والباطل
  .جمالس الذِّكر جمالس املالئكة، وجمالس اللغو جمالس الشيطان• 
االشتغال به سبب يف عطاء اهللا للذاكر أفضل مـا يعطـي   • 
  .السائلني
    . أيسر العبادات وأجلها• 
  .غراس اجلنة• 



  

  ٢٧  غيث القلوب ذكر اهللا تعاىل

مع البكاء يف اخللوة؛ سبب إلظالل اهللا تعاىل لعبـده يـوم   • 
  .مسالقيامة من حرِّ الش

ذكر اهللا تعاىل يوجب األمان من نسيان اهللا تعاىل له، والذي • 
َولَا َتكُوُنـوا  : هو سبب شقاء العبد يف املعاش واملعاد قال اهللا تعاىل

: احلشـر [ كَالَِّذيَن َنُسوا اَهللا فَأَْنَساُهْم أَْنفَُسُهْم أُولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ
١٩.[  

ا، ونور له يف قربه، ونور لـه يف  الذِّكر نور للذاكر يف الدني• 
  .معاده

الذِّكر يفتح باب الدخول إىل اهللا تعاىل، فإذا فُـتح البـاب   • 
  .ووجد الذاكر ربه، فقد وجد كل شيء

  .الذِّكر ينبه القلب من نومه وغفلته• 
الذاكر قريب من مذكوره، ومذكوره معه، وهذه املعية معية • 

، فهي معية بالقرب والوالية خاصة غري معية العلم واإلحاطة العامة
  .و احملبة والنصرة والتوفيق

  .الذِّكر رأس الشكر، فما شكر اهللا تعاىل من مل يذكره• 
أكرم اخللق على اهللا تعاىل من املتقني من ال يزال لسانه رطًبا • 

  .بذكر اهللا تعاىل
  .إنَّ يف القلب قسوة ال يذيبها إال ذكر اهللا تعاىل• 
  .اهللا تعاىل واسُتدفعت نقمته مبثل ذكر اهللاما اسُتجلبت نِعم • 
  .الذِّكر يوجب صالة اهللا تعاىل ومالئكته على الذاكر• 



  
غيث القلوب ذكر اهللا تعاىل ٢٨  

يبـاهي اهللا تعـاىل   . جمالس الذِّكر رياض اجلنة يف الـدنيا • 
  .بالذاكرين مالئكته

قال أبـو  .. من داوم على الذِّكر دخل اجلنة وهو يضحك • 
ألسنتهم رطبة من ذكـر اهللا   الذين ال تزال«: الدرداء رضي اهللا عنه

  .»عز وجل، يدخل أحدهم اجلنة وهو يضحك
ذكر اهللا تعاىل أكرب عون على طاعة اهللا تعاىل؛ فإنه حيببـها  • 

  . للعبد ويسهلها عليه، وجيعل قرَّة عينه فيها
  .ذكر اهللا تعاىل ُييسِّر الصعب ويهوِّن العسري• 
  .ذكر اهللا ُيذهب عن القلب املخاوف• 
يعطي قوة كبرية؛ حىت  إنه ليفعل مع الذِّكر ما ال ُيظن  الذِّكر• 

  .فعله بدونه
  .يدرك الذاكر من اللذة ما ال يدركها غريه• 
  .يف تكثري الذِّكر تكثري لشهود العبد يوم القيامة• 
  . الذِّكر محاية من الشيطان وكيده• 

  بتصرف يسري »نضرة النعيم«نقالً من كتاب 

  : أخي املسلم
ض الفضائل والفوائد اليت يفوز هبا الـذاكرون؛  كانت تلك بع

ويف ذلك شاهٌد واضٌح على فضل الذِّكر وشرفه، فإيَّاك أن تكـون  
  !من املضيعني لكلِّ ذلك فتكون من اخلاسرين



  

  ٢٩  غيث القلوب ذكر اهللا تعاىل

  مناذج من حياة الذَّاكرين
إنَّ هللا عباًدا شغلهم ذكره عن كلِّ مذكور؛ فهم : أخي املسلم

