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 ســـد الصوفيـــة ارــر واألذكــالذك

 انتصار خؾيل حسن سؾي. م.م

 21/1/2009: تاروخ الؼبول 17/7/2008: تاروخ التؼدوم

ة ـــــــادلؼدم

من الحقائق المعروفة ان الذكر حالة وجدانية يتذوق السالكون الخاشعون 
لذة التقرب الروحي من اهلل تعالى وخالق الموجودات وىي حالة يشرق فييا قبس 

. من نور اليداية الربانية عمى قموبيم
لقد ادرجت في ىذا البحث مواضيع عدة تخص الذكر عامة والذكر 

. الصوفي بصورة خاصة
وكان االصل المغوي واالصطالحي لكممة الذكر خير بداية وجدتيا في 

وثم تطرقت الى طرق الذكر، اشكالو، الفاظو،  (الذكر)البحث عن الموضوع 
. خصائصو، فوائده

والذكر ىو تصرف االنسان في نفسو بتبنييا عن الغفالت وزجرىا عن 
السيئات وتوجيييا الى الحسنات باالتباع الكامل لخاتم االنبياء والمرسمين الذي 

. كان خمقو القرآن
والذكر بالمعنى العام يشمل اسم الجاللة والتأمل والصالة وقراءة القرآن 

والدعاء وىو اساس السموك الصوفي والغالب الشائع من معانيو ذكر اسم الجاللة 
. (1) ً اهلل والتامل والذكر قد يكون جيرًا او سرا

تعروف الذكر لغة واصطالحًا 

يف الؾغة . 1

                                                 
جامعة الموصل/ كمية اآلداب/  قسم الفمسفة .
محمد شريف احمد تقديم، . امين الشيخ عالء النقشبندي، ما ىو التصوف، ترجمة د (1)

 .221، ص25م، ص1988بغداد – عبدالكريم المدرس، الدار العربية 
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الذال والكاف والراء اصالن عنيما يتفرع كمم الباب األول ويقال كم الَذكرة 
. من ولدك؟ أي الذكور

: واألصل اآلخر
ىو ذكرت الشيء خالف نسيتو ثم حمل عميو الذكر بالمسان ويقولون 

. أي التنسو. جعمو منك عمى ذكرأ
. العالء والشرف: والذكر

يف الؼرآن . 2

: لقد عدد الترمذي الذكر في القرآن حاصرًا اياه في تسعة معان او دالئل
. (1)((إِرَا ٌَُدِي نِهصَّهَبحِ يٍِْ ٌٌَْوِ انْجًُُعَخِ فَبسْعٌَْا إِنَى رِكْشِ انهَّوِ)):  قولو تعالى:الصالة .1
فمن اجل انو ال يييج الخوف اال من الذكر فانما نسب الى الخوف : الخوف .2

 .النو ذكر بالعز والعظمة

 .(2)((ًَارْكُشْ فًِ انْكِزَبةِ إِثْشَاىٍِىَ)):  كقولو تعالى:الخبر .3

 .(3)((ًَنَقَذْ ٌَسَّشََْب انْقُشْآٌَ نِهزِّكْشِ فَيَمْ يٍِْ يُذَّكِشٍ)): كقولو تعالى: الحفظ .4

 .(الذكر) وذلك النو ال يخمو من الوعظ من ذلك :الوعظ .5

 .(4)((ًَإََِّوُ نَزِكْشٌ نَكَ ًَنِقٌَْيِكَ)):  كقولو تعالى:الشرف .6

 .(5)((إََِّب ََحٍُْ ََزَّنْنَب انزِّكْشَ ًَإََِّب نَوُ نَحَبفِظٌٌَُ)):  كقولو تعالى:القرآن .7

 . النو انما يجاىد عن ال الو اال اهلل فذلك العقل ىو الذكر:الجهاد .8

 وانما صار الذكر ام الكتاب الذي عند اهلل الن جميع الكائنات الى :ام الكتاب .9
 .(1)يوم القيامة وقيام الساعة فييا تحصيل نظائر القرآن

                                                 

(. 9)سورة الجمعة، اآلية ( 1)
(. 41)سورة مريم، اآلية ( 2)
(. 17)سورة القمر، اآلية ( 3)
( 44)سورة الزخرف، اآلية ( 4)
( 9)سورة الحجر، اآلية ( 5)
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: اصطالحًا

 ىو شيخ الشيوخ ودليل طريق اهلل وما عون القوم وشقيق انفاس السالكين :الذكر
. وعميو تعويل من قصد الى جاني قدس اهلل وىو بضاعة االنبياء واالولياء

: وىو عمى ثالث درجات.  التخمف من الغفمة والنسيان:وحده
. الظاىر من ثناء او دعاء: األولى
. وىو والخالص من الفتور والبقاء من الشيود. الذكر الخفي: الثانية
وىو شيود ذكر الحق اياك والتخمص من شيود ذكرك .  الذكر الحقيقي:والثالثة

. ومعرفة افراد الذكر في بقائك مع ذكره
من السالكين الى حضرة رب  ىجيري السن المحبين وسمم الواصمين: فالذكر

العالمين والذي يحرس الجوارح ويحفظ الوقت ويجعل الصحائف ويشرد المغو ويفتح 
ابواب االنس ويصارف الزمن ببضاعة اشرف ويطبع في النفوس رسوم العبودية ثم 
يمنحيا منشور العتق ويقطعيا جو السعة ويضمن الخير بكل حال ويستدعي من 
اهلل المقاربة ويحدو قوافل السائرين الى اهلل وىو العبادة التي ظاىرىا اجور وباطنيا 

. (2)حضور
 وذكر الذكر في الحديث يراد بو تمجيد اهلل وتقدسيو وتيميمو والثناء عميو 

. (3)بجميع محامده وتسبيحو
الذكر سـد الغزالي 

                                                                                                                       

، 1، ط1981سعاد الحكيم، المعجم الصوفي، الحكمة في حدود الكممة، بيروت لبنان ( 1)
. 503-501ص

لسان الدين الخطيب، روضة التعريف بالحب الشريف، تحقيق عبدالقادر احمد عطا، الدار  (2)
 .334-322، ص2-1م، ج1970البيضاء، دار الثقافة 

. 2072، ص1ابن منظور، لسان العرب، عبداهلل العاليمي، بيروت، لبنان، مج( 3)
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انما تتم بعمم وعمل وكان حاصل  (الصوفية)لقد عممت ان طريقتيم 
عموميم قطع العقبات وخاصة عقبات النفس والتنزه عن اخالقيا المذمومة وصفاتيا 

