
                مجالس الذكر والصفاء والنقاء                                     1العارف باہلل الشیخ فوزى محمد أبوزید                          

=================================================================== 

 مجالس الذكر والصفاء والنقاء: الموضوع 

\ 

وهو الذى امرنا اهللا ان نفرح به فى كل انفاسنا فى قوله عّز  ،صلى اهللا عليه وسلمّ حمد هللا ويا بشرانا بسيدنا رسول اهللا لا
 شأنه 

ٌر ِممَّا َيْجَمُعوَن تَـ ُقْل بَِفْضِل اهللا َوبَِرْحَمِتِه فَِبَذِلَك فـَلْ  ﴿ ومن فضل اهللا علينا بسيدنا رسول اهللا  )58:يونس( ﴾ْفَرُحوا ُهَو َخيـْ
نا سمجل ان نجلس فىمة بخصوصيات لو أطال اهللا عزوجّل فى أعمارنا وقّوانا أن اهللا عزوجّل خّص هذه األ صلى اهللا عليه وسلمّ 

لكن  ،صلى اهللا عليه وسلمّ مة ببركة سيد األعلى هذه األمة اهللا به ما إستطعنا ان نذكر ُعشر معشار ما أفاض  هذا إلى يوم الميقات،
يكفى أن اهللا عزوجّل عفا هذه األمة من عذاب اآلخرة ومن عذاب البرزخ ومن عذاب الوقف ومن عذاب : شذرات منها سنذكر 

 .ن على إرتكابها ولم يتوبوا منها قبل الموت هم ُمصّرو و النار إال ألهل الكبائر الذين ماتوا 

 : أهل الصغائر ربنا قال فيهم ف

َهْوَن َعْنُه نَُكفِّْر َعْنُكْم َسيَِّئاتُِكْم َونُْدِخْلُكْم ُمْدَخال َكرِيًما إِ  رضى سيدنا عبد اهللا بن عباس  )31:النساء(ْن َتْجَتنُِبوا َكبَائَِر َما تـُنـْ
إن الحسنات ما إن تجتبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم بالصالة وندخلكم مدخال كري: ما قال فى هذه اآلية اهللا عنه

 ..  يذهبن السيئات

 :  صلى اهللا عليه وسلمّ يا رسول اهللا إنى فعلت كذا فقال : ليه وقال ولذلك رجٌل ذهب إ

يغفرها أداء ) فقد غفر اهللا لك الصغائر : قال  ،نعم: ألم تشهد معنا صالة العشاء  اآلخرة ؟ ــ يعنى هل صليت معنا ــ قال ( 
 .النية وصفاء الطوية لرب البرية عزوجّل الفرائض فى وقتها مع إخالص 

صلى اهللا بهذه األمة بسبب سيدنا رسول اهللا فى قوله  ــ وهذا من رحمة اهللا عزجلّ وهناك إنسان يستحق قدرًا من العذاب 
شيئ إن شاء اهللا ابنا نأخذه هنا لكى نخرج إلى هناك وليس علينا فعذ) عل اهللا عذاب أمتى فى الدنيا بالزالزل والفتن ج:  عليه وسلمّ 

 .والمشاكل واألمراض واألعراض واألمور تحدث فى هذه الحياة الدنيا لماذا ؟ ألن الفتن .. 

 :  صلى اهللا عليه وسلمّ ولمذا يُعذبنا ربنا بهذه الفتن ؟ قال  ،نهائياً  ال نريد عذاباً ولكننا 

سلط ربنا على أحد ــ سلط عليه الهّم ليلة، فهل يعرف فإذا ) الهّم ُجنٌد من جنود اهللا يسلطه اهللا على من يشاء من عباده ( 
 : ربنا جاء لنا بالشفاء وذكره فى كتاب اهللا فماذا نفعل ؟ .. ان ينام ؟ وهل يتذوق طعم الطعام ؟ نحن النريد ذلك 