  !يم قُدسه ميرحونيف رياض ذكره يتقلَّبون، ويف نع
اغتنموا الساعات يف ادِّخار البضـاعة الباقيـة، وسـارعوا يف    

إذا انشغل الناس بالقيـل والقـال   .. االستزادة من الرصيد الباقي 
وإذا انشغل النـاس  .. رأيتهم منشغلني بذكر موالهم تبارك وتعاىل 

  !بالدينار والدرهم رأيتهم مشغولني جبمع الباقيات الصاحلات
ةٌ من حياة هؤالء القوم؛ تقف بك على احلياة السعيدة وهذا باق

  !حقًا، وعلى تلك الرياض الناضرة
تصف لنا .. سيد الذاكرين وقدوة املتبتلني  لقد كان رسولنا 

 كـان الـنيب   «: أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها حاله؛ فتقول
  .) ١(»يذكر اهللا على كلِّ أحيانه

صلَّى حـىت   أنَّ النيب «: عنه وعن املغرية بن شعبة رضي اهللا
أتكلف هذا وقد غفر اهللا لك ما تقـدم  : فقيل له. »انتفخت قدماه

  .) ٢(»أفال أكون عبًدا شكوًرا«: فقال! من ذنبك وما تأخر؟
: وهذا معاذ بن جبل رضي اهللا عنه لَمَّا حضرته الوفـاة، قـال  

اخنق خنقك، فوعزَّتك إين أحبك، اللهم إين كنت أخافك وأنـا  «
ليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أين ما كنت أحب البقاء يف الـدنيا  ا

                              
  .رواه مسلم (١)
  .رواه البخاري ومسلم (٢)



  
غيث القلوب ذكر اهللا تعاىل ٣٠  

لكري األهنار وال غراس األشجار، وإمنا ملكابدة الساعات وظمـأ  
  .»!اهلواجر ومزامحة العلماء بالركب عند حلق الذِّكر

قال يل رجل : قال مسروق.. وهذا متيم الداري رضي اهللا عنه 
اري، صلَّى ليلةً حىت  أصبح هذا مقام أخيك متيم الد: من أهل مكة

أَْم َحِسـَب الَّـِذيَن اْجَتَرُحـوا    أو كاد، يقرأ آية يردِّدها ويبكي 
السَّيِّئَاِت أَنْ َنْجَعلَُهْم كَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َسَواًء َمْحَياُهْم 

  ].٢١: اجلاثية[ َوَمَماُتُهْم َساَء َما َيْحكُُمونَ
ة رضي اهللا عنه يسبح يف كلِّ يوم اثىن عشـر  وكان أبو هرير
  !»أسبح بقدر دييت«: ألف تسبيحة؛ ويقول

وكان قتادة رمحه اهللا خيتم القرآن يف سبع، فإذا جاء رمضـان  
  !ختم يف كلِّ ثالث، فإذا جاء العشر ختم يف كلِّ ليلة

ولَمَّا حضرت الوفاة أبا بكر بن عياش رمحه اهللا بكت أختـه،  
بكيك؟ انظري إىل تلك الزاوية، فقد ختم أخـوك  ما ُي«: فقال هلا

  .»!فيها مثانية عشر ألف ختمة
وهذا هو اإلمام احلجَّة مسعر بن كدام رمحه اهللا، حيكي ابنـه  

  !»كان أيب ال ينام حىت يقرأ نصف القرآن«: حممد بن مسعر، قال
وهذا إمام أهل السنة و اجلماعة أمحد بن حنبل رمحه اهللا حيكي 

كان أيب يصلي يف كلِّ يوم وليلة ثالمثائـة  «: اهللا قال عنه ابنه عبد
فلما مرض من تلك األسواط أضعفته فكان يصلي يف كل .. ركعة 

  .»!يوم وليلة مائة ومخسني ركعة، وكان قرب الثمانني



  