. الخبيثة حتى يتوصل بيا الى تخمية القمب عن غير اهلل تعالى وتحميتو بذكر اهلل
وان اخص خواصيم ما ال يمكن الوصول اليو بالتعميم بل بالذوق والحال 

. (1)وتبدل الصفات فيم ارباب احوال ال اصحاب اقوال
بن سربي أووعرف الذكر سـد 

. الكشف وىو القرآن=  ىو حضور يورث الشيود والفتح :الذكر
. الذي ىو ضد الغفمة: ويقول ان ذكر اهلل المشار اليو الحضور .1
فانو تعالى جميس من ذكره والجميس مشيود لمذاكر ومتى لم يشاىد الذاكر  .2

الحق الذكر ىو جميسو فميس بذاكر اهلل صار في جميع العبد ال من ذكره 
 .بمسانو خاصة

 .يعني القرآن(( إََِّب ََحٍُْ ََزَّنْنَب انزِّكْشَ )):عظمة القرآن كقولو تعالى: والذكر .3

اذا نستطيع ان ننظر الى الذكر من خالل نظرات ثالث تعطي أبعاد موقف ابن 
: عربي
ال يختص ابن عربي موقفًا او تمفظًا او حااًل مميزًا محددًا باسم الذكر بل  . أ

كل ما في الوجود يذكر بالحق اذ تستطيع ان نعبر من خاللو الى الحق 
فكل موجود ىو مجمى يوصل لممتجمي فيو اذن كل شيء وضعو الحق في 

 وىذه اول رتبة من مراتب النظرة التوحيدية عنده اذ ان ىنا (2)الوجود فذكراً 
. يوحد كل المظاىر من حيث انيا ذكر ال حدية الظاىر بيا

ان الفاعل والمؤثر عمى كل وجو وفي كل شيء ىو الحق في نظرية تقول  . ب
لمحقيقة الواحدة : بوحدة الوجود التي تتبعيا وحدة الفعل اما الوجو الثاني

 .فيو وجو الخمق وىو المتأثر في كل حال

                                                 

، 9كامل عياد، دار االندلس، ط. الغزالي، المنقذ من الضالل، تحقيق، جميل صمبيا، د( 1)
. 130م، ص1980

. 503سعاد الحكيم، مصدر سابق، ص( 2)
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الذكر فعل لمحق في محل العبد وتنحصر ىمة العبد في التجرد الكمي عن  . ج
كل تاثير لتييئة المحل تييئة كمية فالحق ىو الذاكر اسم الفاعل والعبد 

 .ىو المذكور اسم المفعول

 

: يقول ابن عربي
الذكر حجاب عن المذكور بمنزلة الدليل والدليل متى اعطاك المدلول )

. (1)(…سقط عنك فمتى كنت مع المذكور فال ذكر
: (ابا عمي الدقاق)قال االستاذ 
ان الذكر ىو ركن قوي في طريق الحق سبحانو وتعالى بل ىو العمدة )

والذكر عمى ضربين، . في ىذا الطريق وال يصل احد الى اهلل تعالى اال بدوام الذكر
. (ذكر المسان، وذكر القمب

وقيل ان ذكر اهلل بالقمب ىو سيف المريدين بو يقاتمون اعدائيم وبو 
يدافعون االفات التي تقصدىم وان البالء اذا اظل العدل فاذا فزع بقمبو الى اهلل 

. (2)تعالى يحيد عنو في الحال كل ما يكرىو
 

: ولقد سئل الواسطي عن الذكر فقال
ىو الخروج من ميدان الغفمة الى قضاء المشاىدة عمى غمبة الخوف وشدة )

. (3)(الحب
وقيل ان االصل في ذكر اهلل معناه استحضار عظمتو وامتالء القمب 

بجاللو وجمالو وطريقة النظر والتفكير في بديع الصنع المحكم واثارة القدرة الباىرة 
والحكمة البالغة والسمطان النافذ وىو بيذا المعنى اثر االيمان الحق واساس المراقبة 

                                                 

. 504نفس المصدر السابق، ص( 1)
. 173، ص(ت. د)القشيري، الرسالة القشيرية، دار التربية بغداد ( 2)
. 173نفس المصدر السابق، ص( 3)
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الصادقة ويقابمو الغفمة عن تمك العظمة والغفمة عن تمك العظمة اثر الضعف 
. (1)وااليمان سبيل لمدين عمى القموب

رآن ــر يف القــالذك

لم يترك القرآن الكريم أي جانب او أي موضوع من المواضيع اال وناقشيا 
 :ومن ىذه المواضيع الذكر، فقد خص القرآن ايات عديدة عن الذكر منيا

.  (2)((فَبرْكُشًًَُِ ؤَرْكُشْكُىْ)): قال تعالى .1
 .(3)((انَّزٌٍَِ ٌَزْكُشًٌَُ انهَّوَ قٍَِبيًب ًَقُعٌُدًا ًَعَهَى جُنٌُثِيِىْ)): قال تعالى .2

 .(4)((ٌَبؤٌَُّيَب انَّزٌٍَِ آيَنٌُا ارْكُشًُا انهَّوَ رِكْشًا كَثِريًا)): قال تعالى .3

 .(5)((ًَانزَّاكِشٌٍَِ انهَّوَ كَثِريًا ًَانزَّاكِشَادِ ؤَعَذَّ انهَّوُ نَيُىْ يَغْفِشَحً ًَؤَجْشًا عَظًًٍِب)): قال تعالى .4

 .(6)((انَّزٌٍَِ آيَنٌُا ًَرَطًَْئٍُِّ قُهٌُثُيُىْ ثِزِكْشِ انهَّوِ ؤَنَب ثِزِكْشِ انهَّوِ رَطًَْئٍُِّ انْقُهٌُةُ)): قال تعالى .5

 .(7)((ًَارْكُشْ سَثَّكَ كَثِريًا ًَسَجِّحْ ثِبنْعَشًِِّ ًَانْئِثْكَبسِ)): قال تعالى .6

 .(8)((ًَارْكُشْ اسْىَ سَثِّكَ ًَرَجَزَّمْ إِنٍَْوِ رَجْزٍِهًب)): قال تعالى .7

 .(9)((ًَارْكُشْ اسْىَ سَثِّكَ ثُكْشَحً ًَؤَصٍِهًب)): قال تعالى .8

 .(10)((ًَنَزِكْشُ انهَّوِ ؤَكْجَشُ)): قال تعالى .9

                                                 

