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  حممد توفيق رمضان. د

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد خامت النبيني وعلى آله وصحبه أمجعني 
  :وبعد

فإن شهر رمضان فرصة للتقرب إىل اهللا سبحانه، وعودة إىل أعتاب رمحته، وبداية تغيري يف منهج 
  .شأنهاحلياة والسلوك لتوجه صحيح إىل اهللا جل 

وهذا التغيري يتطلب وسائل تعني عليه، بل إىل شروط ال غىن ملن صدق يف التوجه للوصول إىل 
  .غايته

  .وسأقف هنا أمام وسيلتني تربويتني أعتقد أما ال تناالن االهتمام والعناية منا كما ينبغي
  .الذكر واالستغفار: إما 

تعاىل التنويه ما واحلض عليهما، ويف شهر  سأقف عند هاتني الشعريتني اللتني أكثر كتاب اهللا
  .   شهر اإلقبال على اهللا سبحانه أرى من املناسب احلديث عنهما ،الصوم

 :الذكر وأهميته 
إن ذكر اهللا تعاىل من أعظم ما حيتاج إليه قلب املؤمن ليتذوق حقيقة اإلميان، ولينتقل إميانه من إميان 

صاحبه، إىل إميان يضرب جذوره يف أعماق القلب وتظهر سجني يف قفص العقل ال سلطان له على 
  .مثاره على اجلوارح والسلوك

. والذكر الذي نعنيه هنا ليس جمرد كلمات نرددها، بل أن يكون قلب أحدنا حاضرًا مع اهللا دائماً 
كة ولرمبا كان اللسان ال يتحرك، ولكن القلب ذاكر يقود احلر . غافل حترك اللسان بذكر، والقلب فلرمبا

  .حنو ابتغاء رضى اهللا وحمتبه
اعلم أن فضيلة الذكر غري منحصرة يف التسبيح والتهليل : (يقول اإلمام النووي رمحه اهللا تعاىل

كما قال سعيد بن جبري . بل كل عامل بطاعة اهللا تعاىل فهو ذاكر هللا تعاىل. والتحميد والتكبري وحنوها
  .١)رضي اهللا عنه وغريه من العلماء

أنه ينبغي أن يكون القلب حاضرًا ويقظًا بذكر اهللا تعاىل، ومادام العبد يستحضر مراقبة  وهذا يعين
  .اهللا يف حاله وفعله ومقاله، ويقصد عبادة اهللا تعاىل وطاعته فهو يذكر اهللا تعاىل

                                                 
  .٧األذكار للنووي ص ١
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 ����َوالذاِكرِيَن اللَه َكِثيرًا َوالذاِكَراتِ ����: ومن خالل هذا املعىن ميكن فهم معىن قوله تعاىل
 ����َوَسبُحوُه ُبْكَرًة َوَأِصيالً * يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا اذُْكُروا اللَه ِذْكرًا َكِثيرًا ����: ، وقوله تعاىل)٣٥األحزاب(
  ).٤٢-٤١باألحزا(

املراد يذكرون اهللا يف : (ويؤكد فهم هذه اآليات على هذا النحو ما قاله ابن عباس رضي اهللا عنهما
وًا وعشياً، ويف املضاجع، وكلما استيقظ من نومه، وكلما غدا أو راح من منزله أدبار الصلوات، وغد

  .٢)ذكر اهللا تعاىل
. وما يذكره ابن عباس طريق لتحقيق املعىن األول الذي أشار إليه كالم اإلمام النووي رمحه اهللا تعاىل

الصلوات وسائر األذكار املأثورة وإمنا يكون ذلك مبالزمة األوراد املأثورة يف الصباح واملساء ويف أعقاب 
  .عند خمتلف األحوال

 سلوكيةوإذا كان الذكر هنا لفظيًا يتمثل يف دعاء أو تسبيح أو حتميد أو حنوه؛ فإن له صورة أخرى 
كدخول املسجد : وذلك بالتزام اآلداب الواردة يف خمتلف أحوال املرء. تقوي معىن الذكر يف قلب املرء

