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 مجمع الفائزين الخيري –المقطم 
 م00/01/2102هـ 0441من صفر  2

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 فضل ذكر اهلل تعالى

احلمد هلل الذي جعلنا من عباده الذاكرين،  - ِبْسِم اهلل الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 
ورزقنا من عنده روح اذلُدى والنور واليقني، وجعلنا من عباده الذين ىم عليو 

، نحن وأحبابنا مقبلني، وحلضرتو طالبني، ويف النظر إىل مجاؿ وجهو طامعني
والصالة والسالـ على سيدنا زلمد تاج رءوس العارفني، وإخواننا أمجعني، 

والسراج ادلنري يف قلوب األتقياء والصديقني، صلى اهلل عليو وآلو وصحبو 
آمني آمني يا رب وكل من اىتدى هبديو إىل يـو الدين وعلينا معهم أمجعني 

 العادلني.
 شباب الذاكرين

ن يواظبوف على ذكر قريب، كنا جند أف القـو الذي  زمنلو الحظنا إىل
، وال تظهر عليهم ال مال ينتاهب اهلل يف مجاعة شيخوخة، بل يظلوف يف اذِلـر

دائم، كأهنم أخذوا وصف أىل اجلنة وىم يف الدنيا، فإف أىل اجلنة  شباب
 :عليو وسلَّم صلى اهللقاؿ فيهم 

َلى } اَل   1َشَبابُػُهْم { يَػبػْ
 وقاؿ:

ُفُلوَف، َواَل  َوَيْشَربُوَف، ِفيَها يَْأُكُلوفَ  اجْلَنَّةِ  َأْىلَ  ِإفَّ  }  َواَل  يَػُبوُلوَف، َواَل  يَػتػْ
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 2{ دَيَْتِخُطوفَ  َواَل  يَػتَػَغوَّطُوَف،
 ،وال يتبولوف وال يتغوطوف ،وال ديوتوف، وال يسقموف ،ال يهرموففهم 

يف أهبى  ، يظلوفيف اجلنة على الدواـ بل يظلوف يف شباب ،ال يبلى شباهبمو 
وال يغادر  ،فيها ينخالدالثالثني على الدواـ، ثالثة و السن الشباب وىو سن 

 وال أمراض الشيخوخة. ،ىذا السن أبداً، حىت ال يشعر بالشيخوخة
وىم يف  ،يأخذه الذاكروف اهلل والذاكراتىذا وكأف وصف أىل اجلنة 

وزلافظني على  الذين كانوا مواظبني القـواحلياة الدنيا، وىذا الكالـ رأيناه يف 
 حىت األُميني واجلهالء منهم.ذكر اهلل يف مجاعة، 

 الطاقة السلبية وااليجابية لإلنسان
يكي والغريب من قريب، كيف؟ وجدوا و ذلذه احلقيقة اجملتمع األمر وانتب

جيعلو  ، ولشيءُيصيبو باحلُزف شيءلتوتر، وللاإلنساف معرض يف حياتو أف 
اذلم، أو دلوقف ُيسبب لو حرج، كل ىذه األمور تزيد من و ُيصاب بالغم 

زيد الطاقة السلبية اإلنساف، وعندما تالطاقة السلبية ادلوجودة يف جسم 
البنكرياس قد تؤثر يف ادلوجودة يف جسم اإلنساف تُؤثر يف األعضاء، ف

بفشل اإلنساف فُيصاب  قد تؤثر على ادلرارةر، و بالسكاإلنساف فُيصاب 
ُعضٌو من أعضاء  أيأو  ،الكبد وقد تؤثر علىادلرارة، أو حصوات ادلرارة، 

 الدـ. ضغطأو تؤثر على ميزاف من موازين اجلسم، كاجلسم، 
، ولكي يعيش كل ذلك بسبب القوى السلبية ادلوجودة يف اجلسم

