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 الحافظ الحفیظ

اسما من أحصاھا دخل الجنة،وأسماء هللا حسنى  ٩٩إن 0 
وذكر هللا دواء من كل داء،وذكر وبلغت من الحسن غایتھ،

غیر هللا،داء.وأھم ما یعالج مرض الحسد لدینا،ویمنعھ ھو 
 أسماء هللا،لما تعلمین أن هللا  ھو مقسم األرزاق،وتقسیمھ

لألرزاق وفق علمھ وحكمتھ وعزتھ وإرادتھ،ومشیئتھ،وكل 
ھذا قبل خلق السماوات  واألرض،وھو القدوس المنزه عن 

ل أفعالھ وصفاتھ سالم،وھو كل عیب ونقص،وھو السالم.وك
أي ال بد أن تسبحین هللا وتنزھینھ عن كل عیب السبوح،

ونقص،وھو العلیم الذي یعلم ما في القلوب،وخائنة 
و الذي یدبر ھذا الكون،ویصرفھ،ویقلب األمور األعین.وھ

بت قلبي نقول في الدعاء(یا مقلب القلوب ثحیثما یشاء،ونحن 
علي دینك،ویا مصرف القلوب صرف قلبي على 

طاعتك).فلما تعرفین هللا،تسكن نفسك،عكس من یجادل 
عالقتنا مع هللا ودائما،ویعارض،فھذه نفسھ ما اتصلت با0.

وهللا یرید قلوبنا وینظر إلى یجب أال تكون سطحیة،
قلوبنا،وهللا ما أعطانا المشاعر إال لنتعلق بھ.،ال نضیعھا 

بالغضب والتعلق بغیر هللا ،لذلك لما تعرفین هللا تطیب الدنیا 
بمعرفتھ،وھي شقاء إذا قلبك لم یتعلق با0.لذلك أسماء هللا 
تجعلنا في سكون ونطمئن.وكل اسم إال ویعالج مرض أو 

ا،ویسد فجوة فینا.واسم هللا الحافظ الحفیظ یعالج عدة عیب لدین
أمراض فینا،منھا مرض الخوف والقلق،مثال أخاف على 

أبنائي وزوجي،على نفسي سواء في الدین أو الدنیا.وأخاف 
علي عقلي أو عقول األبناء من التشتت.أو األمراض،أو 



الحوادث ،والجرائم.وما الذي یجعلنا مطمئنین؟ اسم هللا 
مثال لما نعتقد أن األبناء ما دام لدیھم الموبایل ظ الحفیظ.الحاف

فنحن مطمئنین علیھم،التلیفون لیس سبب لحفظھم،فا0 ھو 
فنرى مثال سیارة اصطدمت بشاحنة،وصارت الحافظ.

تحتھا،وسائقھا حفظھ هللا.وسیارة كبیرة تصطدم بسیارة 
أخرى وحادث بسیط،ولكن السائق أصیب.فمعرفة اسم هللا 

ظ تسكن القلب بأنھ ھو الحافظ ألبنائي،لزوجي الحاف
لنفسي،فأنا أسكن القلب بأن أقول أن هللا ھو الحافظ.فال أفكر 

ماذا سیحدث بالمستقبل لي أو ألبنائي.وسكون القلب مھم 
لنركز بعبادتنا،وبدون ال نستطیع التركیز علي 

صلى هللا علیھ وسلم البن عباس:العبادة.وحدیث النبي   
)١( حفظك)(احفظ هللا ی  

الخاص  الحفظصحیح أن هللا ھو الحافظ،ولكن إن أردت 
یجب أن یكون ھناك فعل من ناحیتك،وھو أن تحفظین 

 هللا،كیف؟
 أو ما ثمرات اإلیمان باسم هللا الحافظ الحفیظ؟

بحفظ أوامره ونواھیھ،وحدوده واحفظ اللسلن،والسمع -١
 والبصر،وشعائر اإلسالم،والتوحید والصالة.اللسان

 والجوارح.
وال حافظ للعبد في دینھ،ودنیاه،وأي أمر  -٢  

من أموره إال هللا.فال أتوكل علي أي شيء لیحفظ لي،كما 
ذكرنا،مثال أقول ابني الصغیر عند أمي،فأنا مرتاحة.ال هللا 

 فقط ھو الحافظ.األم سبب ووسیلة.
وكم ھوجمیل للعبد مع حفظھ لما أمره بحفظھ أن یتوجھ   -٣

لدعاء،أن یعافیھ في دینھ ودنیاه،وأن یحفظھ من كل إلي هللا با



بالء،وشر.أي صحیح أننا نحفظ هللا ،وأننا نتوكل علیھ،ولكن 
وصحیح كل شيء مقدر یجب أال نبخل على أنفسنا بالدعاء.