. 196، ص8م، ط1975-ىـ1395محمد شمتوت الفتاوي، دار الشروق، بيروت، ( 1)
 (.١٥٢) سورة البقرة، اآلية (2)
 (.191) سورة آل عمران، اآلية (3)
 (.41)سورة االحزاب، اآلية ( 4)
 (.35) سورة االحزاب، اآلية (5)
 (.28) سورة الرعد، اآلية (6)
 (.41) سورة آل عمران، اآلية (7)
 (.8) سورة المزمل، اآلية (8)
  (.25) سورة اإلنسان، اآلية (9)
 (.45) سورة العنكبوت، اآلية (10)
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 .(1)((فَئِرَا قَضٍَْزُىْ انصَّهَبحَ فَبرْكُشًُا انهَّوَ قٍَِبيًب ًَقُعٌُدًا ًَعَهَى جُنٌُثِكُىْ)): قال تعالى .10

 .(2)((ًَيٍَْ ؤَظْهَىُ يًٍَِّْ يَنَعَ يَسَبجِذَ انهَّوِ ؤٌَْ ٌُزْكَشَ فٍِيَب اسًُْوُ)): قال تعالى .11

 .(3)((فًِ ثٌٍُُدٍ ؤَرٌَِ انهَّوُ ؤٌَْ رُشْفَعَ ًٌَُزْكَشَ فٍِيَب اسًُْوُ)): قال تعالى .12

 .(4)((سِجَبلٌ نَب رُهْيٍِيِىْ رِجَبسَحٌ ًَنَب ثٍَْعٌ عٍَْ رِكْشِ انهَّوِ)): قال تعالى .13

 .(5)((ٌَبؤٌَُّيَب انَّزٌٍَِ آيَنٌُا نَب رُهْيِكُىْ ؤَيٌَْانُكُىْ ًَنَب ؤًَْنَبدُكُىْ عٍَْ رِكْشِ انهَّوِ)): قال تعالى .14

 .(6)((فَئِرَا ؤَفَضْزُىْ يٍِْ عَشَفَبدٍ فَبرْكُشًُا انهَّوَ عِنْذَ انًَْشْعَشِ انْحَشَاوِ)): قال تعالى .15

فَئِرَا قُضٍَِذْ انصَّهَبحُ فَبَزَشِشًُا فًِ انْإَسْضِ ًَاثْزَغٌُا يٍِْ فَضْمِ انهَّوِ ًَارْكُشًُا انهَّوَ )): قال تعالى .16

 .(7 )((كَثِريًا نَعَهَّكُىْ رُفْهِحٌٌَُ

ة ـر يف السّنـالذك

مثل الذين }: قال ()عن الرسول محمد  ()عن ابي موسى االشعري 
اذا مررتم برياض }: ()، وقال {يذكر ربو والذي ال يذكر ربو مثل الحي والميت

(: )، وقال {حمق الذكر: قال. يا رسول اهلل وما رياض الجنة: الجنة فارتعوا قالوا
ليبعثن اهلل اقوامًا يوم القيامة في وجوىيم النور عمى منابر المؤلؤ يغبطيم الناس }

. {ليسوا بانبياء وال شيداء

                                                 

 (.1.3) سورة النساء، اآلية (1)
 (.114) سورة البقرة، اآلية (2)
 (.36) سورة النور، اآلية (3)
 (.37) سورة النور، اآلية (4)
 (.9) سورة المنافقون، اآلية (5)
 (.198) سورة البقرة، اآلية (6)
 (.10) سورة الجمعة، اآلية (7)
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: يا رسول اهلل حمُّيم لنا نعرفيم قال: فجثا اعرابي عمى ركبتيو فقال: قال
ىن المتحابون في اهلل من قبائل شتى وبالد شتى يجتمعون عمى ذكر اهلل }

. {يذكرون
يقول اهلل تبارك وتعالى اذا }: قال ()عن الرسول  ()وعن ابي ىريرة 

ذكرني عبدي في نفسو ذكرتو في نفسي واذا ذكرني في مأل ذكرتو في مأل خير 
من ممئو اذا تقرب مني شبر تقربت من ذراعًا واذا تقرب مني ذراعًا تقربت منو 

. {باعًا واذا مشى الي ىرولت اليو
اصبح وامس ولسانك رطب بذكر اهلل تصبح وتمسي وليس }: ()قال 
. {عميك خطيئة

ما من قوم اجتمعوا }: قال ()عن الرسول  ()وعن انس ابن مالك 
يذكرون اهلل عز وجل ال يريدون بذلك اال وجيو اال ناداىم مناد من السماء ان 

. {قوموا مغفورًا لكم فقد بدلت سيئاتكم حسنات
يقول الرب تبارك }: قال ()عن الرسول  ()وان ابي سعيد الخدري 

وتعالى من شغمو قراءة القرآن وذكري عن مسألتي أعطيتو افضل ما أعطي 
. (1){السائمين

ر ــال الذكـذكأ

: يكون الذكر عمى شكمين او ثالثة
.  يصل بو العبد الى استدامة ذكر القمب:ذكر المسان .1
 . وىو ذكر اهلل بالقمب أي خفية:ذكر القمب .2

 عندما يغيب الذاكر فيو عن شيود نفسو وال يشيد اال ذكر اهلل :الذكر الحقيقي .3
اياه وان ذكر االنسان بقمبو ولسانو فيو الكامل في وصفو في حال سموكو وان 
ذكر المسان وذكر القمب فان اقتصر عمى احدىما فالثاني افضل ثم ال ينبغي 
ان يترك الذكر بالمسان مع القمب خوفًا من ان يظن بو الرياء بل يذكر بيما 

 .جميعًا ويقصد وجو اهلل سبحانو وتعالى

                                                 

، 1981، المطبعة الوطنية، عمان، االردن، 4 عبدالقادر عيسى، حقائق عن التصوف، ط(1)
 .141-138ص
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 ما اعرف معصية اقبح من النسيان وقيل الذكر :وقال سهل بن عبداهلل التستري
الخفي ال يعرفو الممك النو ال اطالع فبينما لو عميو فيو سر بين العبد وبين اهلل 

وصف لي ذاكر في اجمة فأتيتو فبينما ىو جالس اذا سبع : عز وجل وقال بعضيم
عظيم ضربو واستمب منو قطعة فغمى عميو وعمي فمما افاق قمت ما ىذا فقال 

. (1)قيض اهلل ىذا السبع فكمما دخمتني فترة عضني عضة كما رأيت
. (2){يقول اهلل عز وجل انا مع عبدي ما ذكرني وتحركت شفتاه بي}: ()قال 

                                                 

. 176القشيري، مصدر سابق، ص( 1)
. 295، ص1الغزالي، احياء عموم الدين، دار احياء الكتب العربية، مصر، ج( 2)
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ان تموت ولسانك رطب بذكر }: فقال: أي االعمال افضل ()وسئل رسول اهلل 
. (1){اهلل عز وجل

: ذكارأمن  ()ما ورد سن الردول 

قال رسول : روينا عن انس رضى اهلل عنو في كتاب الترمذي وغيره قال
(){ من صمى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر اهلل تعالى حتى تطمع الشمس ثم

. (2){صمى ركعتين كانت كاجر حجة وعمرة تامة تامة
: عن ابي نصير التمار عن محمد بن النضر رحمو اهلل تعالى

يارب شغمتني بكسب يدي فعممني شيئًا فيو مجامع الحمد : قال ادم: قال
والتسبيح فاوحى اهلل تبارك وتعالى اليو يا ادم اذا اصبحت سبحان فقل اهلل ثالثًا 

واذا امسيت فقل ثالثًا الحمد هلل رب العالمين حمدًا يوافي نعمو ويكافي مزيده فذلك 
. (3){مجامع الحمد والتسبيح واهلل اعمم

ر ـاز الذكــلفأ

ًَنِهَّوِ انْإَسًَْبءُ انْحُسْنَى فَبدْعٌُهُ ثِيَب ًَرَسًُا انَّزٌٍَِ ٌُهْحِذًٌَُ فًِ )): قال تعالى

 .(4)((ؤَسًَْبئِوِ سٍَُجْزًٌََْ يَب كَبٌَُا ٌَعًَْهٌٌَُ
ىٌَُ انهَّوُ   ىٌَُ انهَّوُ انَّزِي نَب إِنَوَ إِنَّب ىٌَُ عَبنِىُ انْغٍَْتِ ًَانشَّيَبدَحِ ىٌَُ انشمحٍ انشَّحٍِىُ)): قال تعالى

انَّزِي نَب إِنَوَ إِنَّب ىٌَُ انًَْهِكُ انْقُذًُّسُ انسَّهَبوُ انًُْؤْيٍُِ انًُْيًٍٍَُِْ انْعَزٌِزُ انْجَجَّبسُ انًُْزَكَجِّشُ سُجْحَبٌَ انهَّوِ 

ىٌَُ انهَّوُ انْخَبنِقُ انْجَبسِاُ انًُْصٌَِّسُ نَوُ انْإَسًَْبءُ انْحُسْنَى ٌُسَجِّحُ نَوُ يَب فًِ   عًََّب ٌُشْشِكٌٌَُ

. (5)((انسًََّبًَادِ ًَانْإَسْضِ ًَىٌَُ انْعَزٌِزُ انْحَكٍِىُ

                                                 

عبداهلل االنصاري اليروي، منازل السائرين، مطبعة المعيد العممي الفرنسي لالثار الشرقية، ( 1)
. 55، ص1القاىرة، ط

. محي الدين ابن زكريا، االذكار المنتخب من كالم سيد االبرار: الشافعي( 2)
. 70االذكار، ص: الشافعي( 3)
(. 180) سورة االعراف، اآلية (4)
(. 24- 22) سورة الحشر، اآليات (5)
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قال رسول اهلل : لقد اخبرنا ابو طاىر محمد بن محمش الفقيو رحمو اهلل
():{هلل تسعة وتسعون اسمًا مائة اال واحدًا من احصاىا دخل الجنة} .

ىو اهلل ال الو اال ىو الرحمن الرحيـم المـمك القـدوس السـالم 
الخالق المتكبر الجبار العزيز  المييمن المؤمن 
الرزاق الوىاب القيار الغفار المصور  البارئ 
الرافع الخافض الباسط القابض العميم الفتاح 
العدل الحكيم البصير السميع المذل المعز 
العمي الشكور الغفور الحميم الخبير المطيف 
الكريم الجميل الحسيب المقيت الحفيظ الكبير 
المجيد الودود الحكيم الواسع المجيب الرقيب 
المتين الوكيل القوي الحق الشييد الباعث 
المحي المعيد المبدئ المحصي الحميد الوالي 
الواجد الماجد الواحد القيوم الحي المميت 
األول المؤخر المقدم المقتدر القادر الصمد 
البر المتعال الوالي الباطن الظاىر االخر 
الممك مـالك الرؤوف العفـو المنتقم التواب 
المغني الغني الجامع المقسط واالكرام ذوالجالل 
البديع اليادي النور النافع الضار المانع 
   (1)الصبورالرشيد الوارث الباقي 

: وعندما قيل وفيو تسعة وتسعون شعبة بعدد االسماء ورد
. او تحققًا دخل الجنة– تعمقا تخمقًا – من احصاىا 

: اما احصاؤىا تعمقًا فمعناه

                                                 

 الشافعي، االعتقاد واليداية الى سبيل الرشاد، احمد عصام الكاتب، دار االفاق الجديدة، (1)
. 50م، ص1981، 1بيروت، ط
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يطمب كل واحد منيا في نفسو وبدنو وجميع قواه ومجامع حاالتو وىيأتو 
الجسمانية والنفسانية وفي جممة تطوراتو وتنوعات ظيوراتو نومًا ويقظة وقيامًا 
وطاعة ومعصية وقبضًا وبسطًا وصحة وسقمًا ورضًا وغضبًا ولذة والمًا وغنى 

. وفقرًا ونحو ذلك
ويمثل ىذا االحصاء واداء الواجب يدخل لكن جنة االعمال وىي : قالوا

محل ستر االعراض الزائمة قواًل وفعاًل ونية واعتقادًا بصورة االعيان الثابتة الباقية 
. حورًا وقصورًا وجنانًا وولدانا

واما احصاؤىا تخمقًا فتطمع الروح الروحانية الى حقائق ىذه االسماء 
: ومعانييا وصفاتيا والتخمق باالنصاف بحقيقة كل واحدة منيا بمقتضى قولو

فيدخل بيذا االحصاء المترتب عميو التخمق واالنصاف جنة  . (تخمقوا باخالق اهلل)
. الميراث

واما احصاؤىا تحققًا فيكون بالتقوى واالنخالع عن كل ما قام بو وظير 
فيو من الصور والمعاني واالثار المتسمة بسمة الحدوث وباالستتار في سبحات 

قالوا فيدخل عند ذلك جنة االمتنان ىي مقام ستر غيب . اعيانيا واسرارىا وانوارىا
 (1)((إٌَِّ انًُْزَّقِنيَ فًِ جَنَّبدٍ ًَعٌٌٍٍُُ)): الغيب واليو االشارة في قولو تعالى