القوى السلبية اليت فيو على الدواـ، غ حيتاج أف يُفر  يم وصحيح اإلنساف سل
و ، جتعلفيو القوى اإلجيابية اليت تُعطيو روٌح ورحياف، وتُعطيو طاقة نورانية زيدوت
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وال يعبأ مبا يواجهو من مشكالت،  ،ويواجو احلياة ،دائمًا متفائاًل ومبتسماً 
 ه شيء.ال يُعجز  الذيألف عنده ثقة يف بارئ األرض والسماوات 

 سبحانو وتعاىلتساوي بالنسبة حلضرة احلق  المشكالتو ىذه ألف 
َوَمْن " كما قاؿ اهلل: فعندما يرفع األمر إىل اهلل جيد احلل سريعًا جدًا  شيء، 

َويَػْرزُْقُو ِمْن " الطالؽ( يف أي أمر يتعرض لو: 2)" يَػتَِّق اهلل جَيَْعْل َلُو سَلَْرًجا 
 الطالؽ(.3" ) َحْيُث ال حَيَْتِسبُ 

والذكر اجلماعي بالذات،  اهلل، ذكرنساف عندما يدخل يف دائرة فاإل
، ويتحرؾ دييناً تبارؾ وتعاىلويغيب عن نفسو، وينشغل بالكلية بربو  ،ؤخذويُ 

السلبية اليت  الطاقاتلكي يزيد من حركة خروج  ،وخلفاً  ماً أو أما ،ومشاالً 
ابية احليوية اليت حيتاج دتأل اإلنساف بالطاقة اإلجيو فيو، ألهنا حتتاج إىل احلركة، 

حىت يعيش مسًتيح الباؿ إىل أف يلقى الواحد  ،إليها يف الدنيا قبل اآلخرة
 .سبحانو وتعاىلادلتعاؿ 

 راحة البال
أرى أف ختلفوا يف تعريف السعادة، ولكن أنا اأناٌس كثريوف  ىناؾ

مرتاح، وال  شديد ىي راحة الباؿ، إذا كاف اإلنساف بالو السعادة باختصار
 ُيصيبو هبم وال غم، فهذا ىو السعيد. يشغلو شيء

ال إذا رفع اذلمـو إوال يوجد إنساف يستطيع أف دينع اذلمـو عن نفسو، 
َمْن " ، وحالو كما قاؿ فيو اهلل: وألقاىا على ربو، وخيرج ىو سليم ومستقيم

" ْحِييَػنَُّو َحَياًة طَي َبًة َعِمَل َصاحلًِا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْػَثى َوُىَو ُمْؤِمٌن فَػَلنُ 
 النحل(.79)

مع أُميتهم كانوا يستخدوف  ،ورمبا ال زاؿ يف بعض الُقرى ،كاف  وقد
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مـو هب أصنبكانوا جيمعوف النساء اللوايت ف، قد تعًتض عليو الشريعةُأسلوبًا 
مع نساء، رجاؿ  معتكذلك الرجاؿ، وكانت اآلفة أف جيوغمـو احلياة، و 

ُيخرج ف ،يغيب عن نفسو الواحد منهم، وادلوسيقى جتعلهم ويشغلوا ادلوسيقى
الطاقات السلبية واذلم والغم، وبعد أف ينتهي جيد نفسو سليمًا ومرتاحاً 

 الزار. ىذه احللقات كانوا يسموهنادتاماً، 
وىي احلركات الشرعية لذكر  ىذه احللقات، نحن عندنا ما يُغنينا عنو 

ألهنا جتعل اإلنساف يغتسل دتاماً من كل ىم  ،فتؤدي نفس ادلهمة وأكثر ،اهلل
وخيرج منها صحيح القلب والفؤاد بني يدي رب  ،وغم وأمل وطاقة سلبية

 .سبحانو وتعاىلالعباد 
يعين حلقة الذكر تعترب كدُّش، ولكنو ال يغسل اجلسم، ولكن يغسل 