وأن نأكل . ودخول اخلالء بالقدم اليسرى واخلروج باليمىن. منه بالقدم اليسرى بالقدم اليمىن، واخلروج
ولكنها يف . وغري ذلك من اآلداب، واليت قد يتصور املرء أا جمرد آداب شكلية... باليد اليمىن 

تآزرت اجلوارح ليغدو املرء ذاكرًا بكل   ، فإذا ترافقت مع الذكر اللفظياحلقيقة حتريض ليقظة القلب
رقة : وذلك يتيح له أن يقطف مثار ذكره. يانه، مستحضراً عظمة اهللا تعاىل ونعمه وفضله عليه يف قلبهك

  .يف القلب واستقامة يف السلوك
  .ذلك ألن املراد من الذكر إمنا هو يقظة القلب

لرمحة اهللا تعاىل وإحسانه؛ يثمر قوة يف عزمية اخلري،  تتمثل يف أنه تعرض :وللذكر ثمرة عظيمة
أن  واآلخرأن الذكر حصن مينع كيد الشيطان ووسوسته،  أحدهما: وذلك ألمرين اثنني. الستقامةوا

  .الذاكر حاضر القلب مع اهللا، وذلك جيعله أشد حباً هللا وأكثر خشية منه
  .٣"أنا جليس من ذكرين، أو أنا معه إذا ذكرين": كيف ال، واحلديث القدسي عن اهللا تعاىل يقول

إن هللا مالئكة يطوفون يف ": �قال رسول اهللا : يب هريرة رضي اهللا عنه قالوروى البخاري عن أ
فيحفوم : قال. هلموا إىل حاجتكم: فإذا وجدوا قومًا يذكرون اهللا تنادوا. الطرق يلتمسون أهل الذكر

: ما يقول عبادي؟ قال يقولون: فيسأهلم رم وهو أعلم م: بأجنحتهم إىل السماء الدنيا، قال

                                                 
  .وضع نفسهاألذكار للنووي امل ٢
  .٦٩٧٠رقم احلديث  ٦/٢٦٩٤رواه مسلم ) وأنا معه إذا ذكرين: (احلديث بلفظ ٣
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. ال، واهللا ما رأوك: فيقولون: هل رأوين؟ قال: فيقول. ك ويكربونك وحيمدونك وميجدونكيسبحون
لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك متجيداً وحتميداً، : يقولون: فكيف لو رأوين؟ قال: فيقول: قال

  .وأكثر تسبيحاً 
ال واهللا يا : يقولون: قال وهل رأوها؟: يقول: قال. اجلنة: يقولون: فما يسألونين؟ قال: فيقول: قال

لو أم رأوها كانوا أشد عليها حرصاً، وأشد : يقولون: فكيف لو رأوها؟ قال: يقول: قال. رب ما رأوها
: وهل رأوها؟ قال: يقول: قال. من النار: يقولون: فمم يتعوذون؟ قال: قال .هلا طلباً، وأعظم فيها رغبة

لو رأوها كانوا أشد منها : يقولون: فكيف لو رأوها؟ قال: وليق: قال. ال واهللا يا رب ما رأوها: يقولون
  .فراراً وأشد هلا خمافة

فيهم فالن، ليس منهم، إمنا : فيقول ملك من املالئكة: قال. أشهدكم أين غفرت هلم: فيقول: قال
  .٤"هم اجللساء ال يشقى م جليسهم: قال. جاء حلاجة

يف القلب حمبة اهللا تعاىل وخشيته، مما يعني املرء على والذكر سبب ملغفرة اهللا تعاىل، وغذاء يوطد 
السر الذي يسعى املرء ... وهو سبب لطمأنينة القلب . التزام شرعه بتطبيق أوامره واجتناب نواهيه

  .دائماً إليه، بل هو من أهم ما يبحث اإلنسان عنه يف حياته
  ...ويف مقابل ذلك جند أن الغفلة من أخطر ما يهدد اإلنسان 

َ���ً �َ���� �َ�� �َِ�����: ذلك ما أشار إليه قول اهللا تعاىل من�� �! ��َ� �"# َ$ُ� �ِ�&�'(��� �ِْ�*+ ��, �-�.�� ��/�	� 