  ٣١  غيث القلوب ذكر اهللا تعاىل

ما «: وهذا سيد الزهاد بشر احلايف رمحه اهللا قال عنه ابن املديين
  .»مائة ركعةرأيت أخوف هللا منه، كان يصلي كل يوم مخس

: وهذا إمام العارفني اجلنيد رمحه اهللا يقول عنه أبو بكر العطوي
كنت عند اجلنيد حني مات؛ فختم القرآن مث ابتدأ من البقرة، فقرأ 

  .رمحه اهللا تعاىل! سبعني آية مث مات
ختم : يقال«: وهذا أبو بكر الكتاين رمحه اهللا يقول عنه الذهيب

  .»وكان من األولياء! لف ختمةالكتاين يف الطرف اثين عشرة أ
كان أيب «: وهذا احلافظ ابن عساكر رمحه اهللا يقول ابنه القاسم

مواظًبا على صالة اجلماعة وتالوة القرآن، خيتم كل مجعة، وخيتم يف 
رمضان كلَّ يوم ، وكان كثري النوافل واألذكار، وحياسب نفسـه  

  .»على حلظٍة تذهب يف غري طاعة
كان رجل بالبادية قد : يب داود رمحه اهللاوقال عبد العزيز بن أ

اختذ مسجًدا، فجعل يف قلبه سبعة أحجار، كان إذا قضى صـالته  
قال فمرض الرجل، .. يا أحجار، أُشهِدكم أنه ال  إله إالَّ اهللا : قال

: فرأيت يف منامي أنه أُمر يب إىل النار، قـال : قال.. فُعرج بُروحه 
فه، قد عظم فسدَّ عين باًبا من فرأيُت حجًرا من تلك األحجار أعر

أبواب جهنم، مث أُيت إىل الباب اآلخر، وإذا حجٌر من تلك األحجار 
أعرفه، قد عظم فسد عين باًبا من أبواب جهنم، حىت ُسدَّت عـين  

  .بقية األحجار أبواب جهنم
  .وكان شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا منوذًجا فريًدا للذاكرين

حضرت شيخ اإلسالم ابن تيمية مـرة  «: مقال تلميذه ابن القي



  
غيث القلوب ذكر اهللا تعاىل ٣٢  

صلَّى الفجر، مث جلس يذكر اهللا تعاىل إىل قريبٍ مـن انتصـاف   
هذه غدويت، ولو مل أتغدَّ الغداء سقطت : النهار، مث التفت إيلَّ وقال

  .»أو كالًما قريًبا من هذا! قويت
ال أترك الذِّكر إال بنيـة  : وقال يل مرة«: وقال ابن القيم أيًضا

نفسي وإراحتها؛ ألستعدَّ بتلك الراحة لِذكرٍ آخر، أو كالًما إمجام 
  .».هذا معناه
! احملبوس من ُحبس قلبه عن ربِّه تعـاىل : وقال يل مرة«: وقال

  .»!واملأسور من أسره هواه
  : أخي املسلم

نت تلك رحلةٌ قصريةٌ يف رياض الذاكرين، تفهم منها ما لقد كا
مَّة من صدق العبادة واجلـدِّ  كان عليه الصاحلون من سلف هذه األ

يف القصد، حىت  غدوا أرًجيا ميأل األكوان شذى وعرفًا، فال يفوتنك 
ركب الذاكرين، وأقبل على ربِّك تعاىل؛ وقف ببابه للخدمة، وعفر 
الوجه؛ عسى أن تفوز بالزلفى ورفعة الدرجات، فإن ذكر اهللا تعاىل 

! م به يـوم القيامـة  أغلى بضاعة تفوز هبا يف الدنيا، وأنفع زاد تقد
فبادر إىل طريق الذاكرين، واطرد الغفلة وطول األمل، واسـأل اهللا  

  .تعاىل أن يعينك على ِذكره وُشكره وُحسن عبادته
واحلمد هللا تعاىل، وصلى اهللا على نبينا حممد وآلـه وصـحبه   

  .وسلم