 وادلشاكل اليت حتريه، ،القلب من اذلمـو اليت ُتصيبو، والغمـو اليت تشغلو
ألنو يف ىذه اللحظات ينشغل مبواله وينسى ىذه  ،يغسل كل ىذه األمور

 األمور.
ويتعلق  ،وينشغل بالذكر ،الذكر الذي ينخرط فيو اإلنسافولكن 

مع أنو يتحرؾ ويذىب  ،ينسى نفسو هنائياً و بادلذكور حىت عمن حولو، 
وىذا الذي جيعل اإلنساف شباب إىل أف يلقى حضرة الرْحن ويأيت!!، 

 .نو وتعاىلسبحا
إىل العامل اإلسالمي ىنا يبحثوف  فاألوربيني عندما يأتو  بعضحىت إف 

ويغيب الذاكروف يف ا، وعندما يبدأ الذكر هنعن حلقات الذكر ويشاىدو 
 .!!يدخلوف معهمادلذكور 

ستطالع قامت بعمل ا ،ظيب واليت تصدر يف أبو (منار اإلسالـ)رللة 
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ف يف و بيعربية يدخل فيها األورو على مستوى الوطن العريب ألكرب دولة 
ف و وجدوا أف أكرب دولة عربية يدخل فيها األوروبي؟ فاألسبابما و  ،اإلسالـ

الكثرية ىناؾ، حيث حلقات الذكر  وكاف السببيف اإلسالـ ىي ادلغرب، 
وبعدىا ال يستطيع منع نفسو من  ،حلقة الذكر فف فيشاىدو و يأيت األوروبي

ىا يسأؿ الدخوؿ يف احللقة، فيدخل يف حلقة الذكر فينشرح صدره، وبعد
 .سبحانو وتعاىلفيدخل يف دين اهلل عن ىذا، 

فيها ىذه احملاسن، كادلوالد الكبرية مثل مولد و  ،ادلوالديف مصر وعندنا 
للدخوؿ يصًا خصيأيت أُناس من أوروبا وأمريكا  ، حيثالبدويأْحد السيد 

، يف فًتة من الفًتاتيف حلقات الذكر، وكاف من ضمنهم سفري أمريكا 
يلبس لباسًا سلصوصًا كاجلالبية والطاقية وكاف  ،فكاف يذىب إىل ىناؾ

 ويدخل يف حلقات الذكر.
 ة عندىم متاعب احلياة شديدنيألف األوروبي ؟يريدوف ذلك ىم دلاذا

منهم الناس العاديني ، لذلك حىت ليس فيو ىوادة، فالعمل ىناؾ عمل جادو 
الطاقات  واألي مكاف لُيخرج وفويذىبعندىم يأتوف يف ُعطلة هناية األسبوع 

أو ما شاهبها، مالىي  مثاًل إىليذىبوف فهبا أثناء العمل،  واالسلبية اليت ُأصيب
اليت يف داخلو، ويريد أف يعيش حياة السلبية دلاذا؟ يريد أف خُيرج الطاقة 

حياة اجلد اليت يعيش فيها، وبعد ذلك يقوؿ: أستطيع أف أواصل غري ُأخرى 
 العمل.

فمعظم الناس عندنا الناس عندنا، كثري من ليسوا كجتدىم ولذلك 
لكنهم ليسوا   ،من أوؿ الصبا إىل الشيخوخة ،العالجيعيشوف باألدوية و 

السلبية أواًل بأوؿ يف ُعطلة هناية األسبوع،  اتالطاق وفخُيرج مألهنكذلك 
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 وىذا بالنسبة للناس العاديني.
بدأوا من الستينييات يف أمريكا ويف منهم، فقد أما بالنسبة العقالء 

ركزنا كمسلمني نحن  حلقات سلصوصة للذكر، ولكن لألسف إدخاؿ أوروبا 
لألسف الذي و الدعوة اإلسالمية،  ركنابعضنا، وت زلاربة بعضنا، وقتل على

 وىم اليوجا.وعلَّم ،توىل ىذا األمر معهم اذلنود
تتأمل وتذكر بذكر  ،نصف ساعةإىل كل يـو   حتتاحفيقوؿ لو: أنت 

اليوجا فتغيب عن نفسك، وخُترج القوى السلبية اليت عندؾ لكي تعيش 
 حياة نقية ال فيها مرض وال ىم وال غم.