ومكتوب،ولكنك ال تعلمین ماذا كتب لك،فیجب على أن أركز 
ي والدعاء عبادة.وھوال أبخل على نفسي بالدعاء..ماذا أفعل

فرصة لي الدعاء ألسأل هللا،ومع أن هللا یعلم ما بقلوبنا،وماذا 
نرید،ولكنھ یرید من عبده أن یدعوه.ومن ال یدعو هللا یغضب 

هللا علیھ.ألن الدعاء یبین حاجتي 0،وتذللي لھ.ومن الذي ال 
 یدعو هللا؟

المستكبر والمستغني ،كأنھ یبین أنھ ال حاجة لھ بالدعاء ألن 
نده.والدعاء ھو االتصال بینك وبین كل شيء مؤمن ع

هللا.لذلك من ثمرات اسم هللا الحافظ الحفیظ،الدعاء.فال أبخل 
على نفسي،أوزوجي أو أبنائي بالدعاء.مثال لما ابني یتأخر 

في الوصول للمنزل،فأسارع للموبایل ألكلمھ،وأطمئن 
إلى التلیفون،أو  لیھ.ھنا قبل أن أن ألجأ،وأفز،وأفزعع

 أن یحفظھم،ودعاء األم مستجاب.فأول ما الناس.أدعو هللا
 یجب أن یكون 0.فأینما كانوا ندعو لھم أن یفزع قلبي

شيء.ومن أھمیة ھذا  یحفظھم هللا في دینھم ودنیاھم وكل
ن ھناك دعاء خاص للحفظ في أذكار الموضوع نجد أ

:وھوالصباح والمساء،كأنھ شيء في جدولي الیومي   
قال:لم یكن رسول هللا صلى عن ابن عمر رضي هللا عنھما 

هللا علیھ وسلم یدع ھذه  الدعوات حین یمسي،وحین یصیح( 
صلى هللا علیھ وسلم،ونحن مشاغلنا  وتخیلي مشاغل النبي

وإن وجدت ال تقاس بمشاغلھ،فال عذرلنا بعدم 
 الدعاء)،والدعاء:



ة( فال نحتاج ألخذ اللھم إني أسألك العافیة في الدنیا واآلخر
أي أن یعفو عني ،حتى ( ھم إني أسألك العفولال الفیتامینات)

والعافیة في دیني ودنیاي،وأھلي ) باألخطاء البسیطة
،(على األقل لو فرد من العائلة قال ھذا الدعاء،بقیة ومالي

العائلة سیشملھم ،وھذا من كرم هللا،ومالي یتضمن بیتي 
،متلكاتي،كل ھذا هللا یحفظھ لك سواء من التلف،أو من 

الھالك،أو الحرق،من أي شيء.فنحن نتخذ الغش،أو 
اللھم أو تؤخر.). الحارس،أو البنك،وكلھا أسباب،لن تقدم

( أي ال تفضح عیوبي أمام الناس،إما عیوب استر عوراتي
في الجسم ،أو األخالق،والتصرفات.ومتى تظھر ھذه 

العیوب؟ من شدة االحتكاك مع الناس،وعدم التقوى.والحظي 
بھم كثیرا،یكتشفون عیوبك،عكس ھذا الشيء،من تختلطین 

ثر من یعرف عیوبك،ھم كمن ال تختلطین بھم كثیرا،لذلك أ
یجب أن تكون ھناك التقوى مع من تكثرین  وزوجك وأبنائك،

ال یظھر االختالط بھم.لذلك أدعو هللا أن یستر عوراتي و
عیوبي،ألن الناس ال ترحم،ألن نحن أحیانا لدینا  أمراض 

وال تریدین لھا أن تظھر أمام الناس القلوب من الحسد مثال،  
ألن أحیانا یظھر من تصرفاتنا.فلما الناس تعرف عني تصبح 

المجاھدة اثنان مع الناس،ومع نفسي،ولكن لما هللا یسترني 
( وآمن روعاتيأمام الناس،تكون المجاھدة فقط مع نفسي.) 

( شيء  ) اللھم احفظني من بین یديوھي الفزع والخوف
یدي وممكن أن یضرني ،فیا رب احفظني) ھو معي ،وأمام 

( أي شيء ال أعرفھ،ولم أراه مثال من یغتابني،أو ومن خلفي
(وھذه مداخل وعن یمیني وعن شماليیكید لي) 

ن بَْیِن أَْیِدیِھْم َوِمْن َخْلِفِھْم َوَعْن الشیطان،یأتیھم ( ثُمَّ َآلتِیَنَُّھم ِمّ



 )١٧ِجدُ أَْكثََرھُْم َشاِكِریَن (َوَال تَ  أَْیَمانِِھْم َوَعن َشَمائِِلِھمْ 
 فالشیطان یأتبھم من كل ھذه األماكن.فیریك العیوب)،١(

لماذا الجو ورسي لیس مریح؟البسیطھ،مثال لماذا ھذا الك
 وتتركین كل النعم وتركزین على األشیآء ؟؟؟..و..حار

.وال یوجد شيء كامل في كي ال تشكرین البسیطھ
یبین ھل تشكرین أم ال،أو  الدنیا،والنقص الذي بالدنیا،كي

تركزین على النواقص البسیطة وتكفرین!!!.وكل ھذا من 
تَِك َألُْغِویَنَُّھْم ،و(الشیطان یأتیك من ھذه الجھات قَاَل فَبِِعزَّ

أي  ) ص٣() ٨٣إِالَّ ِعبَادََك ِمْنُھُم اْلُمْخلَِصیَن () ٨٢أَْجَمِعیَن ( )		
شیطان لن الاده المخلصین،ن عبمأي إنت كنت مع هللا،

یستطیع إغواءك.ویبتعد عنك،وكذلك إن كنت من 
ومن الشاكرین،لذلك امشي عكس ما یرید كي یبتعد عنك.) 

وأعوذ بعظمتك (عذاب،أو أي شيء یأتیني من فوقي)  فوقي
( أي كأن البساط یسحب من تحتي من أن أغتال من تحتي

دون أن أحس،مثال الیوم أنا بمنصب ما ،وغدا ال أملك ھذا 
المنصب،.فینزع مني،لذلك قال وأعوذ بعظمتك ألنھ شيء 

)٤(شدید،فتدعین وتتوكلین بعظمتھ).  

 والحمد0 رب العالمین.
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