  ).٣٦الزخرف (

أن من تعامى عن التدبر : ، واملراد عندئذٍ ٥بالقرآن والعمل به �+*�ِْ� ���)'�&�ِ��وقد فسر بعض العلماء 

+*�ْ�ِ �: ولكنه عرب عن ذلك كله بقوله سبحانه. وأمهل العمل مبقتضاهيف كتاب اهللا تعاىل وشرعه، 
  .ألن الذكر هو اجلذر الذي يغذي شجرة التمسك والتدبر وااللتزام ����)'�&�ِ�

�َ� 	���5�678 �1����4 	���3�َ 2َ/����1 �ُ���0ً�: ومن ذلك قوله سبحانهِ�ْ�*+ ��, 2َ;9َْ�ْ:�� ����6ْ9َ �/�� �5*�الكهف ( �	��َ� 8ُ

 �	���3�َ 2َ/����1 �ُ���0ً� .أمهل ذكرنا وتركه:  �2َ;9َ�ْْ:�� ����6ْ9َ ,�� +*�ْ�ِ�َ�� :قال ابن عطية يف تفسري اآلية). ٢٨
  .أي كان األمر الذي جيب أن يلتزم به مفرطاً فيه ومضيعاً : 

                                                 
 .٦٠٤٥رقم احلديث  ٥/٢٣٥٣رواه البخاري ج ٤
  .٢٢٣ص ١٣انظر احملرر الوجيز البن عطية ج ٥
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بل عن وكما أكدت النصوص الشرعية وجوب الذكر واحلرص عليه وعلى دوامه، فقد ت باملقا

�َDَ8 �E*Fْ�َ� ً�,C	�Aَ� *Bً 	�@�	�3 ��ْ?���ِ� /*�� �ْ�$َ��<ِ =ِ��ْ�ُ>�	# �: الغفلة، كما يف قوله تعاىل G*� �E(=(� �ُ�ْ+��	
 �H*9*��َ�ْ�� ��#/ �ُIَ8 َ��	 ِ>��JK��	� ) ٢٠٥األعراف.(  

��L��7 �� :وعندما وصف اهللا تعاىل الكفرة قال يف شأمَMِ= �E*�َ+ (3َ2�	 *N��*BK� Oَ9�, �� ْ�C<�ْ� �N�� �Pْ�� ْ��C6�Pَ���
 ����ِ*��َI�ْ� �Q��َ$�ْ� R*<���� َ� ��ّ9�� * �L�4 �E*Uَـ�	2ُ�	 �L*4�ِ��W�=َ2�	 �Lِ�*.�&���	 �Lِ�ِ=�ُ9ُ� Oَ9�, ��ّ9�� �5�6َ0 ���*7�� �E*Uَـ�	2ُ

  ).١٠٨-١٠٧النحل(� ��ْ�َ��*�3�ُ9

أرأيت كيف اختار هلم صفة الغفلة من كل الصفات السيئة اليت ميكن  ��L�4 ��ْ�َ��*��3�ُ9وصفهم بأم 
أن يوصفوا ا، إشارة إىل ما تعنيه الغفلة من تبلد يف احلس، وضعف إرادة جيعله طوع بنان الشيطان 

  .واهلوى
  :كيفية الذكر

7*��� X/��: أمرنا اهللا سبحانه بكثرة الذكر فقال�� ���C�َ2 ���ً�Y*Zَ� ً��ْ�*+ ��79�� �	��ُ�ْ+� ���: � ) ٤١األحزاب.(  

ْ�ُ��	 ً�/�� *� ��ّ9�� �3	�� ً�@��.ُ	�Lِ�ِ=��:�[ �Oَ9�,� �: وأمرنا أن نذكره على كل حال فقال�� ���*آل ( �... ��7
  ).١٩١عمران 

  ).٥٥األعراف  � )	�@�ًA� ْ��B�LُI(=�� ْ���,� َDَ8�C,�ً  �: وأمرنا عز وجل أن نذكره وندعوه خفية فقال
َمْن ذكر اهللا خاليًا ففاضت عيناه من السبعة الذين يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال  �وعد النيب 