" ِإفَّ االْنَساَف ُخِلَق َىُلوًعا " نا األصل الذي قاؿ لنا فيو اهلل: مع أن
ِإفَّ االْنَساَف ُخِلَق " عنده ىلع: ومل يُقل ادلؤمن، فادلؤمن ليس ادلعارج( 17)

ُر َمُنوًعا )22( ِإَذا َمسَُّو الشَّرُّ َجُزوًعا )17َىُلوًعا ) ( ِإال 21( َوِإَذا َمسَُّو اخْلَيػْ
ألف دلاذا؟ ، عندىم ىذه األمورفادلصلني ليس )ادلعارج(  (22)" اْلُمَصل نَي 

وتأثريىا  ،ىي العالج الوحيد إلهناء الطاقة السلبيةادلداومة على ذكر اهلل 
على أعضاء جسم اإلنساف، وجعل اإلنساف يعيش كما يريد منو حضرة 

 .تبارؾ وتعاىلالرْحن 
 ذكر اهلل أكسير الشباب

 كسري الذي جيعل اإلنساف يف شبابفذكر اهلل نستطيع أف نسميو األُ 
خيًتعوىا لكي تشفوىا و يريدوف أف يكفهم يبحثوف اآلف على أدوية دائم، 

مادي،  ماؿ وال شيءوال يكلفنا  ،عندنا دواؤناترد اإلنساف للشباب، لكننا 
 ونتحرؾ.وكل ما يكلفنا أننا جنتمع مع بعضنا ونذكر اهلل، 

 شيءمن اذلُياـ حلضرة اهلل، و  القلب إذا ُوجد فيو شيءكيف نتحرؾ؟ 
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 لسيدنا رسوؿ اهلل، سُيحرؾ اجلسم:من الوجد 
 نفوسنافإنا إذا طبنا وطابت 

 
 وخامرنا مخر الغراـ هتتَّكنا

 فال تُلم السكراف يف حاؿ ُسكره 
 

 فقد رُفع التكليف يف سكرنا عنا
فيجعل اإلنساف يعيش يف حالة فيها إقباٌؿ شديٌد على حضرة اهلل،  

، ومعها احلياة وىي احلالة الوحيدة اليت جتعل اإلنساف حييا احلياة اإلديانية
 يَا أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْسَتِجيُبوا هلل َولِلرَُّسوِؿ ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما حُيِْييُكمْ " اجلسدية: 

 فهي احلياة التامة اإلديانية اليقينية.األنفاؿ( 24" )
فادلداومة على حلقات الذكر ىي اأُلكسري الوحيد يف الوجود الذي 

، تبارؾ وتعاىلقواه الظاىرة والباطنة حىت يلقى اهلل  جيعل اإلنساف شابًا يف
لنا، ويكفينا يف الذكر  سبحانو وتعاىلوإكراـ اهلل  ،وىذا من فضل اهلل علينا

 يف حديثو القدسي للمالئكة: سبحانو وتعاىلقولو 
 َوَجُدوا فَِإَذا النَّاِس، ُكتَّابِ  َعنْ  ُفُضاًل  اأْلَْرضِ  يف  َسيَّاِحنيَ  َماَلِئَكةً  لِلَّوِ  ِإفَّ  }

