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 {بيوت هللامعاين حقيقة }
 :قرأ القارئ

  :ِحيمِ ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَّ 
( 13)َأْن تُ ْرَفَع َويُْذَكَر ِفيَها اْْسُُه ُيَسبِ ُح َلُه ِفيَها ِِبْلُغُدوِ  َواالَصاِل  ِف بُ ُيوت  َأِذَن هللاُ  ﴿

ُب تَ َقلّ رَِجاٌل ال تُ ْلِهيِهْم ِِتَارٌَة َوال بَ ْيٌع َعْن ِذْكِر هللا َوِإقَاِم الّصالِة َوِإيَتاِء الزَّكاِة ََيَاُفوَن يَ ْوًما ت َ 
َأْحَسَن َما َعِمُلوا َوَيزِيَدُهْم ِمْن َفْضِلِه َوهللا يَ ْرُزُق  ِلَيْجزِيَ ُهُم هللاُ ( 73) ِفيِه اْلُقُلوُب َواالْبَصارُ 

  (.النور) (73) ﴾َمْن َيَشاُء ِبَغْْيِ ِحَساب  
 ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

 (.النور13) ﴾َكَر ِفيَها اْْسُُه ِف بُ ُيوت  َأِذَن هللاُ َأْن تُ ْرَفَع َويُذْ  ﴿
 :يف التفسري العام هي املساجد، وألهل اخلصوصية هي القلوبالبيوت 

 (.ولكن ينظر إىل قلوبكم صوركم وال إىل أموالكم،إن هللا ال ينظر إىل )
غرٍي هلل، فهنا الذكر كل هو حمل نظر هللا، أذن هللا أن تُرفع عن األغيار عن  فالقلب 
ك يقول لانسيًا لكل ما سواه، ولذكون اإلنسان ذاكراً حقًا هلل؟ إذا كان يف ذكره احلقيقي، مىت ي

 :هللا
 (.الكهف42) ﴾ َواذُْكْر رَّبَك ِإَذا َنِسيتَ  ﴿

 ال إله إال هللا، ال : عندما تنسى ُقل اي رب، أو ُقل: اجلماعة العوام يقولون
 قل بقلٍب يف الذكر اي أهلل   أذكر ربك إذا نسيت سواه  

وهذا هو الذكر احلقيقي، لكن ذكر اللسان حسنات، واحلسنة بعشر أمثاهلا ويضاعف هللا 
ومنازل عاليات فال أحد من الصاحلني أخذ درجة ملن يشاء، وذكر القلب قرابت ودرجات، 

 .الوالية الُعظمى وفاز مبنازل التقريب إال بعد ذكر القلب، فالبد من ذكر القلب
تتكلم والقلب شغال يف فر ال يغُفل حلظًة عن حضرة املذكور، القلب إذا ذكف: وذكر القلب
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تنام عيين وقليب شغال يف الذكر، وأتكل والقلب شغال يف : الذكر والتسبيح، وانئم أتخذ الوراثة
 .الذكر، ال يغُفل عن ذكر هللا حلظًة وال أقل

 .فهذا الذكر الذي ينيل اإلنسان مكانة القرب هو ذكر القلب
 دَّ اد وأذكر هذا مائة مرة وهذا ألف مرة وهذا مخسة آالف مرة، ماشي عِ لكن أذكر األور 

فلن ولكن إذا تيقنت من قبوهلا، ، وعدها هذه األذكار كمبيوتر وسجل فيهوهات لك   ،حسنات
 :نة إال من تقبله هللاأتخذ حس

 (.املائدة43) ﴾ ِإَّّنَا يَ تَ َقّبُل هللا ِمَن اْلُمّتِقنيَ  ﴿
 ربنا يريده؟ لكن ما الذكر الذي 

ال أحد يرى اللسان وهو يتحرك وال أحد يرى اجلسم وهو الذي ال يطلع عليه أحٌد سواه، 
 .يتمايل، ذكر بينك وبني هللا فهذا هو الذكر الذي فيه الرتقية اي أحباب

منرن أنفسنا على ذكر القلب، وذكر القلب نبدأه أبن يعمل اإلنسان لنفسه فرتة كل ليلة  
صلى هللا ساعة جيلس على وضوء ويتجه للقبلة، ويقرأ الفاحتة حلضرة النيب  ربع ساعة أو ثلث

 . وشيوخه يف طريق هللاولياء هللا الصاحلني، وأ عليه وسلَّم
مث يوقف اللسان خالص ويذكر هللا ابلقلب ويكون يف مكان خاص ليس معه أحد وال 

وه فيذكر مرة ابملد ال يت تلفزيون وال يسمع غريه، ويذكر كما نذكر أيضًا حىتيسمع أصوات 
 هللا اي، ابملد القصري هللا اي هللا اي هللااي  لطويل،ابملد ا هللا وثالث مرات ابملد القصري، اي الطويل،

 . ولكن ابلقلب هللااي  هللااي  هللااي  هللااي ،  ابملد القصري هللا اي هللا اي هللااي  لطويل،ابملد ا
ويستحضر صورة شيخه أمامه حىت مينع واردات احلس عن قلبه، وهنا يتمتع بتذوق طعم 

هو الذي يذوق  قلباإلميان حالوة اإلميان، وطعم اإلميان من الذي يذوقه؟ اللسان أم القلب؟ ال
 .حالة اإلميان
ذق ﴿: وإمنا د، ويشعر أبشياء ال نستطيع وصفها،بنشوة ويشعر بشوٍق شدي فيشعر
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 .إمشي يف الطريق وأنت تعرفيعين  ﴿تعرف
، فال أعذار ألنك [احملب ال يعتذر: ]قالوا لنا مألهنأذكر يوم ويوم، ال إسرتح من اآلن، 