  .ظله
ألن اجلهر بالذكر . وهذا ال مينع من اجلهر بالذكر، فقد جهر الصحابة بالذكر يف أحوال كثرية

كما صح يف السنة، فقد روى النسائي والرتمذي وابن   مطلوب يف بعض األحوال؛ إذ يسن اجلهر بالتلبية
وكما بينه . "أتاين جربيل فأمرين أن آمر أصحايب باإلهالل والتلبية": أنه قال �ماجه عن النيب 

  .٦الفقهاء، وكذلك األمر يف تكبريات العيد، فقد ورد أن اجلهر ا مسنون

                                                 
مر أصحابك أن يرفعوا أصوام (تاين جربيل فقال أ: كتاب احلج، باب ما جاء يف رفع الصوت بالتلبية ويف رواية عند احلاكم يف املستدرك: سنن الرتمذي ٦

  .١/٦١٩) باإلهالل والتلبية
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عة الذين يظلهم اهللا يف ظله، إذ يقول ورد استحباب الذكر على انفراد، كما يفهم من حديث السب
، كما ورد الثناء على القوم الذين جلسوا جملساً ٧"ورجل ذكر اهللا خاليًا ففاضت عيناه": �النيب 

وال يقعد قوم يذكرون اهللا عز وجل إال حفتهم املالئكة ": �فقد قال النيب . يذكرون فيه اهللا سبحانه
وقد سبقت اإلشارة قبل قليل إىل احلديث الذي رواه  .٨"وغشيتهم الرمحة ونزلت عليهم السكينة

إن هللا مالئكة يطوفون يف الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا ": قال �البخاري عن أيب هريرة أن النيب 
  .٩"... هلموا إىل حاجتكم : وجدوا قوماً يذكرون اهللا تنادوا
ولكل عمل يقوم به، ولكل  وال تنس أن لكل حالة من حاالت املرء،. هذا يف الذكر بصفة عامة

تقلب من حاٍل إىل حال ذكر مالئم له وردت به السنة، كالطعام والشراب، والنوم واالستيقاظ، 
والدخول إىل البيت واخلروج منه، والدخول إىل املسجد واخلروج منه، والدخول إىل اخلالء واخلروج منه، 

  .تعاىل اخل مما جيعل املرء دائماً يف ذكر هللا... وقبل اجلماع 
إذا كانت هذه األذكار على اختالف أنواعها قد أمر ا عامة املسلمني، فهي بالنسبة للدعاة أعظم و 
  .أمهية

  :االستعفار -ب
وهذا كله أثر الذكر . االستغفار مثرة وعي العبد ويقظة قلبه، واستحضار مراقبة اهللا تعاىل وخمافته

7*��� [ِ+َ� �َ.�9ُ�: قال تعاىل. ومثرته���	 ��*�ْ��� ��/�	 �Lِ�ِ=�ُ�ُ*� ْ�	��َ�ْ�َ����َ� ��ّ9�� ْ�	��َ�َ+ �L���Fُ��َْ2 ْ���&َ9َ^ �	َ2 ًA�_*'�َ� ْ��
�/ Oَ9�, ْ�	C�*W�� �Lَ��	 ��ّ9�� 7�ِ] �̀ �ُ�a���3��&َ9�.�� �L�4�	 ْ��ُ9�.َ� �� ) ١٣٥آل عمران.(  

انه وتعاىل بالفقر والعجز والتقصري، واالستغفار حالة من الشعور بالضعف، واعرتاف للموىل سبح

*��� /�Hِ6C  � :والتجاء إليه سبحانهَ� ���:#/ LُIَ� Gb�ِ] *�79�� Oَ�ِ] �	C�*�َ�� ) ٥٠الذاريات.(  
وقد أمرنا اهللا سبحانه وتعاىل باالستغفار يف آيات كثرية، وبشر املستغفر باملغفرة فقال سبحانه 

  ).١٠٦النساء ( � [3ِ) ��9ّ�� ��3�َ ;َ�ُ���ً �)'* &�ً 	�����َ�ْ�*ِ� ��9ّ���: وتعاىل

� �Eِ6	���d#6� &�Pِ=� #G*_�.ْ��ِ= �E#=�� *<	���=ِcْ�Iَ�ِ�� :وقال سبحانه وتعاىلَ  ).٥٥غافر ( �	�����َ�ْ�*�� �*

                                                 
  .٢/٧١٥: ومسلم ١/٢٣٤: أخرجه الشيخان وغريمها انظر البخاري: ورجل ذكر اهللا خالياً ... سبعة يظلهم اهللا يف ظله : احلديث ٧
  .د اإلمام أمحدوهو عند ابن ماجه وابن حبان ومسن) ٢٧٠٠(رقم احلديث ) ٤/٢٠٧٤(رواه مسلم  ٨
  .٦٠٤٥رقم احلديث  ٥/٢٣٥٣رواه البخاري ج ٩
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�F�� (Lُe ���Fْ�َ��َ�ْ�*ِ� ��9ّ�� ��?ِ�: وقال سبحانه �L*9ْf�� �	َ2 ً�g��� hْ�&�.�� ��/�	ً�& *'(� ً���ُ�َ; ��ّ9�� *<� ) النساء
١١٠.(  

يا أيها الناس توبوا ": �قال رسول اهللا  :وروى مسلم عن األغر بن يسار املزين رضي اهللا عنه، قال
ويف رواية للبخاري عن أيب هريرة رضي اهللا  ١٠"إىل اهللا واستغفروه، فإين أتوب إىل اهللا يف اليوم مائة مرة

واهللا إين ألستغفر اهللا وأتوب إليه يف اليوم أكثر من سبعني ": يقول � عنه قال مسعت رسول اهللا
  .١١"مرة

قال اهللا : أنه قال �ويف احلديث القدسي الذي أخرجه الرتمذي عن أنس رضي اهللا عنه عن النيب 
يا ابن آدم لو بلغت . يا ابن آدم إنك ما دعوتين ورجوتين غفرت لك ما كان منك، وال أبايل": تعاىل

يا ابن آدم لو أتيتين بقراب األرض خطايا مث أتيتين ال . عنان السماء مث استغفرتين غفرت لك ذنوبك
  .١٢"تشرك يب شيئاً ألتيتك بقراا مغفرة

من أصغى إىل اآليات السالفة الذكر وإىل احلديث القدسي بعدها المس شغاف قلبه نداء الرمحة 
ًا لقلوب غافلة، وتنبيهًا هلم من خطر الغرق يف حبر الذي يوجهه الرب الكرمي الرحيم إىل عباده، إيقاظ

  .ويف خمتلف األمراض واملهالك النامجة عن الغفلة واملعاصي. الغفلة، ال بل يف مستنقع املعصية
، وهو املعصوم بالنبوة، والذي بشره اهللا باملغفرة تشريفًا وتكرمياً وإنعامًا فقال �وإذا كان النيب الكرمي 

� �Eِ6	�BَMَ8 ��/)���* ��ْ�*�� �َ�: لهَ+ �*/ �Q(<َ$َ8 ��/ ��79�� �E� ) يستغفر اهللا يف  �ومع ذلك فقد كان  ،)٢الفتح
اليوم مائة مرة، وهو إمام الدعاة وسيدهم وقدوم؛ فجدير بكل داعية أن جيعل لنفسه من االستغفار 

 حمراب العبودية وااللتجاء إىل مغتسًال من األدران واملعاصي وطهورًا من آفات القلب والنفس، وورداً يف
  .اهللا سبحانه وتعاىل

أعتقد أننا إذا اكتسبنا يف هذا الشهر بداية إقبال على اهللا بالذكر واالستغفار ليكون شأنًا لنا يف 
 .سائر أيامنا سيكون لذلك أكرب األثر والربكة يف حياتنا إن شاء اهللا تعاىل
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  ).٥٩٤٨(رقم احلديث  �كتاب الدعوات، باب استغفار النيب : صحيح البخاري ١١
  ).٣٤٦٣: (ات، باب فضل التوبة رقم احلديثكتاب الدعو : سنن الرتمذي ١٢