فاألمة فى العصر الذى نحن ) 33:األنفال( ﴾ُروَن َوَما َكاَن اهللا لِيـَُعذِّبـَُهْم َوأَْنَت ِفيِهْم َوَما َكاَن اهللا ُمَعذِّبـَُهْم َوُهْم َيْستَـْغفِ  ﴿
ن فرطوا فى هذين األمرين ــ يعنى ماذا ؟ يقلدوه ويتأسوا به ويتابعوه ماشيين وراءه ماشيين على ُهداه ــ وكل امٍر من األمور فيه اآل

 :ه فى ُعال وينفذوا قول اهللا جلّ  ــ ماشيين على ُهداهينظرون كيف كان حال رسول اهللا فيه ــ 

فاتبعوه يعنى إمشوا خلفه، : فامشوا عليه ــ ولكن قال : ولم يقل )  153:األنعام(  ﴾َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوُه  ﴿
مستقيم بين الحق والخلق فيمشوا خلفه الصراط ال، وهو صلى اهللا عليه وسلمّ والصراط المستقيم هنا من ؟ هو سيدنا رسول اهللا 

 .على ُهداه ويتابعوه فى كل انفاسهم فى هذه الحياة مثلما كان السلف الصالح يعملون يا أحباب ويمشون 
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حتى فى .. نهم كانوا يتابعوه فى العادات، إذا كان يجلس إذا كان يمشى إذا كان يأكل إذا كان يشرب إذا كان ينام إحتى 
من اهللا عزوجّل من عذاب  اً يصلوا إلى الُمنى ويأخذوا إعفاءلكى  مّ صلى اهللا عليه وسلهذه العادات كانوا يتابعون فيها رسول اهللا 

 .الدنيا فضالً عن عذاب اآلخرة 

ن الناس منغمسون من رؤسهم إلى ن اآلين على اإلستغفار، مع ان اهللا حفظهم من الذنوب واألوزار، ونحظمحافوكانوا 
  . لعزيز الغفار عزوجلّ أقدامهم فى الذنوب واألوزار، وال يريد أحٌد أبداً ان يستغفر ا

 : هللا وآخر الليل الواحد منهم طول الليل يصلى كان 

انت طول الليل تصلى فلم تستغفر ؟ يقول : له  ربه ــ فتقولمن يستغفر ) 18:الذاريات( ﴾َوبِاالْسَحاِر ُهْم َيْستَـْغِفُروَن  ﴿
غير قادر ان أؤدى  افأنا لم أعبد اهللا حق العبادة، وان :من التقصير، فإن عبادتى هذه فيها تقصير وفيها قصور وفيها نقص : لك 

 .واجبى نحوك يا رب على نهج خير بريتك 

انا اريد ان ربنا يفتح : فكانوا يالزمون اإلستغفار، وانتم تذكرون السادة الصالحين عندما كان يذهب إليهم اى احد ويقول له 
 :علّى لكى انال الفتح، يقول له 

منا فى الدهر   نحن حاليًا لم يستغفر الواحدو .. فكان هذا هو النظام ] تستغفر اهللا سبعين ألف مرة اول شيء تعمله أن [ 
نى اتوب اهللا واستغفروه، فإتوبوا إلى  يا أيها الناس( به وما تأخر يقول تقّدم من ذنا كله سبعين ألف مرة، والحبيب الذى غفر اهللا له م

وهذا طريق األخيار ومعه فالبد للواحد يا إخوانا أن يالزم اإلستغفار ) مائة مرة : ــ وفى رواية إلى اهللا وأستغفره فى اليوم سبعين مرة 
وهذا معراج المقربين األبرار والذى يعرجون عليه إلى ملكوت اهللا عزوجّل مع  ،وزارحبوب األطهار التى تغسلهم من  المعاصى واأل

 .النبى المختار 

ماذا فيها .. لى وضوء وال لمسجد وال إتجاه للقبلة، وانت نائم وانت ماشى وانت جالس إ شيئاً ؟ ال يحتاجوهل هذا يكلفنا 
 أستغفر اهللا ؟ هل فيها شيء ؟ : عندما تقول 

سأقول لكم شيئاً عظيماً، إستغفار، تقولوه وفى نفس الوقت هو تالوة قرآن،  : اإلمام أبو العزائم علمه اهللا الحكمة فقال لنا 
 : تقول : كيف ؟ قال 

، ن اهللا غفوٌر رحيمأستغفر اهللا إ: ها وهى آية من القرآن، ثم تكرر ، رحيم وأستغفر اهللا إن اهللا غفورٌ : الرحيم بسم اهللا الرحمن 
ماذا يأخذوا .. ى نفس الوقت تستغفر اهللا عزوجّل، أستغفر اهللا إن اهللا غفوٌر رحيم ؟ تقرأ القرآن وفهنا فأنت فى هذا ماذا تعمل 

عندما نكبر : تركوهم وما ذا تنتظرون ؟ ال نريد ان نقول كما يقول البعض ت؟ حوالى خمس دقائق ؟ ولماذا من الوقت السبعين مرة 
 .فى السن ونقترب من الموت فنكثر من األعمال الصالحة ونستغفر 

النبى المختار، ذين كانوا مع حضرة المن فينا يضمن هذه الحكاية ؟ نحن نريد ان نكون من األخيار ونكون من األبرار 
 .ال يوجد .. كانوا يستغفرون اهللا عزوجّل على الدوام مع حفظ اهللا لهم من إرتكاب الذنوب وكل اآلثام والذين  

 : قال تعالى كان لهم اإلمام فى ذلك   صلى اهللا عليه وسلمّ حضرة النبى 

َويُْمِددُْكْم بِأَْمَواٍل َوبَِنيَن َوَيْجَعْل َلُكْم َجنَّاٍت ) 11(َعلَْيُكْم ِمْدرَارًا  يـُْرِسِل السََّماءَ ) 10(اْستَـْغِفُروا رَبَُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّارًا  ﴿
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كل مايطلبه اإلنسان فى الدنيا واآلخرة موجود فى اإلستغفار، فمن يريد النجاح فى اآلخرة وهو  )نوح (  ﴾ )12(َوَيْجَعْل َلُكْم أَنـَْهارًا 
وذرية وأوالد ؟ أو أموال ؟ يريد فلوس و يريد فى الدنيا ماذا  ..إنه كان غفارا : ؟ فى اإلستغفار يقها أين طر .. العفو والمغفرة من اهللا 

 أين هذا كله ؟ .. عيشة هنية فيها جنان مباركة وانهار تجرى نريد و  مطر ينزل من السمااء لكى نشرب ونروى،

هذا فى الدنيا وهذا هو المطر الذى نحن خائفون ) نوح (  ﴾ )11(ِمْدرَارًا  يـُْرِسِل السََّماَء َعلَْيُكمْ ) 10(ِإنَُّه َكاَن َغفَّارًا  ﴿
ماذا  )نوح (  ﴾ )12(َويُْمِددُْكْم بِأَْمَواٍل َوبَنِيَن َوَيْجَعْل َلُكْم َجنَّاٍت َوَيْجَعْل َلُكْم أَنـَْهارًا  ﴿من الجماعة الذين يريدون ان يمنعوه عنا، 

 :  صلى اهللا عليه وسلمّ طلبات الدنيا، وماهو طريقها ؟ اإلستغفار ولذلك قال بقى فى الدنيا بعد ذلك ؟ هذه كل 

 فلو داومنا على اإلستغفار فإن اهللا عزوجّل ) جد فى صحيفته إستغفارا كثيرا طوبى لمن وُ ( 

لسيد األولين  إكراماً ويجعلهم فى منٍن دائمة إلى يوم الدين  ،كل الفتن وكل المحن وكل انواع العذابسيرفع عن هذه األمة  
 . صلى اهللا عليه وسلمّ واآلخرين 

المصيبة الكبرى فى هذا الزمان وهى ان هناك ذنوبًا كانت فى عصر السلف الصالح من اكبر الذنوب، أما الناس اآلن ال 
د وان يتوب ، فالبكون الواحد منا غفل عن اهللا لحظة: يعتبروها ذنوب، يعنى حتى لو إستغفر لم يستغفر من هذه الذنوب، كمثال 