 :هللا أو تريد ما عند هللا مبا خصَّ به أولياء هللا، والصاحلني من عبادتريد هللا، 
 (.أحب األعمال إىل هللا أدومها وإن قل)
  [.صحيح البخاري : املصدر | البخاري : احملدث | عائشة أم املؤمنني : لراوي]
طعم بدأ يذكر هللا كل يوم ربع ساعة أو ثلث ساعة، وإذا استطعم يزيد شوية، وإذا إستفي

ألن القلب قد  يزيد شوية، فبعد شوية جيد نفسه إذا انم يستيقظ من النوم جيد القلب شغال،
إشتغل خالص، فيأكل والقلب شغال، يتكلم مع هذا ومع هذا والقلب شغال، فيدخل على 

 :الفور يف قول السيدة رابعة العدوية
 وأحبُت جسمي من أراد جلوسي    ولقد جعلتك ف الفؤاد حمدثي 

 ي      وحبيب قليب ف الفؤاد أنيس   م مين للخليل مؤانٌس        جلسفا
 :معه ويدخل يف قول هللافيكون ربه 

ُتمْ  ﴿  (.احلديد2) ﴿ َوُهَو َمَعُكْم َأْيَن َما ُكن ْ
، وهي ذكر {البداية ألهل العناية}فهذه اي إخواان . ويبدأ يرتقي يف مقامات القرب من هللا

 .القلب
وال أستطيع أن أنتهي من هذه املشاغل، طيب خليك حىت أتكلك  ةمشاغل كثري عندي 

 .املشاغل، ومتوت وأنت يف مشاغلك، ألن املشاغل لن تنتهي يف الدنيا
فإذا أخذت ربع ساعة كل يوم يف هذا الذكر فهل جيهدك هذا؟ فربنا ال يريد شيئًا ال ذكرك 

 :يف حاجة إليهوال طاعتك، وأنت الذي 
 ترقى    بال حرب  شديد  ال يكونتريد أبن ترى حسين و 

 ون              فمن رام الوصول إىل جنايب    أصفيه وف هذا فت
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 .أنت تريد القرب من هللا، فالبد أن متشي على منهج الصاحلني، وهذا منهج الصاحلني
ابللسان ويستكثرون ذكرون يوأرضاه يقول للجماعة الذين  هنع هللا يضركان سيدي أْحد البدوي 

أان ذكرت عشرة آالف مرة، ويذكر هذه العشرة آالف وهو اتئه يف الدنيا : ه ويقول بعضهممن
 فما الفائدة؟والعقل والقلب سارحني هنا وهنا وهنا،  ،يذكر ابللسانألنه الدنية، 

 :حنن نريدك أن تتجمع
 ذ رأتك العني أهوائيستجمعت مُ واٌء مفرقٌة     فا                 قد كانت يل أه

 ائي                      اهم ودينهم     شغاًل بذاتك اي ديين ودني    ت للناس دنيترك
، كما يقول الزوجة، ومنهم من دينه املالفمنهم من دينه يعين الذين يعبدهم،  وهناوهنا 

 .احلديث
اليه فالبد لإلنسان أن يبدأ البداية وهي بداية أهل العناية، فإذا ُوفق يفرح أبنه مراد هللا وسيو 

ألنين غري موفق يف هذا األمر؟ وال يعود  ماذا أان قصرتيف : مواله، إذا مل يُوفق فيفتش يف نفسه
الذي مينعين، وملاذا مينعك هو والشيخ والشيخ الذي حيجبين الشيخ السبب : جلهله ويقول

 :صلى هللا عليه وسلَّمفربنا قال يف الشيخ األعظم الشيخ؟ 
 (.التكوير42) ﴾ ِب ِبَضِنني  َوَما ُهَو َعَلى اْلَغيْ  ﴿

ال يبخل به، ومستعد يعطيه لكم ويوزعه عليكم، ولكن بشرط أن تستحقوه، حىت الغيب 
 .يعين تكون عملت عمل تستحق عليه أن حتصل على هذا الغيب

وتكون يف نفس الوقت قد حتققت بصفة األمانة ال ترى هبذا الغيب عيبًا يف الغري، 
 .الناس، فال ينفع هذا يف طريق هللا تبارك وتعاىل ص على عيوبس وتتبصَّ تتحسَّ 

ترفع ويذكر فيها امسه ابلذكر واالستحضار، وأنوار النيب أن هذه اي إخواان يف بيوت أذن هللا 
 .املختار

 : أصبحوا رجال؟ ولذلك ينالء الذين بلغوا مبلغ الرجال؟ يعمن هؤ 
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 ﴾ِذْكِر هللا َوِإقَاِم الّصالِة َوِإيَتاِء الزَّكاِة رَِجاٌل ال تُ ْلِهيِهْم ِِتَارٌَة َوال بَ ْيٌع َعْن  ﴿
 (.النور73)

ن جيعلنا من أهل وده وأنسه وقربه، أن يتجلى على قلوبنا بذكره، وأ تبارك وتعاىلنسأل هللا 
وأن أيخذ أبيدينا كما يراه لنا يف الدنيا واآلخرة، وأن ال جيعل الدنيا أكرب مهنا وال مبلغ علمنا، 

أهل سابقة احُلسىن من دائمًا وأبدًا املكتوبني يف ديوان أهل عنايته، واملسجلني يف  وأن جيعلنا
       .املقربني

 وصلى هللا وسّلم وِبرك على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه وسّلم
 