. المعد فييا ما العين رأت وال اذن سمعت وال خطر عمى قمب بشر
وىو اعظم االسماء لداللتو عمى الذات الجامعة  (اهلل)فمن ذلك اسم 

لصفات االلوىية وال يطمق عمى غيره بمجاز وال حقيقة وال يصح التعمق بو اال بعد 
في احتقار ما سواه حاال وتعظيم امره كشفًا . (2)التخمق بجميع االسماء والتقرب بو

واسقاط الكون شيودًا والفناء في الجميع استغراقًا وتعمق اليمة بو دائمًا ومراقبة 
االنفاس سرًا وذكره ظاىرًا وباطنًا الى ان يستغرق السر في وجوده ثم في حقيقة 

. شيوده قال يرى غيره فيحرس عميو احوالو ويحفظ من االغيار اسراره
ان استعمال اسماء اهلل مخالفة لمغاية اذ طالب غير اهلل باسمائو تكون 

محروم الغاية موكوس الحظ النو انما يعين محبوبو جاه او مال او انتقام وىذا كمو 
                                                 

(. 45) سورة الحجر، اآلية (1)
. 309-307لسان الدين الخطيب، مصدر سابق، ص( 2)
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اذا اعتبر خسار مبين جعل اهلل غايتنا الذات المقدس والكماالت المطمقة ووسيمتنا 
والجل ذلك جعمنا ىذا االصل كفنا . المحبة الموصمة لعين الخبر عند انماء االثر

وربما كثر مستعمل الذكر جالال او جمااًل عن استشعار نفسو باثر . بمعنى البعض
نفسو باثر احد المقامين من محبة او قير وىما سر الجمال والجالل فصرف وجيو 
شطر الحق وسمط نفسو عمى مدافعة القوى الجسمانية واستعان عمى ذلك بالدوران 

. (1)عمى مركز نفسو ونصبيا منطمقة الى عماليا
ما يشبيون بو  (الحضرات)قد نرى في الموالد والمجتمعات المعرفة باسم 

الذكر ولكن ىذا المون الذي نراه ىو شريك باهلل وان من يسمعو ويرى القائمين بو 
ال يتردد في انو نوع من اليزل والتمثيل الصاخب والصياح المنكر الذي ال يمكن 

إًَََِّب انًُْؤْيِنٌٌَُ انَّزٌٍَِ  ))ان يكون معبرًا عن خاصة ذكر اهلل في القموب المؤمنين

فيي – بفتح اليمزة وسكون الياء  (آهْه ) اما الذكر بكممة (2)((إِرَا رُكِشَ انهَّوُ ًَجِهَذْ قُهٌُثُيُىْ
لفظ ميمل ليس لو معنى في المغة وليس قطعًا من اسماء اهلل الحسنى التي 

. (3)وردت
ر ــة يف الذكـاحلرك

ان الحركة في الذكر امر مستحسن النيا تنشط الجسم لعبادة الذكر وىي 
جائزة شرعًا بدليل ما اخرجو االمام احمد في مسنده والحافظ المقدسي برجال 

كانت الحبشة يرقصون بين يدي رسول اهلل : )قال ()الصحيح من حديث انس
ماذا يقولون؟ فقيل انيم يقولون : ويقولون بكالم ليم محمد عبد صالح فقال الرسول

 (محمد عبد صالح فمما رآىم في تمك الحالة لم ينكر عمييم وأقرىم عمى ذلك
والمعموم ان االحكام الشرعية تؤخذ من قولو وفعمو وتقريره فمما اقرىم عمى فعميم 

وفي الحديث دليل عمى صحة الجمع بين . ولم ينكر عمييم تبين ان ىذا جائز

                                                 

 .309نفس المصدر السابق، ص (1)
(. 2) سورة االنفال، اآلية (2)
 .198محمد شمتوت، مصدر سابق، ص (3)
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االىتزاز المباح ومدح الرسول وان االىتزاز بالذكر ال يسمى رقصًا محرمًا بل ىو 
جائز النو ينشط الجسم لممذكر ويساعد عمى حضور القمب مع اهلل تعالى اذا 
. صحت النية فاالمور بمقاصدىا وانما االعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى
وقد استدل الشيخ عبد الغني النابمسي رحمو اهلل بيذا في احدى رسائمو 

كانوا يتحركون  ()ىذا صريح بانو الصحابة : عمى ندب االىتزاز بالذكر وقال
حركة شديدة في الذكر عمى ان الرجل غير مؤاخذ حين يتحرك ويقوم ويقعد عمى 

. أي نوع كان حيث انو لم يأت بمعصية ولم يقصدىا كما ذكرنا
اال ان ىنالك جماعة من الدخالء عمى الصوفية نسبوا الييم وىم منيم براء 
شوىوا جمال حمقات االذكار بما ادخموا عمييا من بدع ضالة وافعال منكرة تحرميا 
الشريعة الغراء كاستعمال اآلت الطرب المحظورة واالجتماع المقصود باالحداث 
والغناء الفاحش فمم يعد وسيمة عممية لتطيير القمب من أدرنة وصمتو باهلل تعالى 

. (1)بل صار تسمية النفوس الغافمة وتحقيق االغراض الدنيئة
ر ــص الذكـخصائ

من خصائص الذكر انو غير مؤقت بل ما من وقت من االوقات اال 
فالصالة وان كانت اشرف العبادات فقد ال . والعبد مأمور بان يذكر اهلل تعالى

قال . تجوز في بعض االوقات ولكن الذكر بالقمب مستديم في عموم الحاالت
. (2)((انَّزٌٍَِ ٌَزْكُشًٌَُ انهَّوَ قٍَِبيًب ًَقُعٌُدًا ًَعَهَى جُنٌُثِيِىْ)): تعالى

يقول االمام ابو بكر بن فورك قيامًا بحق الذكر وقعودًا عن الدعوى فيو 
الذكر اتم ام الفكر فقال : سمعت الشيخ عبدالرحمن السممي يسأل ابا الدقاق فقال

الشيخ عندي الذكر اتم من الفكر : االستاذ ابو عمي ما الذي يقع لمشيخ منو فقال
الن الحق سبحانو يوصف بالذكر وال يوصف بالفكر وما وصف بو الحق سبحانو 

. اتم مما اختص بو الخمق

                                                 

 .190-188، ص1981، عمان، االدرن، 4عبدالقادر عيسى، حقائق عن الصوفية، ط (1)
 (.191)سورة آل عمران، اآلية  (2)
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: قال تعالىانو جعل في مقابمة الذكر : ومن خصائص الذكر
. (1)((فَبرْكُشًًَُِ ؤَرْكُشْكُىْ))