 ِإىَل  هِبِمْ  فَػَيُحفُّوفَ  فَػَيِجيُئوفَ  بُػْغَيِتُكْم، ِإىَل  َىُلمُّوا: تَػَناَدْوا اللَّوَ  َيْذُكُروفَ  أَقْػَواًما
نْػَيا، السََّماءِ   َيْصنَػُعوَف؟ ِعَباِدي تَػرَْكُتمْ  َشْيءٍ  َأي   َعَلى: اللَّوُ  فَػيَػُقوؿُ  الدُّ

ُدوَنَك، ُدوَنَك،حَيْمَ  تَػرَْكَناُىمْ : فَػيَػُقوُلوفَ   فَػَهلْ : فَػيَػُقوؿُ : َقاؿَ  َوَيْذُكُروَنَك، َودُيَج 
 َرَأْوؾَ  َلوْ : فَػيَػُقوُلوفَ : َقاؿَ  َرَأْوِن؟ َلوْ  َفَكْيفَ : فَػيَػُقوؿُ : َقاؿَ  اَل،: فَػيَػُقوُلوفَ  َرَأْوِن؟
 َشْيءٍ  َوَأيُّ : فَػيَػُقوؿُ : َقاؿَ  ِذْكًرا، َلكَ  َوَأَشدَّ  دَتِْجيًدا، َوَأَشدَّ  حَتِْميًدا، َأَشدَّ  َلَكانُوا

: َقاؿَ  َرَأْوَىا؟ َوَىلْ : فَػيَػُقوؿُ : قَاؿَ  اجْلَنََّة، َيْطُلُبوفَ : فَػيَػُقوُلوفَ : َقاؿَ  َيْطُلُبوَف؟
 َكانُوا رََأْوَىا َلوْ : فَػيَػُقوُلوفَ  :َقاؿَ  َرَأْوَىا؟ َلوْ  َفَكْيفَ : فَػيَػُقوؿُ : َقاؿَ  اَل،: فَػيَػُقوُلوفَ 

َها َوَأَشدَّ  طََلًبا، َأَشدَّ  ذَلَا  يَػتَػَعوَُّذوَف؟ َشْيءٍ  َأي   َفِمنْ : فَػيَػُقوؿُ : َقاؿَ  ِحْرًصا، َعَليػْ
: فَػيَػُقوؿُ  اَل،: فَػيَػُقوُلوفَ  َرَأْوَىا؟ َىلْ : فَػيَػُقوؿُ : َقاؿَ  النَّاِر، ِمنَ  يَػتَػَعوَُّذوفَ : َقاُلوا
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َها َكانُوا َرَأْوَىا َلوْ : فَػيَػُقوُلوفَ  َرَأْوَىا؟ َلوْ  َفَكْيفَ  َها َوَأَشدَّ  َىَربًا، َأَشدَّ  ِمنػْ  ِمنػْ
َها َوَأَشدَّ  َخْوًفا،  ذَلُْم، َغَفْرتُ  َقدْ  َأِن   ُأْشِهدُُكمْ  فَِإِن  : فَػيَػُقوؿُ : َقاؿَ  تَػَعوًُّذا، ِمنػْ

طَّاءَ  ُفاَلنًا ِفيِهمْ  ِإفَّ : فَػيَػُقوُلوفَ  َا يُرِْدُىمْ  ملَْ  اخلَْ  ُىمُ : فَػيَػُقوؿُ  حلَِاَجٍة، َجاَءُىمْ  ِإَّنَّ
3{ َجِليسٌ  ذَلُمْ  َيْشَقى اَل  اْلَقْوـُ 

 

فورًا لو، دلاذا؟ ألنو مت أف الواحد منا يقـو من حلقة الذكر مغ فيكفي
كاف الشعراء(  97)" ِإال َمْن أََتى اهلل بَِقْلٍب َسِليٍم "  :بالكلية القلب غسل

ُيسمى مُجداف  من ادلدينة إىل مكة، ومرَّ جببل مسافراً  صلى اهلل عليو وسلَّم
 فقاؿ ألصحابو:

 اللَِّو؟ َرُسوؿَ  يَا اْلُمَفر ُدوفَ  َوَما: َقاُلوا اْلُمَفر ُدوَف، َسَبقَ  مُجَْدافُ  َىَذا ِسريُوا }
اِكُروفَ : َقاؿَ  اِكَراتُ  َكِثريًا اللَّوَ  الذَّ  4{ َوالذَّ

 ويف رواية أخرى قاؿ:
 يف  اْلُمْستَػْهتَػُروفَ : َقاؿَ  اللَِّو؟ َرُسوؿَ  يَا اْلُمْفرُِدوفَ  َوَما: َقالُوا اْلُمْفرُِدوَف، َسَبقَ  }

ُهمْ  الذ ْكرُ  َيَضعُ  اللَِّو، ِذْكرِ   5{ ِخَفاًفا اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  فَػَيْأتُوفَ  أَثْػَقاذَلُمْ  َعنػْ
وىو وكلمة مستهًت يف اللغة العربية ليس معناىا كما يف اللغة العامية، 

دلستهًتوف بذكر اهلل فا ،يف احلديث يعين ُمكثر لكن الذي ال يهمو شيء،
 اهلل. يعين ادلكثروف بذكر

واألوزار اليت عليهم، واذلمـو والغمـو  ،كل األثقاؿ اليت عليهموىؤالء  
" َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب  ال ِبذِْكِر اهللِ " أَ  ذكر اهلل تعاىل: زيلهااليت عليهم يُ 

وال  ،فال خياؼ من ىم ،الدنيامن جانب الرعد( ومن أين تطمئن؟ 29)
                                                           

 رضي اهلل عنهجامع الترمذي ومسند أحمد عن أبي سعيد الخدري  3
 صحيح مسلم ومسند أحمد عن أبي هريرة رضي اهلل عنه 4
 جامع الترمذي عن أبي هريرة رضي اهلل عنه 5
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 بأس، ألنو مستند على حضرة اهلل، وال ،وال مرض ،وال شدة ،وال كرب ،غم
 ومن كاف مع اهلل كاف اهلل معو.

اليت ذكرىا اهلل درجات الألنو سيخرج يف أعلى  ،وال خياؼ من اآلخرة
ِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت ِإفَّ اْلُمْسِلِمنَي َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمؤْ " يف اآليات القرآنية: 

َواْلَقانِِتنَي َواْلَقانَِتاِت َوالصَّاِدِقنَي َوالصَّاِدَقاِت َوالصَّاِبرِيَن َوالصَّاِبَراِت َواخْلَاِشِعنَي 
َقاِت َوالصَّاِئِمنَي َوالصَّاِئَماِت َواحلَْاِفِظنَي  ِقنَي َواْلُمَتَصد  َواخْلَاِشَعاِت َواْلُمَتَصد 

اِكرِيَن اهللَ فُػُروَجُهْم َوا اِكَراِت   حلَْاِفظَاِت َوالذَّ األحزاب( أعلى 35)" َكِثريًا َوالذَّ
اِكرِيَن اهللَ " درجة فيهم:  اِكَراِت   َوالذَّ " األحزاب( ماذا ذلم؟ 35)" َكِثريًا َوالذَّ

العظيم عند  األحزاب( وكلمة األجر35)"  ذَلُْم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما َأَعدَّ اهللُ 
، فكلمة أجر أف حيسبو أو يعده أو حىت يكشفو إنسافيستطيع أي  الاهلل 

 وال مقدار. عظيم من اهلل ليس ذلا حد  
يف كل  سبحانو وتعاىلفهنيئًا للذاكرين الذين يدديوف على ذكر اهلل 

أف نكوف من عباده الذاكرين الشاكرين  تبارؾ وتعاىلنسأؿ اهلل وقٍت وحني، 
 وحني. حلاضرين بني يديو يف كل وقترين االفاك

 وصلى اهلل وسلَّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه


