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إن اآلراء واالتــجــاهــات والــتــيــارات الــــوارد الــحــديــث عنها في 
هــــذا الــكــتــاب ال تــعــّبــر بـــالـــضـــرورة عـــن تــوجــهــات دار المعارف 
الحكمية وإن كـــانـــت تــقــع فـــي ســـيـــاق اهــتــمــامــاتــه الــمــعــرفــيــة
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مقدمة الناشر

ال يخفى على مّطلع على األدبــيــات اإلســامــيــة عــمــوًمــا مــا لموضوع 
يــة فـــي حــيــاة كـــل إنـــســـان مـــؤمـــن، كــيــف وقــد  الـــذكـــر مـــن أهــمــيــة ومــركــز
عّجت بالحث عليه آيــات القرآن ووصايا النبي p وأهل 
ــان مـــن الــعــســيــر فـــي هــــذه الــعــجــالــة  بــيــتــه الــــكــــرام e، وإن كــ
الوقوف على هذه الموارد بجملتها، فإنه يكفينا الستشراف الداللة 
على أهمية المسألة االلتفات إلى قول الّله سبحانه مخاطًبا عباده 
العلة  وهــو   – عــبــاَده  ذكـــَره  سبحانه  ربــط  حيث  ۡذُكرُۡكۡم﴾، 

َ
أ ﴿فَٱۡذُكُروِنٓ  المؤمنين: 

األســــاس ألصـــل وجــودهــم أواًل، وبــقــائــهــم تــالــًيــا – بــذكــرهــم إّيــــاه، وهـــذا أمـــر ذو دالالت 
عظيمة ينبغي التأمل فيها طويًا.

وانطاًقا من األهمية الكبرى لمسألة الذكر، انبرى كثير من علماء األخاق   
إلى تقديم مساهمات يعالجون فيها المسألة ويحددون ُأُطرها ومدياتها ومتعّلقاتها، 
ومـــن بــيــن هـــؤالء كـــان مــؤلــف كتابنا هـــذا آيـــة الّله الــشــيــخ محمد تــقــي مــصــبــاح الــيــزدي، 
الــذي سعى في كتابه هــذا إلــى تسليط الضوء على الــدور المركزي الــذي يلعبه ذكر 
الّله في حياة الــفــرد، ومــا يتركه من أثــر في حياة اإلنــســان المؤمن، عبر ما يشيعه من 

ّية لبقائه وارتقائه وتكامله الذي هو غاية خلقه. حالة السكينة والطمأنينة الضرور

ـــوف عــلــى مــفــهــوم الــــذكــــر وبـــعـــض مــــن إطــاقــاتــه  ـــوقـ يــبــاشــر الــشــيــخ مــســعــاه فــــي الـ
واستعماالته، ثم ينتقل للحديث عن حقيقته، وكيفية تحوله إلى  أمر واقعي إذا تجّلى 

في باطن اإلنسان وقلبه.

ثم يتطرق إلى أنواع الذكر، ويوضح أّن الذكر ال ينحصر بالذكر اللفظي، بل ينقسم 
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إلى ذكر بالقلب، وذكر باللسان، وكّل واحد منهما ضربان: ذكر عن نسيان وذكر عن ال 
نسيان بل عن إدامة الحفظ. 

هــذا، ويستعرض الشيخ مراتب الذكر، ويــدل على أعــداد ال تحصى منها، وهي 
ــراد واســتــعــداداتــهــم لتلقي الــفــيــوضــات، ويــنــبــه إلـــى أّن الــتــكــامــل الحقيقي  ــ بحسب األفـ
لإلنسان ال يمكن أن يتحقق مــن دون ذكــر الّله، ويــؤكــد على األهمية الكبرى للجانب 

الكيفي لعملية الذكر وعلى دور المداومة عليه في ضبط النفس بالتوّجه إلى الّله.

وينتقل الشيخ بعدها إلــى تــعــداد أقــســام الــذكــر ويــوضــحــهــا، حتى إذا مــا انتهى، 
أوضح للقارئ كيفية االستفادة من حقيقة الذكر وإدراك المحضر اإللهي، والشروط التي 
يجب مراعاتها حتى يتسنى للعبد تحصيل الفوائد التي هي أعمق من تلبية حاجاته 
كالطعام والــشــراب وغيرها من األمــور الدنيوّية الزائلة، فمن يعرض عن الذكر ال يخسر 
فقط مــا سيعطاه بــل سيصاب بــأمــراض مــتــعــّددة كنسيان النفس والــعــمــى فــي اآلخـــرة 
وتسّلط الشيطان عليه وسيسلب الطمأنينة الحاصلة من ذكر الّله وسيكون ذلك مدعاًة 

للقلق والخوف واالضطراب.

وبهذا، يصل الشيخ إلى تأكيد أهمية الذكر وضرورته في كّل زمان ومكان، بحيث 
يكون حال العبد كحال العاشق الذي ال يغفل عن معشوقه، ألّن أهل الذكر الحقيقيين 
ــوا حـــاوة األنـــس بــــالّله ال يــوجــد فــي قلوبهم مــحــلٌّ لــحــّب غــيــره تــعــالــى، فمن  الــذيــن ذاقــ
شاهد جمال الّله وأنس بقربه ال يمكن أن يأنس بعد ذلك بأحد. جعلنا الّله وإياكم من 

ا. الذاكرين حقًّ