ان اهلل تعالى يقول اعطيت : قال لرسول اهلل ()وفي الخبر ان جبريل 
: قولو تعالى: وما ذاك يا جبريل فقال: امتك ما لم اعط احدًا من االمم فقال

 لم يقل ىذا الحد غير ىذه االمة وقيل ان الممك يستأمر ((فَبرْكُشًًَُِ ؤَرْكُشْكُىْ))
قال يارب اين تسكن؟  ()وفي الكتب ان موسى. الذاكر في قبض روحو

فاوحى اهلل تعالى في قمب عبدالمؤمن ومعناه سكون الذكر في القمب فان الحق 
. (2)سبحانو وتعالى منزه عن كل سكون وحمول وانما ىو اثبات ذكر وتحصيل

ر ـــات الذكـوقأ

لقد ذكرنا ان من خصائص الذكر انو غير مؤقت بل ما وقت من االوقات 
. اال والعبد مأمور بان يذكر اهلل تعالى فيو

مكاشفة القموب المقرب الى حضرة عالم الغيوب، : لكن الغزالي في كتابو
. يذكر أن ىناك اوقاتًا مفضمة او محببة لمذكر

. كما نبين مستندًا بايات واحاديث نبوية شريفة
ًَارْكُشْ سَثَّكَ فًِ ََفْسِكَ رَضَشُّعًب ًَخٍِفَخً ًَدًٌَُ انْجَيْشِ يٍِْ انْقٌَْلِ ثِبنْغُذًُِّ )): قولو تعالى

. (3)((ًَانْأصَبلِ ًَنَب رَكٍُْ يٍِْ انْغَبفِهِنيَ
. (4)((ًَارْكُشْ سَثَّكَ كَثِريًا ًَسَجِّحْ ثِبنْعَشًِِّ ًَانْئِثْكَبسِ)): وقولو تعالى
. (5)((ًَارْكُشْ اسْىَ سَثِّكَ ثُكْشَحً ًَؤَصٍِهًب)): وقولو تعالى

                                                 

 (.152)سورة البقرة، اآلية  (1)
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. (1)((فَئِرَا قَضٍَْزُىْ انصَّهَبحَ فَبرْكُشًُا انهَّوَ قٍَِبيًب ًَقُعٌُدًا ًَعَهَى جُنٌُثِكُىْ)): وقولو تعالى
اصبح وامس لسانك رطب بذكر اهلل تصبح وتمس وليس عميك }: وقول رسول اهلل 

لذكر اهلل عز وجل بالغداة والعشي افضل من حطم السيوف في }: وقولو  {خطيئة
. {سبيل اهلل ومن عطا المال

يا عبدي اذكرني اذكرك بعد : بمغنا ان اهلل عز وجل قال: قال الفضيل
. (2)الصبح ساعة وبعد العصر ساعة اكفل ما بينيما

: ان الفرق  ا بين الدعاا والذكر اصطالحاًا : تنبيو
يطمق الذكر عمى : ان الدعاء ىو الذكر المقرون بالطمب وفي االصطالح

. (3)اهلل او مركبًا كقول ال اهلل اال اهلل– اهلل : الفاظ مفردات من اسماء اهلل كقول
. (المسان)الظاىر : او اكثر انواىو واوليا

. (القمب)ثانييا الخفي 
. (4)(التخمص من شيود الذكر)وثالثيا الحقيقي 
 والذاكرون ثالث -مراتب الذكر 

 ذكر اىل الظاىر وىو من جممة العبادات المشروعة المختصة بالثواب :األولى
ويتنوع بحسب ما نوعو الشرع من ازامنو واماكنو كالذكر في الصموات 
وعقبيا واطراف النيار والنوم واليقظة والحج والجياد والقتال واالكل 

وما دام . والشرب وركوب الدابة والسفر والقدوم وعند الموت وغير ذلك
. الذاكر يذكر بالصوف والحرف فيو من اىل ىذا المقام

وىم الذين يطمبون الوصول الى مدلول الذكر .  مرتبة الصوفية:ال رتبة الثانية
والصوفية يذكرون اهلل باي نوع شاءوا من االذكار حتى تشعر نفوسيم 

بمدلول ذكرىم وتنفعل لذلك انفعااًل ما يغيب فيو عن المحسوسات فيحصل 
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ليا حظ من المشاىدة بحسب قوة الحال وضعفيا يكون االدراك لذلك ذوقيًا 
. وىؤالء يستعممون الذكر لتقوية الحال واستدعائيا

 وىي ذكر العارفين والعارف ىو الذي فنى عن نفسو وعن :وال رتبة الثالثة
تصوراتو الى عالم النور المحض الذي ال تصور فيو وال يخمفو غيره وىو 

وىذا . مقام النظر وىو مقام غير متناىي الن المنظور اليو ال غاية لو
المقام الذي ال نياية لحده تبمغ اليو بتحصيل المعرفة التامة والسموك الذي 

. (1)تقدم وىو السعادة الكبرى
ر ــس الذكـجمال

اذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا فييا فقيل لو وما }: ()قال الرسول محمد 
. {مجالس الذكر: رياض الجنة فقال

اليس اهلل تعالى يقول انا جميس من ذكرني ما الذي استفدتم : يقول الشبمي
. (2)من مجالسة الحق سبحانو
ما جمس قوم مجمسًا يذكرون اهلل تعالى اال حفت }: ()وقال رسول اهلل 

. {بيم المالئكة وغشيتيم الرحمة وذكرىم اهلل تعالى فيمن عنده
ما جمس قوم مجمسًا يذكرون اهلل تعالى ال يريدون بذلك اال }: ()وقال 

. {وجيو اال ناداىم مناد من السماء قوموا مغفور لكم قد بدلت لكم سيئاتكم حسنات
ما قعد قوم مقعدًا لم يذكروا اهلل سبحانو وتعالى فيو ولم }: ()وقال 

. {اال كان عمييم حسرة يوم القيامة ()يصموا عمى النبي 
اليي اذا رأيتني اجاور مجالس الغافمين فاكسر رجمي }: ()وقال داود 

. {دونيم فانيا نعمة تنعم بيا عمي
ان المجمس الصالح يكفر عن المؤمن الغي الف }: ()وقال رسول اهلل 
. (3){مجمس من مجالس السوء
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ان اىل السماء ليتراءون بيوت اىل االرض التي يذكر ): وقال ابو ىريرة 
. (فييا اسم اهلل تعالى كما تتراءى النجوم

اذا اجتمع قوم يذكرون اهلل تعالى اعتزل ): وقال سفيان بن عينية رحمو اهلل
دعيم : الشيطان والدنيا فيقول الشيطان لمدنيا اال ترين ما يصنعون فتقول الدنيا

. (فانيم اذا تفرقوا اخذت باعناقيم اليك
انو دخل السوق وقال آراكم ىينا وميراث الرسول : )()وعن ابي ىريرة 

()  يقسم في المسجد فذىب الناس الى المسجد وتركوا السوق فمم يروا ميراثًا
فقالوا يا ابا ىريرة ما رأينا ميراثًا يقسم في المجد قال فماذا رأيتم قالوا رأينا قومًا 

. (يذكرون اهلل عز وجل ويقرءون القرآن قال فذلك ميراث رسول اهلل
ان هلل عز وجل مالئكة سياحين في االرض }: قال ()وعن رسول اهلل 

فضال عن كتاب الناس فإذا وجدوا قومًا يذكرون اهلل عز وجل تنادوا ىمموا الى 
أي شيء تركتم عبادي : بغيتكم فيجيئون فيحفون بيم الى السماء فيقول اهلل تعالى

يصنعون فيقولون تركناىم يحمدونك ويمجدونك ويسبحونك فيقول اهلل وىل رأوني 
فيقولوا ال فيقول جل جاللو كيف لو رأوني فيقولون لو رأوك لكانوا اشد تسبيحًا 
وتحميدًا وتمجيدًا فيقول ليم من أي شيء يتعوذون فيقولون من النار فيقول اهلل 

وىل رأوىا فيقولون ال فيقول اهلل فكيف لو رأوىا فيقولون لو رأوىا لكانوا اشد : تعالى
ىربا منيا واشد نفورًا فيقول عز وجل أي شيء يطمبون فيقولون الجنة فيقول وىل 
رأوىا فيقولون ال فيقول تعالى فكيف لو رأوىا لكانوا اشد عمييا حرصًا فيقول اهلل 
تعالى اني اشيدكم ان قد غفرت ليم فيقولون كان فييم فالن لم يردىم انما جاء 

. (1){لحاجة فيقول ىم القوم ال يشقى جميسيم
 ررق واداليب الذكر الصوفية

فالكامل منيم يقتصر عمى تالوة : لقد اختمف الصوفيون في اساليبيم لمذكر
. الكتاب وىو الذكر الحكيم الذي ال ذكر فوقو ولكنو مقام الكمال من العارفين

ومنيم من يقتصر عمى ترداد بعض آياتو ويسمونيا اسرار وىي مكتومة 
: عندىم لما يظير من قوة الحال عند تردادىا
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 ىو االدراك الذي يحدث في النفس عند تردادىا كما تحدث القوى :والحال
: في االجسام عند ورود الطعام عمييا ربطا من اهلل لالسباب بالمسببات

فال يزال الذاكر يردد ذكره الذي يعتمد عميو بمسانو ويقيمو بحنانو صارفا 
ىمتو نحو مقصوده عاكفا بحواسو فاذا ردده المرات الكثيرة الدائمة وبحسب القابمية 
جذبو الذاكر الى عالم النور وضعف عمل خيالو وقوى عمل فكره فان الذكر لمفكر 

بمنزلة السراج بين يدي الماشي في الظممة حتى يصبح فيفنى بضوء الصباح 
وعندما قوى عمل فكره تجردت نفسو فعند ذلك يحصل ليا ادراك مقصودىا في 

نفسيا بقدر مقاميا وبعدىا من الصور الخيالية ثم تعود الى حسيا وتزول عنيا تمك 
فيأخذ في تجديدىا واستدعائيا الى ان ترد عميو الحال المذكورة اجمى . الحال

واوضح وتتكرر الحال حتى تغمب الحال عميو وتتصل فال يحتاج الى استدعائيا 
. (1)بذكر وال غيره وىذه حال الواصمين من الصوفية

اقتبادات الصوفية من الػؽر الدوين ادلسيحي 

قال النوري لكل شيء عقوبة وعقوبة العارف انقطاعو عن الذكر وفي 
اذكرني حين تغضب اذكرني حين تغضب اذكرك حين اغضب وارض ): االنجيل

. (بنصرتي لك فان نصرتي لك خير لك من نصرتك لنفسك
. صائم بذكر اهلل فاذا ذكرت غيره افطرت: وقيل لراىب انت صائم؟ قال

وقيل اذا تمكن الذكر من القمب فان دنا منو الشيطان صرع كما يصرع 
االنسان اذا دنا منو الشيطان فتجتمع اليو الشياطين فيقولون ما ليذا فيقال قدمو 

. االنس وقال سيل ما اعرف معصية اقبح من النسيان وقيل الذكر الخفي
. (2)(يا عيسى اذكرني كما يذكر الولد الوالد): وفي االنجيل

 

اهؿية الذكر وفوائده لدى الصوفية 
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بسم اهلل ): قالوا ان فضائل الذكر ال تحصى فمن القرآن كقولو تعالى
( الرحمن الرحيم

. (1)((فَبرْكُشًًَُِ ؤَرْكُشْكُىْ))
. (2)((ارْكُشًُا انهَّوَ رِكْشًا كَثِريًا))
. (3)((فَبرْكُشًُا انهَّوَ كَزِكْشِكُىْ آثَبءَكُىْ ؤًَْ ؤَشَذَّ رِكْشًا))
 .(4)((انَّزٌٍَِ ٌَزْكُشًٌَُ انهَّوَ قٍَِبيًب ًَقُعٌُدًا ًَعَهَى جُنٌُثِيِىْ))
ًَارْكُشْ سَثَّكَ فًِ ََفْسِكَ رَضَشُّعًب ًَخٍِفَخً ًَدًٌَُ انْجَيْشِ يٍِْ انْقٌَْلِ ثِبنْغُذًُِّ ًَانْأصَبلِ ًَنَب رَكٍُْ ))

. (5)((يٍِْ انْغَبفِهِنيَ
 ذاكر اهلل في الغافمين كالشجرة الخضراء في وسط اليشيم وكالمقاتل :و ن االخبار
: وقال ما عمل ابن ادم من عمل انجى لو من عذاب اهلل من ذكره قالوا. في الفارين

. وال الجياد؟ قال و الجياد في سبيل اهلل اال ان تضرب بسيفك حتى ينقطع ثالثاً 
سبعة يظميم اهلل يوم ال ظل اال ظمو وذكر في }: ()وقال رسول اهلل 

. {جممتيم رجاًل ذكر اهلل كثيرًا في خالء ففاضت عيناه
ابن آدم اذكرني : بمغنا ان اهلل تعالى قال (بن عياض) قال الفضيل :و ن االثار

بعد الصبح ساعة وبعد العصر ساعة آكفك ما بينيما وقيل اهلل يقول أيما عبد 
. (6)اطمعت عمى قمبو فرأيت الغالب عميو ذكري توليت سياستو وكنت جميسو وانيسو

انو يسيل عمى الطبائع مع كونو يصحبو  (الذكر)ومن جممة فضائمو 
االنس ويمتد مع االنفاس وىو اكثر من الزمان بحسب أتينو ومن فوائده أيضًا 

وىو قياسك مع : طيارة الوقت مما ال يصمح واىمال السيئات وموافقة المالئكة قالوا
ربك فبقدر ما تجد نفسك في الذكر ومع المذكور فذلك في المقابمة واالعتباط وىو 
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اول ما يستفتح بو الرسل ويوجد حتى في الجنة وينفع بعد الموت وعميو المعول في 
الزمان بعدمو وفضمو عمى الصدقة والجياد ويقدم  ()الخاتمة وذم النبي محمد 

عمى الصموات وىو العالمة وال يضع وال يثبت حتى في دار الجزاء ويتحف بو 
الحبيب حبيبو وبفضل الدعاء وىو في الحيوان العاقل اصل وفي غيره فرع وان من 

. (1)شيء اال يسبح بحمده
من قال ال الو اال اهلل وحده ال شريك لو، لو الممك }: ()وقول رسول اهلل 

ولو الحمد وىو عمى كل شيء قدير في يومو مائة مرة كانت لو عدل عشر رقاب 
وكتب لو مائة حسنة ومحيت عنو مائة سيئة وكانت لو حرزًا من الشيطان يومو 

رواه . {ذلك حتى يمسي ولم يأت احد بأفضل مما جاء بو رجل عمل اكثر منو
. البخاري ومسمم

من ذكر اهلل ذكرا عمى الحقيقة نسى في جنب : )()وقال ذو النورين 
ذكره كل شيء وحفظ اهلل سبحانو عميو كل شيء وكان لو عوضًا عن كل 

. (2)(شيء
ر ــالتحذور من ترك الذك

لقد حذر اهلل تعالى عباده من ترك ذكره في كتابو الكريم وعمى لسان رسولو كما 
ففي ذلك . حذر العارفون باهلل من المربين المرشدين مريدييم من ترك الذكر كذلك

 : قولو تعالى
ًَإََِّيُىْ نٍََصُذًََُّيُىْ عٍَْ   ًَيٍَْ ٌَعْشُ عٍَْ رِكْشِ انشمحٍ َُقٍَِّطْ نَوُ شٍَْطَبًَب فَيٌَُ نَوُ قَشٌٌٍِ))

. (3)((انسَّجٍِمِ ًٌََحْسَجٌٌَُ ؤَََّيُىْ يُيْزَذًٌَُ
  :وقال اهلل تعالى أيضا

ًَارْكُشْ سَثَّكَ فًِ ََفْسِكَ رَضَشُّعًب ًَخٍِفَخً ًَدًٌَُ انْجَيْشِ يٍِْ انْقٌَْلِ ثِبنْغُذًُِّ ًَانْأصَبلِ ًَنَب رَكٍُْ ))

. (1)((يٍِْ انْغَبفِهِنيَ
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ما من قوم يقومون من مجمس ال يذكر فيو اهلل اال }: ()وقول رسول اهلل 
. (قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عمييم حسرة يوم القيامة

من قعد مقعدًا لم يذكر اهلل فيو كان عميو من اهلل كرة ومن }: ()وقول 
اضطجع مضطجعًا ال يذكر اهلل فيو كان عميو من اهلل ترة وما مشى احد ممشى ال 

. {يذكر اهلل فيو اال كان عميو من اهلل ترة
وىناك العديد من االحاديث النبوية التي تحذر العباد من ترك الذكر 

. وعواقب ترك الذكر
ليس يتحسر اىل الجنة اال عمى ساعة مرت بيم }: ()كقول رسول اهلل 

. (2){لم يذكروا اهلل فييا
ة ـــــاخلامت

اخيرًا فالذكر يثمر المقامات كميا من اليقظة الى التوحيد ويثمر المعارف 
واالحوال التي شمر الييا السالكون فال سبيل الى نيل ثمارىا اال من شجرة الذكر 

وىو اصل … وكمما عظمت تمك الشجرة ورسخ اصميا كان اعظم لثمرتيا وفائدتيا
كل مقام وقاعدتو التي تبنى عمييا كما يبنى الحائط عمى اساسو وكما يقوم السقف 

. عمى جداره
وذلك ان العبد ان لم يستيقظ من غفمتو لن يتمكن من قطع منازل السير 

. المواصمة الى معرفة اهلل تعالى التي خمق االنسان الجميا
. وال يستيقظ المرء اال بالذكر فالغفمة نوم القمب او موتو

وان امتثال الصوفية المر موالىم عز وجل باالكثار من ذكره جعل حياتيم 
كحياة المالئكة ال تخطر الدنيا عمى قموبيم ال تشغميم عن محبوبيم فالعارف من 

داوم واعرض بقمبو عن متع الدنيا الزائمة فتواله اهلل في جميع شؤونو وال عجب فمن 
. صبر ظفر ومن الزم قرع الباب يوشك ان يفتح لو
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 Al-Thiker in Sufis 

Intisar Khalil Hasan Ali

 

Abstract 

It is a common fact that “Al-Thiker” is an emotional 

state in which those who fear God feel the pleasure of spiritual 

rapprochement to the all living creator and which is a state 

where a glim of guidance light rises on their hearts to direct 

them to the straight – forward path. 

This paper deals with many subjects that are related to 

“Al-Thiker” in general and to the "mystic Al – Thiker" in 

particular. 

The Linguistic and terminological origin of the word 

“Al-Thiker” is the best beginning that is found while searching 

for the “Al-Thiker” subject. Then the ways, types, lexes, 

features and benefits of “Al-Thiker” are tackled. 

“Al-Thiker” is the behaviour of man in which one 

avoids inattention, prevents oneself towards good deeds by the 

complete follow of the last prophet whose behaviour was 

directed by the Quran. 

Generally, “Al-Thiker” which includes the name of 

God, contemplation, prayer, reading the Quran and 

supplication, is the base of the mystic behaviour. The most 

common meanings of “Al-Thiker” are mentioning the name of 

God and contemplation.  
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“Al-Thiker” may be either secretly or publicly. 