 ؟نفساً وال أقّل لى اهللا من هذه الغفلة، فكيف تغفل عمن ال يغفل عنك إ

من ، فمن يتوب فى زمننا يتوبون من الغفلة ان الناس فى هذا الوقتك )19:الحشر( ﴾َنُسوا اهللا فَأَْنَساُهْم أَنـُْفَسُهْم  ﴿
عته من ذكر اهللا والحضور مع اهللا والعمل الصالح الذى يقربه مرض الغفلة ؟ ويرجع ويتوب إلى اهللا من الغفلة التى عطلت عليه ومن

صلى اهللا هذه الحكاية، ومتى سننتبه لها ؟ حين ال ينفع الندم وندخل الجنة، قال  إلى حضرة اهللا جّل فى ُعاله ؟ ونحن غافلين عن
 : عليه وسلمّ 

وماذا تقول لنفسك ؟ أنا لم ) ال يندم اهل الجنة وهم فى الجنة إال على الساعة التى مّرت بهم دون ذكر اهللا عزوجّل ( 
 :إشغل وقتى كله فى ذكر اهللا ؟ وربنا قد نبهنا فى أكثر من موضع فى كتاب اهللا 

فما هى حدوده ؟ ليس له حد، وما هو عدده .. كثيرا   ذكرا: وربنا عندما يقول  )41:األحزاب( ﴾اذُْكُروا اهللا ِذْكًرا َكثِيًرا  ﴿
 ؟ ليس له عّد، وكل الموضوع فى ماذا ؟ 

 : والده فى دنياه يشغل وقته بذكر اهللا أن اإلنسان فى كل وقته الذى فرغ فيه من العمل النافع لنفسه وأل

 .) الشرح (  ﴾) 8(َوإَِلى رَبَِّك فَاْرَغْب ) 7(فَِإَذا فـََرْغَت فَاْنَصْب  ﴿

سلمون مهذا غير الذنوب األخالقية والتى زادت عن الحد فى هذه األيام، وال.. وهذا الذنب ال يتوب منه أحد إال القليل 
 :، فسأسأل وأجيبونى يعتبروها أموٌر عادية

ــننا هذا ؟ إنهم يعتبرونه انعم فمن الذى يتوب من هذا الذنب فى زم.. ؟ ذنب و حسنة الكذب ذنب أهل  ة او فهلو  ـ
ب الذى ؟ والخداع والغيبة ــ وده الل ــ هل هو ذنب أم حسنة ؟ من الذى يتوب من الغشّ  والغش واألحاديث واضحة فيه ــوشطارة 

 نتسلى به فى مجالسنا ــ الغيبة والنميمة من الذى يتوب منها ؟ 

مجلس وهذه اآلية ُتكّفر هذا وقال لو جلستم فى مجلٍس معا، فقولوا آية واحدة فى الحضرة النبى سّهل لنا الحكاية 
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ما إجتمع قوٌم على : ( تكون هذه جلسة سوداء : المجلس كله، فإذا جلسنا ولم نقل هذه اآلية، وجلسنا نتحّدث ونتسامر، قال 
 .ت إلى السموات كريحة الجيفة المنتنة التى لها أياماً معدوداتها تخرج رائح) غير ذكر اهللا إال وقاموا على انتن من جيفة حمار 

فى .. أى مجلس فى  )سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك : ( فكفارة هذا المجلس هو ان تقولوا فى آخره 
المجلس البد وعلى الفور ان نقول سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك،  الشارع أو فى العمل أو فى آخرالبيت او فى 

 .مادامت ال تتعلق بحقوق العباد  فُتكّفر السرائر التى طالت فى هذا المجلس

نرى أحوالنا التى نحن فيها وتقلباتها وأهوائها والكل مستسلم والكل  هذاالذنوب ولم يعد أحٌد يتوب منها وبعد فكثرت 
فالبد وان نضع أيدينا فى أيدى بعض ونرجع إلى اهللا وندعوا الخلق للرجوع ..  صامت والكل منتظر أن يأتى الفرج وليس من عنده

إلى اهللا، وكل واحد فينا يرجع بما يستطيعه إلى اهللا ونتّوبهم من الذنوب التى ذكرناها، ونأمرهم أونطلب منهم وننصحهم باإلستغفار، 
 .والمحافظة على سنة النبى المختار 

دخل لى ــ انا انا ال: نرجع إلى القيم التى تحلّى بها المهاجرين واألنصار وكل واحد فينا مسئول لكن كل واحد فينا يقول 
لشيخ هو اللى بيقول ــ الشيخ يقول على المنبر وربما اليسمعونه فأنت الذى تبلغهم ألنهم ربما اليدخلون الجامع فكيف ا مالى ما

 يسمعون كالم الشيخ ؟ 

فليبلغ (  : صلى اهللا عليه وسلمّ وقال ) بلغوا عنى ولو آية : (  صلى اهللا عليه وسلمّ أنت الذى توّصلهم هذا الكالم، قال 
دعوة لى ــ ليس : كثرت الفتن من وقت ما تنازلنا عن البالغ، وجعلنا البالغ ألناس معدودين محدودين، وقلنا ) الحاضر الغائب 

 .مورة بالبالغ ه الحكاية ــ مع ان األمة كلها مأبهذ

 .نة اإلسالم يا إخوانى وهذه هى س.. حتى معى فى البيت زوجنى وبناتى وعيالى، وبعد ذلك جيرانى وبعد ذلك أهلى 

إيمانية فى الرجوع إلى اهللا عزوجّل، ونريد أن نرجع يا إخوانا إلى مجالس األنس باهللا ومجالس الرضا عن فنحن نريد صحوة 
، صلى اهللا عليه وسلمّ حتى نُحيى سنن اإلسالم التى كانت موجودة أيام رسول اهللا اهللا ومجالس الحب فى اهللا ومجالس الود فى اهللا 

 .ن الناس تخلوا عن هذه السنن أل

مور ــ أنا مش فاضى علشان أروح له ــ ربنا يّسر األ: ، ويقول إن لم يكن لمصلحة ال يذهب إليهف ،فلو زار أحٌد أخيه
بالمحمول وتتحّدث معه وانت فى اى مكان، ومع ذلك فالحرمان موجود، فالمحمول فى الجيب والخظ موجود والواحد ال يكلف 

مع أن ذا هناك بعد ذلك ؟ ام.. هللا لنا عزوجّل ود إخوانه وأحبابه وذويه ورحمه فى اهللا بكلمة جبر خاطر فى اآللة يّسرها انفسه أن يع
 : صلى اهللا عليه وسلمّ حتى قال .. الواجب علينا التزاور والتحابب والتآلف والذى ال يستطيع ماذا يفعل ؟ عليه أن يتصل 

فتوجب لهم ) توادين فّى مُ وال فيّ  والمتجالسين ، فيّ  والمتزاورين  فيّ  للمتحابين محبتي وجبت: وتعالى  تبارك اهللا قال (
منفعة أو الموّدة لدنيا او لة او حمحبة اهللا عزوجّل، نريد ان نلغى األمر الذى إستجّد على بلدنا وهو ان المحبة للدنيا او لمصل

 .نبوية مرة ثانية لألحوال الأن نعود لمصلحة أو لممنفعة ونرجع 

هل إذا ُوجدت المصلحة ؟ المانع ولكن ال تجعلها هى األساس، مادام ؟ والموّدة له والتزاور هللا متى تكون المحبة أوًال هللا 
األساس هى المودة هللا، حتى لو ان المصلحة لو لم تُقضى فلن يحدث قطع عالقات وال يحدث خصام وال يحصل فراق ألن 

 .هللا عزوجّل األصل الذى بيننا هو هللا وفى ا
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النا وتذهب البأساء والضراء التى نا سبحانه وتعالى لنا أحو ترجع لهذه األحوال لكى ُيصلح ربالبد وان األمة يا إخواننا 
 .احاطت بنا ويجعلنا بنظراته وبعطفه ومودته فى خير على الدوام 

ل التى تشغل البال المشاك حلّ ل الدنيوية وتُ نريد أيضاً أن نجدد مجالس الذكر التى كان الناس يدخلونها حتى ينسوا المشاغ
غسل جسده وتطهر، ألن الُغسل يُطّهر الجسم من كل خالص لرب البرية ويخرج الواحد من حلقة الذكر كالذى ببركة ذكرهم بإ

 .حقاد والحساد والمشاغل والمشاكل الوساخ واألضرار، وكذلك الذكر يُطّهر القلب من كل ال

 : ، وقد تحقق بقول اهللا فى القرآن نسان بين يدى الرحمنكر لكى ينام اإليعملون حلقة الذ فكانوا 

هذا الذكر يا إخونا كان منتشرًا فى البالد،  )47:الحجر( ﴾َونـََزْعنَا َما ِفي ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ ِإْخَوانًا َعَلى ُسُرٍر ُمتَـَقابِِليَن  ﴿
فياليتنا نُجدد هذه المجالس، يكفى ان كل من يجلس فيها يدخل فى قول . .فكانت المحبة والمودة والصالة موجودة بين األفراد 

 :حبيب اهللا ومصطفاه 

، وليس لإلنسان ُعذر فى التغيب أو التأخير عن أخذ مناعة ومن الشقاء فى الدنيا واآلخرة) هم القوم ال يشقى جليسهم ( 
ّل عليهم بركة اء وتعين المجتمع على زيادة النور والضياء فتحعين الناس على الصفاء وتعين إخوانك على النقجالس لكى تُ هذه الم

 .خالق أمير النبياء فتزول المشاكل وتنتهى كل الخالفات السماء ويتخلقوا بأ

فيلين ترى عندما كان يحدث من خالفات بين الناس، سهلت القبول من الرجال العدول الذين كانوا يلينوا ويسمع من هذا 
 .كانت تنتهى بسرعة ذا والمشاكل  ويسمع من هذا فيلين ه

ن من الذى يقدر ان ُيصلح ــ فهذا راكب دماغه وهذا راكب دماغه ــ فال هذا يخضع لهذا وال هذا يرضى أن يُسلّم لهذا اآل
 .تمام وكان يؤّدى دوره على ال، ك موّدة بينهم ولها دور وصالت قائمة ولها تأثير وحضور مع اهللا على الدوامكن زمان كانت هنال.. 

عّكره والتى تُ فيكفى ان الواحد يترك المشاغل التى بداخله  ،خوانا أن نرجع لهذه المجالسن مجالس الصفاء والنقاءيا إفنريد 
 . تى باألمراضوالتى تؤثّر على الجسم فتأ

د وهذه اآلفات ـ عملوا أبحاث طبية نفسية فوجدوا أن الحقد والحسالجماعة األوروبيين نفسها وخاّصة السويد والنرويج ـ
مراض فى اى قابل لألمراض وعلى اإلستعداد لإلصابة باألفى جسم اإلنسان وتجعل اإلنسانة  هى العامل األول فى هدم المناعة

 .وقت 

يذهب للمجلس وعليه هموم ومشاكل ــ ..  اإلنسانفما الذى يُقّوى المناعة ؟ حضور مجالس الذكر ألنها تُطّهر وُتصّفى 
تنتهى، فكل هذا يذهب وينزل على قلبه رحمة من اهللا .. اخد على خاطره من فالن ــ فعندما يندمج فى الذكر وشايل من فالن وو 

 :وحنان من اهللا وتوفيق من اهللا ومودة من اهللا، وعنده إستعداد أن ُيصلح ماعاداه من عباد اهللا 

فحلقات الذكر هذه يا كر اهللا عزوجّل لماذا ؟ ومن الذى اوصله لذلك ؟ ذ .. وان يصل من قطعه وان يُعطى من حرمه 
كان السالم يُرفرف على البالد كلها والوئام عندما كانت مجالس الذكر تُقام فى ربوع البالد ولذلك   ،خوانا لها منافع ال تُعد وال ُتحدإ
. 

.. ذه المشاكل وتحّل لهم هلى مجالس الذكر ى عليهم المشاكل العويصة يذهبوا إستعصكان يحتى ان رجال الشرطة عندما  
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 .ذه األحوال نريد ان نجدد هفلماذا تركنا هذه المشاكل ؟ ولماذا أغلقنا هذه السكة ؟ 
 وصلى هللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلمّ 
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