
 اءات اإلميانية يف القرآن الكرميالند
 د. صاحل بن خلفان الرباشدي

 م٢٠٢٠إبريل  ٢٥هـ/ ١٤٤١رمضان  ١
 

احلمد هلل رب العاملني، ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ويل الصاحلني،   ،بسم هللا الرمحن الرحيم
م عليه ى هللا وسل  د األولني واآلخرين، وخامت األنبياء واملرسلني، صل  ا عبد هللا ورسوله، سي  دان ونبينا حممد  وأشهد أن سي  

 .وعلى آله وصحبه أمجعني
  ،أما بعد 

ن شهد شهر رمضان املبارك، أسأل هللا أن يوفقنا ومجيع عماران ووفقنا لنكون م  أ الذي أطال يف  احلمد هلل
قة ابلنداءات ننا نواصل الدروس املتعل  إإنه مسيع قريب جميب الدعاء، مث  املسلمني للصيام والقيام وصاحلات األعمال،

هـ، حيث توقفنا يف شهر رمضان املبارك ١٤٣٨املبارك اإلميانية يف القرآن الكرمي اليت كانت بدايتها يف شهر رمضان 
 هـ عند النداء الستني، فأسأل هللا التوفيق والتيسري والقبول. ١٤٣٩املاضي 

 النداء اإلمياين احلادي والستون.
 ا. يف األمر بذكر هللا تعاىل وتسبيحه بكرة وعشي  

ا الَِّذينا آماُنوا اذ  ﴿ قال هللا تعاىل: ر ا كاِثري اَيا أايُـّها راة  واأاِصيل   * ُكُروا اَّللَّا ذِك   .1﴾واسابِ ُحوُه ُبك 
ف هللا به عباده املؤمنني، حيث أيمران هللا تعاىل يف هذا النداء ابالهتمام بذكره سبحانه حنن أمام نداء إمياين شر  

ا من الذكر ذكر هللا تعاىل يشمل أصناف  ومن املعلوم أن    ،أي يف الصباح واملساء وما بينهما  ؛ اوشكره وتسبيحه بكرة وعشي  
 كثرية، من ذلك الدعاء والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبري واحلوقلة وغريها من األذكار.  

لوجدان أن آية الذكر   ،ث عن فرضية شهر رمضان املبارك وأحكام الصيامران اآلَيت القرآنية اليت تتحد  ولو تدب  
واِإذاا ساأالاكا ِعبااِدي عاّنِ  فاِإين ِ قارِيٌبۖ  ُأِجيُب داع واةا الدَّاِع ِإذاا داعااِن ۖ ﴿ :هللا تعاىلوالدعاء تتوسط آَيت الصوم، يقول 
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ِمنُ  تاِجيُبوا يل وال يـُؤ  ، ويف ذلك إشارة وتوجيه إىل أن شهر رمضان املبارك هو شهر ذكر هلل 2﴾وا ِب لاعالَُّهم  يـار ُشُدونا فـال ياس 
 ملؤمن أن يستجيب لنداء هللا تعاىل فيلتزم الذكر أبنواعه يف كل وقت وحني.  تعاىل، فعلى العبد ا

هنا إىل االهتمام ابلذكر، من ذلك استحضار ذكر هللا سبحانه وإذا تدبران القرآن الكرمي جند أن هللا تعاىل نب  
ُة ﴿ :بعد أداء صلة اجلمعة، قال سبحانه ار ِض واابـ تـاُغوا ِمن فاض ِل اَّللَِّ وااذ ُكُروا اَّللَّا كا فاِإذاا ُقِضياِت الصَّلا ِثري ا فاانتاِشُروا يف األ 

ِلُحونا  ةا فااذ ُكُروا اَّللَّا ِقياام ا ﴿ :ا يف ذكر هللا تعاىل بعد إقامة الصلواتوقال تعاىل ترغيب   .3﴾لَّعالَُّكم  تـُف  ُتُم الصَّلا فاِإذاا قاضايـ 
ةا كاانات  عالاى ال ُمؤ ِمِننيا ِكتاااب  مَّو ُقوت  واقـُُعود ا واعالاٰى ُجنُ  ةا ۚ ِإنَّ الصَّلا ، ومن األذكار  4﴾ وِبُكم  ۚ فاِإذاا اط ماأ نانُتم  فاأاِقيُموا الصَّلا

بري ثلث وثلثون مرة، وختام املشهورة بعد أداء الصلة التسبيح ثلث وثلثون مرة، والتحميد ثلث وثلثون مرة، والتك
 وغريها من األذكار.  ،ك وله احلمد وهو على كل شيء قديرة قول ال إله إال هللا وحده ال شريك له له امللئامل

ُتم ﴿    :ا بعد أداء مناسك احلج والعمرة، قال سبحانهه هللا تعاىل املؤمنني بذكر هللا تعاىل أيض  كما وج   فاِإذاا قاضايـ 
ر ا... آابا مَّنااِسكاُكم  فااذ ُكُروا اَّللَّا كاذِك رُِكم    .5﴾ءاُكم  أاو  أاشادَّ ذِك 

وجتدر اإلشارة إىل أن ذكر هللا تعاىل يكون يف كل وقت ويف كل حني، فيذكر العبد املؤمن هللا تعاىل يف العسر  
الَِّذينا ياذ ُكُرونا ﴿ :واليسر، واملنشط واملكره، واالنفراد واالجتماع، وقد أثىن هللا على عباده املؤمنني الذاكرين، قال تعاىل

ار ِض رابَـّناا ماا خالاق تا  ِطل  ُسب حااناكا فاِقناا عاذاابا اَّللَّا ِقياام ا واقـُُعود ا واعالاٰى ُجُنوِِبِم  وايـاتـافاكَُّرونا يف خال ِق السَّمااوااِت وااأل  ا ابا هٰاذا
 .6﴾ النَّارِ 

 ا، ونستشعر اإلخلص هلل سبحانه.فعلينا أن هنتم بذكر هللا تعاىل وتسبيحه بكرة وعشي  

 اللهم أعنا على ذكرك و شكرك وحسن عبادتك.
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