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 طفنيس ــ مسجد عزبة البرج
 هجرية ٖٔٗٔذو الحجة  ٕ  ٜٕٓٓ/ٔٔ/ٜٔالخميس   :بعد صالة الظهر 
 قرأ القاريء : بسم اهلل الرحمن الرحيم  

ـَرًة َوَأِصـيال  ٔٗيَا أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا اذُْكـُروا اهلل ذِْكـًرا َكثِيـًرا   ﴿ ْْ ُْْم ( ُهـَو الَـِّذي يَُلـلَح َعلَـٕٗ( َوَسـبحُحوُُ ُب ُ لُِيْخـرَِج تُُـ َْ ُْْم َوَمالِئ ْي
ُُ َسالٌم َوَأَعدَّ َلُهْم َأْجًرا َكرِيًما  ِٖٗمَن الظُُّلَماِت إَِلى النُّوِر وََكاَن بِاْلُمْؤِمِنيَن رَِحيًما      األحزاب (  ﴾ (ٗٗ( َتِحيَّتـُُهْم يـَْوَم يـَْلَقْوَن

ــاكُ المــؤمنين    واللــالة بســم اهلل الــرحمن الــرحيم : الحمــد هلل علــى واســ  فضــلُ    وعمــيم جــوكُ وكرمـُـ الــذى بــّه بـُـ عب
وملــدر كــل بــرل  أرســلُ اهلل عــّز وجــّل لعبــاكُ المــؤمنين    ســيدنا محمــد وآلـُـ وصــحبُ والتــابعين لهديـُـ إلــى  والسـالم علــى ســبخ كــل بيــرٍ 

                                                                يوم الدين   وعلينا معهم أجمعين    آمين آمين يارب العالمين                        
  هـذا البلـخ قـد يظُـّن الخلـ  أجمعـين    يبلـخ منّـا طلبـاً ربنا عّز وجّل الغنىُّ عنّا وعـن اننـس وعـن الجـّن وعـن المالئْـة وعـن 

   والذى يقول فيهّن صلى اهلل عليُ وسلم : البعض أنُّ تبارك وتعالى وتّنُز يحتاج إليُ    فى حين أنُ عندُ السماوات السب  
ٌٌ قـائٌم أو راكـٌ  أو سـاجٌد يسـّب  اهلل ويـذكُر (    وكـذلٌ ي يوجـد    مافى السـماوات السـب  مو ـ  أربـ  أصـاب    إيّ وفيُـ ملـ

 طائٌر فى السماء   وي حيواٌن فى األرض   وي سمْة فى البحر إيّ وتسّب  هلل عّز وجّل   
ٍء مـــن الجمـــاكات   إيّ ويســـّب  هلل عـــّز ٌض وي ذرّة رمـــٍل وي حفنـــة تـــرابٍ جبـــٌل وي أر  وكـــذلٌ ي يوجـــد   وي بشـــخ أو أّى ٍــَـ

ٍء ِإي يَُسبحُ  ِبَحْمِدُِ  ﴿وجّل :   َْ ٍَ   ( ٗٗسراء: ن  ا ﴾ َوِإْن ِمْن 
ُة يَُسبحُحوَن ِبَحْمِد رَبحِهْم  ﴿   َْ ُر  ﴿(   ٘  الشورى:  ﴾َواْلَمالِئ  ماذا تفعل ؟       َصافَّاٍت َوالبَّيـْ

( تسـب  بحمـد ربّهـا   والْـل يسـّب     فلمـاذا يريـد منّـا أن نـذكُر ونسـّب  بحمـدُ  ٔٗ  النـور:  ﴾ ُكلٌّ َقْد َعِلَم َصالتَُُ َوَتْسـبِيَحُُ 
 ونتوّجُ إليُ بالباعات وبالعباكات الْثيرة   ويقول لنا من ذلٌ : 

َرًة َوَأِصيال  ٔٗذُْكُروا اهلل ذِْكًرا َكثِيًرا  يَا أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا ا ﴿ ْْ  ؟   األحزاب(  لماذا ﴾ (ٕٗ( َوَسبحُحوُُ ُب
إنّْــم أفضــل صــنعٍة صــنعها اهلل   وأفضــل ِبلقــة أوجــدها اهلل   وســّخر لْــم الســماء ومــا فيهــا   واألرض ومــا عليهــا ومــا : يقــول  

ربنــا هــذُ األٍــياء أو هــل  لـٌـ بلقـُـ اهلل لننســان    فهــل يحتــاجوغيرهــا    كــل ذ بــدابلها   والحيوانــات والبيــور والنباتــات والجمــاكات
 ألن المالئْة ي تأكل وي تشرب وي تنام وي تتزوج      المالئْة تحتاج لهذُ األٍياء ؟    ي 

ُْـمْ  ﴿إذاً لمـاذا بلـ  كـل هــذُ الـنعم ؟    لنـا نحــن :   ولْـم فيهـا جمــاٌل   يهـا منــاف  ( لْـم ف٘  النحــل:  ﴾ َواينـَْعـاَم َبَلَقَهـا َل
 ولْم فيها إستخدامات وإستعمايت ألهمْم بها اهلل  

ّن    إذا تغــّذى عليهــا الحيــوان وحّتــى فمــن الــذى يتغــّذى علــى كــل أنــواا النباتــات والخضــروات والفواكـُـ ؟    إنـُّـ اننســان    فـّـ
 الحيوان ينتف  بُ اننسان  

ا لننسـان    لّهـى القمـر أو إلـى النجـوم أو إلـى الهـواء أو إلـى المـاء ؟    كـالّ وإنّمـا هـى كُ أيضاً هل يحتاج اهلل إلى الشمس أو إل
 إذن فّّن كل ما فى الْون الُعلوّى والُسفلّى بلقُ اهلل لننسان  

فــــى ا بـــرة بلــــ  اهلل جنّـــة عر ــــها الســــماوات واألرض    فهـــل هــــى للمالئْـــة ؟    أبــــداً ألن المالئْـــة هــــم الــــذين كـــذلٌ 
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 دموننا فى الجّنة :                                                                    سيخ
ــاٍب   ﴿ ــْن ُكــلح َب ــْيِهْم ِم َــْدُبُلوَن َعَل ــةُ ي َْ ــى الــدَّاِر  َٖٕواْلَمالِئ ــِنْعَم ُعْقَب ــا َصــبَـْرتُْم َف ُْْم ِبَم ــْي إذاً فهــم    الرعــد ( ﴾ (ٕٗ( َســالٌم َعَل

  ومـنهم الـذى مامٌـ ومـنهم الـذى يمشـى بلفٌـ يمشـى أ   فهنـاك مـنهم مـنبل إن ربنا يسخرهم لنا فى الدنيا أيضاً   لنا فى الجّنة بدمٌ 
ٌ   أو أى حشـرة مـن الوصـول نِـذُ أُ إلـى ٌ ويمنعـون أى كبيـخ مـن الوصـول نيحرسـو  معن يمينٌ ومنهم الذى عن ٍـمالٌ   وعنـدما تنـا

ُُ ُمَعقحَباٌت ِمْن  ﴿  إلى عينٌ أو أنفٌ  ُُ ِمْن أَْمِر اهللَل ُِ يَْحَفظُوَن ُِ َوِمْن َبْلِف  (  ٔٔالرعد:    ﴾ بـَْيِن يََدْي
ـاً مـن المالئْـة    حـرسٌ  َْ لٌـ  بلوصـىّ  كم عدك هؤيء المالئْـة ؟    قـالوا: يمشـى مـ  الواحـد كائمـاً ي يقـل عـن عشـرين َمَل

ــ    وا أن اهلل أمــرهم أن يجعلــوا جانبــاً مــن عبــاكتهم وطــاعتهم للمــؤمنين اك مــن المالئْــة والــذين بلقهــم اهلل لعباكتـُـ وطاعتـُـ   قــالأمــا الُعّب
 حتى الذين يحملون العرش منهم :

﴿ ُِ ُ يَُســبحُحوَن ِبَحْمـِد رَبحِهــْم َويـُْؤِمنُـوَن بِــ     ﴾ َوَيْسـتَـْغِفُروَن لِلَّــِذيَن َآَمنُــوا ﴿وبعـد ذلـٌـ        ﴾الَـِّذيَن يَْحِملُــوَن اْلَعـْرَش َوَمــْن َحْولَُـ
ــة فالمالئْــة تســتغفر لنــا ولــيس هــذا وحســخ لْــنهم يــدعون لنــا أيضــاً وأ    ثــم ﴾َوَيْســتَـْغِفُروَن لِلَّــِذيَن َآَمُنــوا  ﴿   نظــر إلــى العنايــة انلهّي

ٍء رَْحَمــًة َوِعْلًمــا  ﴿   بعــدها يقولــون  َْ ــ ٍَ َُ ُكــلَّ  ٌَ رَبَـَّنــا َوِســْع ( رَبَـَّنــا َوَأْكِبْلُهــْم ِٚهــْم َعــَذاَب اْلَجِحــيِم  َوقِ  َفــاْغِفْر لِلَّــِذيَن تَــابُوا َواتَـّبَـُعــوا َســبِيَل
َوَمـْن َصـَلَ  ِمـْن َآبَـائِِهْم َوأَْزَواِجِهـْم  ﴿      هل يْونـوا وحـدهم ؟ قـالوا : ي    نريـد معهـم آبـاءهم وأويكهـم ﴾َجنَّاِت َعْدٍن الَّتَِ َوَعْدتـَُهمْ 

ــيمُ  َوُذرحيَّــاتِِهمْ  ِْ َُ اْلَعزِيــُز اْلَح ٌَ أَنْــ ٌَ ُهــَو اْلَفــْوُز  ﴿     كعــوٌة ٍــاملة ﴾(ٛ  إِنَّــ ُ َوَذلِــ ــيحَِاِت يـَْوَمِِــٍذ فـََقــْد رَِحْمَتـُـ ــيحَِاِت َوَمــْن تَــِ  السَّ َوِقِهــُم السَّ
     غافر( ﴾ (ٜاْلَعِظيُم  

هٍو عــن ذكــر إنّهـا عريضــًة طويلــة يُقــدمها حَملَـة العــرش هلل مــن أجلنــا جماعــة المـؤمنين   ونحــن مــ  ذلـٌـ فــى غفلـٍة عــن اهلل   وســ
اهلل   وكسـٍل عــن طاعــة اهلل   وتثاقـٍل عــن تــالوة كتـاب اهلل   بــل نُّضــّي  الوقُـ ونســتهلُْ فــى اللهـو واللعــخ   وننســى أننـا مســافرون إلــى 

 ونحن وحدنا الساهين الغافلين ؟ أن كل ما حولنا يذكر اهلل  ؟ حضرة اهلل    فهل يلي  ذلٌ بنا
ن لْــم فــى ذكــٍر كائــٍم   لــذلٌ فلــذلٌ قــال لنــا أن كــل ماســخرتُ مــن أج عنــدما  الببــائحى ر ــى اهلل عنـُـالشــيخ منلــور البــاز فـّـ

  فغضـبُ زوجتُـ    إذ   إبـن أبتـى أحمـد الرفـاعىإقترب موعـد إنتقالُـ إلـى جـوار اهلل   سـألُو مـن سـيْون الخليفـة مـن بعـدك ؟    قـال: 
يديُـ مـن أجـل ذلٌـ   فمـا كـان مـنهم إيّ ان تْلمـوا مـ  الشـيخ كيف يترك إبنُ ويعبى الخالفة نبن أبتُـ   فتْلمُـ زوجتُـ مـ  كبـار مر 

   فلم يُرّك عليهم  من أجل أن يعبى الخالفة نبنُ 
وعنــدما تْلمــوا معـُـ فــى المــرة الثالثــة   قــال لهــم إجمعــوا لــَى انثنــين    إبــن أبتــى وإبنــى    وعنــدما جــاء انثنــين   قــال لهمــا:  

بحمـٍل كبيـٍر  ىإبنُـ إيّ ان أتـ  فمـا كـان مـن حشـي     فّنبلقـا لتنفيـذ األمـر  لبريّـة ويـأتنى بحمـلأريد من كل واحٍد منْم أن يذهخ إلـى ا
 من الحشي     

وعنـد الظهـر أمـر مريديُـ ان يبحثـوا عنُـ   وعنـدما  لٌـ فـى اللـباح  أما إبن أبتُ أحمد الرفاعى فّنُ ذهـخ ولـم يرجـ    وكـان ذ
:   بلــ  اهلل عــّز وجــّل عثــروا عليـُـ وجــدُو واقفــاً يتأمــل ويتفْــر فــى  وعنــدما ذهــخ إلــى الشــيخ ســألُ أيــن  أن الشــيخ يريــدك  فقــالوا لـُـ

 الذى أمرتٌ بّحضاُر ؟    الحشي  
تـة تـذكر اهلل عـّز وجـّل    فقـال: الشـيخ هـل رأيـتم ن أقبـ  نبقال يا سـيدى كلمـا هممُـ بقبـ  نبتـًة وجـدتها تـذكر اهلل   فأبيُـ أ

 سم  وأما ا برفأّصّم   إن هذا ي    الفارق بين انثنين ؟
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ءٍ  ي ننتبُـ ولـذلٌونحـن  وعـال  باتـات تـذكر اهلل جـّل نوالشاهد من ذلٌ أن كـل ال  حـولْم  مـن يقـول لنـا اهلل : إذا كـان كـل ٍَـ
ذُ وهــ   والْــوب الــذى أمــامى يــذكر اهلل     والمنبــر والميْرفــون الــذى فــى يــدى يــذكراهلل  فالعــاموك الــذى أمــامى يــذكر اهلليــذكر اهلل  
وكل ٍٍَء فى الوجوك يذكر اهلل    وكـل ذلٌـ بلقُـ اهلل مـن أجـل اننسـان    فهـل بعـد ذلٌـ تغفلـون عنـى  ما فيها يذكر اهلل   الزجاجة و 

  وعن ذكرى ؟ 
مـن  تى يـوم القيامـة ونْـون أقـلّ أيّ يـأجل هذُ الحقيقة   ألنُ يريد أن يرفعنـا ويرفـ  قـدرنا   وكـذلٌ يريـد بالذكر من أويبالبنا اهلل 

باتــات التــى ي تغفــل عــن ذكــر اهلل طرفــة عــين أو أقــّل   وي تقبــ  نَفَســاً بغيــر ذكــر نو الحيوانــات   أو أقــّل مــن الحشــرات والأالجمــاكات 
  قبعين فى اللهو واللعخ والدنيا م  أن اهلل قد سّخر لنا بسلبانُ وجبروتُ وقهرمانُ كل ذلٌ ناهلل   ونحن الم

َرًة َوَأِصيال  َٔٗآَمُنوا اذُْكُروا اهلل ذِْكًرا َكثِيًرا  يَا أَيُـَّها الَِّذيَن  ﴿   ْْ     األحزاب(  ﴾( ٕٗ( َوَسبحُحوُُ ُب
 ذكر    لُ : } ي إلُ إيّ اهلل {    فهووكيفية الذكر إن ق

    ذكرإلُ إيّ اهلل واهلل أكبر{    فهو وإن قلُ: } سبحان اهلل والحمد هلل وي  
   ذكر      فهوقوة إيّ باهلل العلى العظيم {  وإن قلُ: } ي حول وي  

   ذكر    لحّى القّيوم وأتوب إليُ {    فهو العلى العظيم الذى ي إلُ إّي هو اأستغفر اهلل وإن قلُ: }
 ذكر     فهو{ أستغفر اهلل العظيم وفقط قلُ: }وإن 

                   وإذا صليُّ على حضرة النبّى    فهو ذكر   وإذا تلوت القرآن   أو إستمعُ أليُ فى بشوٍا وإنلاٍت فهو ذكر   
 لماذا أوجخ اهلل علينا ذكُر ؟إذاً ف

ن ميراثٌـ قبعـة أرٍض فـى الجنّــة  ذلٌـ ألن كـل واحـٍد منّـا بلـه اهلل لُـ قبعـة أرض فـى الجنّــة ميـراث    فبالمـا أنُـ مـؤمن فّـ
 ات الذى يُزرا فى هذُ األرض ؟ ن تقوم على زراعتها وفالحتها   فهل أزرا فَ الجنة وأنا هنا فى الدنيا ؟    نعم    فما النبأبشرط 

ٌُ مــن  سـيدنا إبــراهيم الخليــل قــال لرســول اهلل وهــو فــى رحلــة المعــراج   وكـان واقفــاً يســند  هــُر علــى البيـُـ المعمــور   وهــو بيــ
 وِحّجنا البواف بالبيُ الحرام    وِحّج المالئْة طوافهم حول البيُ المعمور  ماء السابعة فى مواجهة الْعبة تمامًا النور فوق الس

ذهــخ ســيدنا إبــراهيم لرســول اهلل وألقــى عليـُـ الســالم   وقــال : يــا محمــد أقــرأ أّمتـٌـ مّنــى الســالم   وأببــرهم أّن الجنــة طيّبــة 
 ها    : ها    أى زرعُ راسُ الموجوك فيها ؟    وإّن غِ  الُتربة   عذبُة الماء    ما الزرا

  } سبحان اهلل والحمد هلل وي إلُ إيّ اهلل واهلل أكبر { 
 فّنهم يزرعون لُ نخلًة فى الجّنة كما قال الحبيخ : سبحان اهلل      منا : احدو ولذلٌ عندما يقول ال

تقريبــاً    أّمــا  عــد بمــس ســنوات  والنخلــة هنــا فــى الــدنيا تُثمــر ب   مــن قــال ســبحان اهلل وبحمــدُ غرسـُـ لـُـ نخلــًة فــى الجّنــة (
  الحـال النخلة التى تُغرس فى الجّنة تُثمر فى الوقُ والحين   والنخلـة هنـا تُثمـر مـّرًة واحـدة فـى السـنة   أّمـا النخلـة فـى الجنّـة فتُثمـر فـى 

الفقـراء والمسـاكين   ويُْتـخ فـى رصـيدك هنـاك وفـى الحـال يقبف المالئْة هذا البرح والثمر ويْتبُو لٌـ   كأنٌـ تلـدقُ بُـ علـى 
 ى    وهْذا على الدوام :تُثمر مّرًة ُأبر تُثمر النخلة مّرًة ُأبرى    فيجمعُو ويقبفُو مّرًة ُأبرى   وفى الحال 

 هذا فى الجّنة  (ٕ٘  إبراهيم:  ﴾ تـُْؤتَِ أُُكَلَها ُكلَّ ِحيٍن بِِّْذِن رَبـحَها ﴿  
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 حضرة النبّى : قال آبر بالف ذلٌ ؟    نعم فقد  فهل لها أجرٌ  
  ســبحان اهلل تمــب مــابين الســماء واألرض ( أى يُْتــخ لـٌـ أجــور وثــواب وبيــرات قــدر مــا بــين الســماء واألرض   وذلـٌـ مــن 

ف حســناتٌ   أجــل قــول : ســبحان اهلل   الــذى ي تنتبـُـ إليـُـ    تمــب مــايبن الســماء واألرض ثــواب وبيــرات وبركــات يضــعها اهلل فــى ملــ
 وفى رصيد أعمالٌ عند رفي  الدرجات عّز وجّل  

ّن كلمــة الحمــد هلل تمــب الميــزان     ثُقــل أى تُ كــذلٌ كلمــة الحمــد هلل    قــال:   فيهــا تمــب الميــزان ( فعنــدما يزنــون عملـٌـ فـّـ
  الميزان    فترج  كّفة الحسنات 

الرصــيد قــدر مــا بــين الســماء واألرض  ثــم تخــرج الْلمــة بعــد  وهــذا هــو األجــر العاجــل    نلــيٌخ فــى الجنّــة وبيــٌر يُو ــ  فــى 
 تلل إلى إلى العرش   فيجعل اهلل لها روٌح فتبوف حولُ وهى تقول : أن ذلٌ إلى 

  ويٌو   ذلٌ كلُ فى الملف الخاص بٌ {   } سبحان اهلل    سبحان اهلل    على الدوام إلى يوم القيامة 
حدث مـن مـّرٍة واحـدٍة    فمـا بـالْم بمـن يقولهـا ثالثـاً وثالثـين مـّرة بعـد كـل صـالة    كـم لٌ كلُ يإّن ذما هذا العجخ العجاب 
 من أغنياء ا برة    ومن أغنياء الدنيا باللالحات واألعمال البيّبات :  فّنُّ يْون لُ ومن يقول ذلٌ ؟   

    ( ٘ٗ  آل عمران:  ﴾ َوِجيًها ِفَ الدُّنـَْيا َوايِبَرةِ  ﴿
ــ دنا سليمان بن كاوك عليهمـا وعلـى نبيّنـا أفضـل اللـالة وأتّـم السـالم   عنـدما كـان جالسـاً علـى بسـاطُ عل سيوهذا ما ج وهـذا ـ

ن سـاط   وهْـذا يّتسـ  البسـاط إلــى أبفيّتسـ  ال  وإذا جــاءُ زائـٌر يجلـس بجـواُر   البسـاط كـان مثـل سـجاكة اللـالة التـى نُلـلّى عليهـا 
ن تحملـُـ ري  أوفــى يــوٍم أمــر الــ ــــم مــن اننــس   غيرالوحــوش والبيــور   واألمــراء والــوزراء يجلــس عليـُـ بمســمائة ألــف مــن الِجــن ومــثله

 بْل هذا العدك : 
ــُ  َأَصــابَ  ﴿  ــاًء َحْي ــأَْمِرُِ رَُب ــرحيَ  َتْجــِري ِب ُ ال ـُـ ــٍ  ٖٙ ص :   ﴾ َفَســخَّْرنَا َل ــةٍ ( وربــاءاً أى ري ــٍة ليّن ي تــؤذى الجالســين علــى  هيّن

ــالعين المجــّركُ   وكــان هنــاك رجــالً  حملهــم قريبــاً يالبســاط   وكــان البســاط  ــة ب مــن ســب  األرض لْــى يــرى النــاس هــذُ المعجــزة انلهّي
يــى ســليمان بــن كاوك    فحملـُـ تفاّلحــاً بجــوار بيـُـ المقــدس   رأى هــذُ المعجــزة العظيمــة فمــا كــان منـُـ إيّ أن قــال : مــا أعظــم مــا أو 

البسـاط أن ينـزل   ونـاكى علـى الرجـل   فجـاء الرجـل وهـو بائفـاً   فقـال لُـ سـليمان  الري  صوت الرجل إلى أذن سيدنا سليمان   فأمر
: هّون عليٌ ماذا قلُ ؟ وهو بـذلٌ أن يعلـّم مـن حولُـ بمـا قـال    قـال : قلُـ مـا أعظـم مـا أوتـى سـليمان بـن كاوك    قـال سـليمان : 

   [يمان بن كاوك وأعظم مما أوتى سل بيرٌ وعّزة ربى لتسبيحٍة واحدٍة فى صحيفة مؤمن  ]
فهــل نُضــّي  الوقـُـ ونتــرك هــذُ التســبيحات؟    كــالّ    فعنــدما تْــون مــا ٍــياً فــى البريــ    مــا الــذى يجعلـٌـ تمشــى صــامتاً 

ٍُ أو غافٍل ؟ أ  وساكتًا أو سا
 عليٌ أن تحّرك اللسان بذكر الرحمن   وإذا كنُ نائمًا لماذا ي تدبل فى قول الرحمن : 

(   وإذا كنــُـ جالســـاً فـــى بيتــٌـ لمـــاذا ي يتحـــّرك ٜٔٔ  آل عمـــران:  ﴾ وَن اهلل ِقَياًمـــا َوقـُُعـــوًكا َوَعلَـــى ُجنُـــوبِِهمْ الَّـــِذيَن يَـــذُْكرُ  ﴿ 
ـــ عنــدما  ــ ونحــن إن ٍــاء اهلل مــن أهـل الجنّــة ـ اللسـان بــذكر الــرحمن فـى حــين أنـٌّـ عنــدما تخـرج مــن هنــا حتــى وإن كنُـ مــن أهــل الجنّــة ـ

 جّنة   فّنٌ تتحّسر وتقول لماذا كنُ ُأ ّي  الوفُ فى غير ذكر اهلل   قال صلى اهلل عليُ وسلم :تدبل الجّنة وترى منزلٌ فى ال
  ي ينــدم أهــل الجّنــة وهــم فــى الجّنــة   إيّ علــى الســاعة التــى مــّرت بهــم كون ذكــر اهلل عــّز وجــّل ( والســاعة هنــا أى اللحظــة   
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 ّية   والنليحة الربّانّية قال فيهم حضرة اهلل  :ولذلٌ عندما عمل أصحاب رسول اهلل بهذُ الوصّية انله
   (ٖٚ  النور:  ﴾ رَِجاٌل ي تـُْلِهيِهْم تَِجارٌَة َوي بـَْيٌ  َعْن ذِْكِر اهلل ﴿  

هل هناك ٌٍَء يشغل اننسان أكثـر مـن التجـارة والبيـ  ؟ أبـداً لْـن ألنهـم رجـال كـانوا مـ  التجـارة والبيـ  ي ينشـغلون عـن ذكـر 
هلل وانقبال على اهلل جّل فى ُعالُ ــ وأنا أريد منْم جميعاً وأتّعشـم فـى الموجـوكين بيـر بيـر   أن نْـون مـن أهـل هـذُ ا يـة اهلل وطاعة ا

ـــ ألننـا نضــّي  الوقـُـ فــى الْــالم  مــ  بعضــنا الــبعض وفــى األحاكيــ     ونلـب  مــن الرجــال الــذين ي تلهــيهم تجــارٌة وي بيــ  عــن ذكــر اهلل ـ
ٌُ لمثـل هــذا سـتوجخ المقـُـ و التـى ت ـــ ولـيس لــدينا وقـ ن نضــّي  الوقُـ فــى ذلٌـ لمـاذا ي تســتثمُر فـى فــى فبـديً مـن أالغضـخ مـن اهلل ـ

ــا أقــول هــذا الْــالم لفســى أويً  ثــم نبــوانى حتــى ي يــأتى أحــٌد هنــاك ويقــول لــم   ذكــر اهلل وطاعــة اهلل مثــل أصــحاب رســول اهلل    وأن
 ًا إيّ فى ذكر اهلل  سَ فَ ّي نضّي  نَـ ينلحنى أحٌد ولْى أقول لْم نريد من ا ن أ

ن يْــون مّتجهــا فيـُـ إلــى القبلــة   بــل ي و أوذكــر اهلل ي يشــترط فيـُـ أن يْــون اننســان علــى و ــوء أو أن يْــون فــى المســجد أ
ـــ ن يْــون علـى طهــارة   وذلـٌـ ألن العمــل اللـال  الوحيــد الــذى يسـتبي  اننســان أن يعملـُـ وهــو علـى الجنابــة   ذ أيُشـترط فيـُـ  كــر اهلل ـ

ـٌـ ممنــوا    ولْــن لــيس ممنــوا مــن ذكــر اهلل  كــذلٌ ألنالقــرآن وهــو علــى الجنابــة   وي أن يُلــلّى   أن يقــرأفــال يســتبي  اننســان  ذل
 يْون لُ ُعذر  فما الُعذر الذى تقدمُ هلل على لحظات الغفلة التى غفلُ فيها عن ذكر اهلل ؟ ي لْى 

بـارٌج مـن الـدنيا ويـرى مـا ُحـرِم منُـ  ولُ الغباء لْى يشاهد مـا لُـ مـن العبـاء وهـي ٍَء   كل الذى سيحدث عندما يْشفون 
 بسبخ الغفلة والسهو ويقول : 

ُُ ِفـَـ َجْنـِخ اهلل ﴿   وذلـٌـ ألنهـم يقولــون لـُـ هـذُ هــى عبايــاك التـى حرمـُـ نفسـٌـ  (ٙ٘  الزمــر: ﴾ يَـا َحْســَرتَا َعلَــى َمـا فـَرَّطْــ
 اهلل    منها بسبخ سهوك عن اهلل وغفلتٌ عن ذكر

 م  أن الذكر هو الذى يعبى اننسان الراحة والبمأنينة : 
( بــل يُّســّهل لـُـ كــل األعمــال ويمنحـُـ قــّوًة فــوق قّوتـُـ   وييســر لـُـ كــل أمــُر   ٕٛ  الرعــد:  ﴾ َأي بِــذِْكِر اهلل َتْبَمــِِنُّ اْلُقلُــوبُ  ﴿

 ويلل  لُ كل ٍأنُ   ويْفى أن اهلل يذكُر فى كل موطن بذلٌ :
 (      ٕ٘ٔ  البقرة:  ﴾ ُكُرونَِ َأذُْكرُْكمْ فَاْذ  ﴿  

ٍُ وحــين   ونســألُ عــّز وجــّل أن  نســأل اهلل أن نْــون مــن عبــاكُ الــذاكرين الشــاكرين الفــاكرين الحا ــرين بــين يديـُـ فــى كــل وقــ
ْتبنــا فــى كيــوان يبهرنــا مــن أمــراض الغفلــة والســهو والنســيان والجهالــة عــن حضــرة الــرحمن وأن يجعلنــا مــن أهــل الــذكر األعظــم   وان ي

 الذاكرين   وأن يجعل صمتنا فْرًا ونبقنًا ذكرًا ونظرنا عبرًا   
 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلُ وصحبُ وسلّم                              

 


