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أعوذ ابهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم ،بسم هللا الررمحن الررميم ،ادمرد هلل ال العراملا ،الالصرالس الالسرال علر
ٍ
إبمسان إىل يو الدين ،أما بعد:
أشرف املرسلا ،سيدان حممد العل آله الصحبه المن تبعهم
اهلدف األساسي من بناء املساجد إمياء ذكر هللا
يقول ابنا -تبااك التعاىل:-
"ِف بري ٍ
وت أَذ َن ه
رااس َالَا بَريرع َعرن ذكرر
سبِّ ُح لَهُ ف َيها ابلغُر ُد ِّال َالاآ َ
ُُ
صرال * ا َجرال ها تُرلهريهم ََ َ
اَّللُ أَن تُررفَ َع َاليُذ َك َر ف َيها اْسُهُ يُ َ
ه
ه
اا" النوا.36،37:
اَّلل َالإقَا ال ه
ول َالاألَب َ
ب فيه ال ُقلُ ُ
صُ
ص َالس َالإيتَاء ال هزَكاس ََيَافُو َن يَروماً تَرتَر َقل ُ
املساجد بتُبىن ليه؟ للصالس ،اللكن من تدبر ِف هذه اآايت جيرد أن هللا -عرز الجر  -جعر السربب األساسري الالرئيسري
لبناء املساجد ليس الصالس الإمنا ذكر هللا.

نقررول اآيررة ي مررع بعررد بعررد مررا ةرري ادقيقررة قُر هدا عنينرراِ" ،ف برير ٍ
روت أَذ َن ه
اَّللُ أَن تُررفَر َرع َاليرُرذ َك َر ف َيهررا اْسُررهُ" آ
ُُ
رااس َالَا بَريررع َعررن
سرربِّ ُح لَررهُ ف َيهررا ابلغُر ُد ِّال َالاآ َ
صرال * ا َجررال ها تُرلهرريهم ََر َ
الامردسَ " :اليرُرذ َك َر ف َيهررا اْسُررهُ" ،اتنررا :ذكرر برضرو "يُ َ
ذكر ه
ص َالس".
اَّلل َالإقَا ال ه
يبق إذن هللا -عز الج  -ملا ذكر املساجد جع هللا -سبحانه التعاىل -األص ِف إقامة هرذه املسراجد هري إميراء ذكرر

هللا -سبحانه التعاىلِ -ف قلول العبا .
أجر الصالس متوقف عل مقداا ذكرك هلل فيها
ب ر اللررو جينررا ن ررران عل ر كلمررة الصررالس اللرري ذُكرررت مرررس الامرردس تعلررم يقينًررا أن هللا م را أمرررك إبقررا الصررالس إا لررذكره

ص َرال َس لرذكر " طره ،14:برس " َالأَقرم
سبحانه ،كما قال ابنرا -تبرااك التعراىل -ملوسر -عليره الصرالس الالسرال َ " :-الأَقرم ال ه
ص َال َس لذكر ".
ال ه

أج ر ِّ مررا يتقرررل برره العبررد إىل ابرره ،اللقررد تنررافس الرابنيررون فيم را بيررنهم ِف هررذا امل،ررماا،
فررذكر هللا -سرربحانه التعرراىلَ ،-
م،ماا ذكرهم لرهبم -عز الج .-

أنت ِف صالتك كم يُكتب لك من أجرها؟ ما يُكتب لك من أجر الصالس إا عل قدا ما ذكرت هللا فيهرا ،فكلمرا كران
ذاكرا ،كلما كان أجره من هللا -عز الج  -عاليًا.
العبد بقلبه اللسانه مع ابه ِف صالته ً
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ذكرا هلل
أف ،عبا هللا أكثرهم ً

رمس الالقم َرر الالنمجرو َ؛ لرذكر
من أج ذلك قال النيب -صلِّ هللا عليره السرلم" :-إ هن خي َ
راا عبرا هللا :الرذين يُراعرون الش َ
هللا" مسنه األلباي لغريه ،الل أف ،عبا هللا عل اإلطالق ،اللي َع همالا يبصوا ه الشمس طلعت يبقر القرت ذكرر،
الشمس بدأت تغرل يبق القت ذكر ،هو ه األص .
ف ،ذكر هللا:
ب ر لررو جيررت ن رررت ِف ك ر مررا مولررك مررن عبررا ات الطاعررات القُر ر ُرابتَ ،ررد إن األص ر مررن الاائهررا هررو ذكررر هللا -عررز

الج  -صح ،ليه؟

 ذكر هللا تعويد ملن يعجز عن أ اء العبا ات األخرىمثال أان الامد فقرري لريس عنرد مرال ،عرايز
أالل ماجة ،إلن العبد منا قد يعجز عن كثري من الطاعات الالعبا ات ،يعين ً
أتصدق الا مال معي ،أعم إيه؟

أان الامد النهاا ه مريد النفسي أصلي قيا لي  ،العاجز عن قيا اللي  ،ماذا أصنع؟
جعر هللا -سرربحانه التعرراىل -ألمثررال هررعاء عبررا س ك الررذكر؛ مرري يعوضررهم هللا -عررز الجر  -جرزاء مررا فرراهم مررن هررذه
الطاعررات ،فقررال -صرلِّ هللا عليرره السررلم" :-مررن عجررز مررنكم عررن اللير أن يكابر َده ،ال ر ابملررال أن ينف َقرره ،الجر َُ عررن
ذكر هللا" صححه األلباي لغريه.
ِّ
العدال أن جياه َده؛ فليُكثر َ
 ذكر هللا محاية لك ال فع للشر عنكفأقررا هللا -عررز الج ر  -مقررا ااهررا  ،المقررا الصرردقة ،المقررا قيررا اللي ر  ،جع ر هللا -عررز الج ر  -ذكررر هللا يقررو مقررا
املقامات الثالثة ليه؟
رثال مررد يشرروف ااالبيررة بتاعتررك بي،ررا يلررة مررا شرراء هللا
إلن اإلنسرران مننررا حمرراء معررداء مررن كر مكرران ،إنررت كررن مر ً

انصعة حيسدك ،فأنت اآن ُم َع هرض لعدال خااجي ،عندك شيطان مرري

علر إضراللك الإئوائرك ،ه عردال آخرر ،إنرت

ائما داجة هبا يدفع هللا -عز الج  -عنك الشر ،الإن أع م ما يُدفع به عن العبد الشر ذكر هللا عز الج .
حمتاج ً
 ذكر هللا هو ادصن ادصا لك معمنكررن ِف يررو مررن األاي اإلنسرران مننررا يعصرري هللا -عررز الج ر  ،-الا َيف ر علرريكم أن َم رن عص ر هللا فقررد عرررض نفسرره

للعقوبة ،الإن العبد ا حيتمي من عقوبة هللا -عز الج  -بشيء كذكر هللا -عرز الجر  ،-فرذكر هللا -عرز الجر  -مصرانة
مة من ك هذه األموا ،مصانة مة من عقروابت الرذنول ،مصرانة مرة مرن شرياطا اارن ،المصرانة مرة مرن شرياطا
اإلنس.
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اعا،
الآمركم أن تذكرالا هللاَ ،فرن هن مثر َ ذلرك كمثر اجر ٍ خررج العرد مال ِف إثرره سرر ً
النيب -صلِّ هللا عليه السلم -قالُ .." :
مي إذا أت عل مص ٍن مص ٍ
نفسره مرن الشريطان إا برذكر هللا "..صرححه
ا
نفسه منهم ،كرذلك العبر ُد ،ا ُحي ُ
َ
ررك َ
فأمرك َ

األلباي.

ب قال معاذ بن جب -اضي هللا عنه :-قال النيب -صلِّ هللا عليه السلمَ " :-ما َعم َ آ َم ٌّي َع َم ًرال أَجَر لَرهُ مرن َعر َذال
اَّلل من ذكر ه
ه
اَّلل" صححه األلباي ،مافيش عم ينجيك من العذال كمث ذكر هللا -عز الج .-
ائمرا إن أ مشراك خااجيرة كرن تصريب اإلنسران ا هنرا ذكرر ابنرا -سربحانه التعراىل -يردفعها،
من أجر ذلرك جرد ً

المرن أع رم مرا يردفع ذكرر هللا -عرز الجر  -عرن العبرد :النراا ،الأع رم مرا يتحصرن العبرد بره مرن انا جهرنم ذكرر هللا -عرز
الج .-

خرررج النرريب -صرلِّ هللا عليرره السررلم -ذات يررو علر أصررحابه فقررالُ " :خررذالا ُجنرتكم "..خررذالا جنررتكم ،خررذالا جنررتكم،

رول هللاأ أمرن
الداع اللي أان مقري هبرا نفسري مرن ضررابت السريوف الالرمراحُ " ،خرذالا ُجنرتكم .قرالوا :اي اس َ
هي ِّ
ااُنة اللي ه
عررد ٍِّال قررد م،ررر؟ قررال :ا ،اللكررن ُجنررتُكم مررن الن راا "..قررالوا الكيررف ذاك اي اسررول هللا؟ فقررال النرريب -ص رلِّ هللا عليرره

عقبررات ،الهر هن
الم ِّ
السررلم" :-قولرروا :سرربحان هللا ،الادمر ُد هلل ،الا إلرره إا هللاُ ،الهللاُ أكررتُ؛ فررن ن اتررا يررو َ القيامررة نِّبررات ُ
الصادات" مسنه األلباي.
الباقيات
ُ
ُ
القايرة مرن النراا يررو القيامرة ،مصرن مصررا للعبرد برا يررد هللا -عرز الجر  ،-هررو ذكرر هللا -عرز الجر  -القايرة لرك مررن
الناا ،ال القاية لك من العذال ،ك شر إمنا يُردفع برذكر هللا -عرز الجر  ،-الشريطان يُردفع ابلرذكر ،العرا تُردفع ابلرذكر،
،ا ابلذكر.
العذال ِف الدنيا يُدفع ابلذكر ،الانا جهنم تُدفع أي ً
 ذكر هللا تكفري للذنول الاملعاصيالا جيد العبد شيئًا به يُ َك ِّفر هللا -عز الج  -ذنوبه الخطاايه كمث ذكر هللا -عز الج .-

أان عنررد ذنررول ،عنررد كبررائر ،عنررد معاصرري ،عنررد سرريئات ايم را القعررت فيهررا قب ر ذلررك ،النرريب -ص رلِّ هللا عليرره

السررلم -يعكررد لنررا إن اإلنسرران مننررا لررن يرردفع عنرره شررر هررذه الررذنول اللررن ُ حر عنرره هررذه الررذنول إا بررذكره لربرره -عررز
الج .-
أان حمتاج النهاا ه الشال يبقر ااكرب ِف عربيتره ا ينشرغ قلبره إا برذكر هللا ،حمتراج النهراا ه الوالرد الكرر اللري ماشري

بعربيته لسانه مش شغال إا بذكر هللا ،حمتاج أمنا الكرمية اللي فوق النهاا ه كبريس السرن اللري جايرة تصرلي معراان الالاقفرة
عل اجليها التعبانة أكرت ماجة تشغلي بيها نفسك ذكر هللا -عز الج .-
رول هللا قرد
رت :اي اس َ
أ هانئ -اضي هللا عنها -كانت كبريس ِف السن ،قالت :مر يب ُ
اسول هللا صله هللاُ عليه السله َم فقل ُ
رعفت ،فمرري بعمر ٍ أعملُره الأان جالسرة ..كبرريس السرن مرش هتطلرع تلرف علر فقرراء المسراكا الا تعررف
كت ُ
ت الض ُ
تصرلي قيررا لير طرول اللير الهر هري الاقفررة ،الهري تعجررز عررن الصريا  ،فررالنيب -صرلِّ هللا عليرره السرلم -بيقررول هلررا ..شرروفوا
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مرصر ررهم ،ش ر رروفوا مر رررو الن ر ررار كمر رران ،ش ر رروفوا م ر رررو الر رررابنيا كم ر رران ،فر ررالنيب -صر ر رلِّ هللا علير رره الس ر ررلم -ق ر ررال:
ٍ
تسبيحة؛ فن ا تعدل لك مئةَ اقب ٍرة تعتقينَهرا مرن اللرد إْساعير َ ،الامحرد هللا مئرة يميردس؛ فن را تعردل لرك
"سبِّحي هللاَ مئةَ
مئ رةَ فر ٍ
ررر ُمسر َرر َج ٍة ملجمررة يملررا عليهررا ِف سرربي هللا ،الكر ِّرت هللاَ مئ رةَ م ر هرسٍ؛ فن ررا تعرردل لررك مئررة بدنر ٍرة ُم َقله ر َدسٍ ُمت َقبهرلَر ٍرة،
الهلِّلرري هللا مئررة هليلر ٍرة .قررال ابررن خلررف :أمسرربه قررال :ررني مررا بررا السررماء الاألاض ،الايُرفررع يومئر ٍرذ ألمررد عمر ؛ إا أن
ا َ مبث ما أتيت ".مسنه األلباي.
ابنا ميحو ذنوبك المعاصيك ًاما اللي إنت عملتيها كمان.
 هللا يذكر عبا ه الذاكرين ِف املني األعلاشغ ابلك اميًا بذكر هللا -عز الج  ،-يكفيك معية هللا لك ،معية ادفظ ،معيرة التأييرد ،معيرة النصررس ،قرال اسرول هللا

يقول هللاُ تعراىل :أان عنر َد ِّرن عبرد يب ،الأان معره إذا ذكرري ،فرنن ذَ َكرري ِف نفسره ،ذ َكرتُرهُ ِف
صلِّ هللا عليه السلمُ " :-نفسي ،الإن ذ َك َري ِف مني ذكرتُهُ ِف مني خ ٍري منهم "..صححه األلباي ،الِف االاية ذكرته ِف مني من املالئكة.
 -هللا يباهي مالئكته بعبا ه الذاكرين

رول هللا ص رله هللاُ عليرره الس رله َم
َيرررج النرريب -ص رلِّ هللا عليرره السررلم -ذات يررو عل ر الصررحابة كمررا يقررول معااليررة "إ هن اسر َ
ٍ
نذكر هللاَ الةم ُده عل مرا هرداان
سكم؟ انتوا قاعدين كده ليه؟ قالوا :جلسنا ُ
خرج عل ملقة من أصحابه .فقال :ما أجلَ َ
أجلسرنا إا ذاك .قرال :أمرا إي
لإلسال َ ،
أجلسركم إا ذاك؟ قرالوا :الهللاأ مرا َ
الم هن به علينا .قال :آهللأ ابهلل عليكم مرا َ
فأختي؛ أ هن هللاَ ع هز الج ه يباهي بكم املالئكةَ" صحيح مسلم.
َ
أستحلفكم همةً لكم .اللكنه أ ي جتي ُ
هللا يباهي بكم املالئكة اآن اتنا تالتة قاعدين مع بعد يذكرالا هللا -سبحانه التعاىل.-
 جلسات ذكر هللا أف ،من الدنيا الما فيهاالنيب -صلِّ هللا عليه السلم -كان يقول إن مث هذه اجملالس ،اجملالس اللي بنذكر فيها ابنرا -سربحانه التعراىل ،-النُكثرر

فيها من ذكر هللا -سبحانه ،-هذه اجملالس كانت أمب للنيب من الدنيا الما فيها.
قال -صلِّ هللا عليه السلمَ " :-ألَن أقرعد مع قَوٍ
ه
َّ مرن
ش
ال
ع
ل
ط
ت
مي
اس
د
غ
ال
صالس
من
تعاىل
هللا
ن
ال
ر
ك
ذ
ي
ُ
أم م
ُ
َ
رب إَ ه
َ
َ
َ
َُ
َ
مسَ ،
َ
َ
ُ
ُ
ٍ
ل ال ه
َّ مرن
أم م
رب إَ ه
العصرر إىل أن تَرغ ُرر َ
أن أعت َق أابعةً من اللد إْساعي َ ،الألَن أقرعُ َد مع قَرو يَرذ ُك ُرال َن هللاَ مرن صرالس َ
رمس َ
ش ُ
أن أعت َق أابعةً" مسنه األلباي.
موعررة قعرردت مررن بعررد الفجررر ِف ملقررة قرررآن يقرررؤالا قرررآن مررع بعررد ،قعرردت بعررد الفجررر يتدااسرروا بعررد املعلومررات
الشرررعية ،قعرردت بعررد الفجررر يقرررؤالا ِف كتررال ِف ف،ررائ األعمررال علشرران يررذكرالا أما ي ر الالكررال ه ،النرريب بيقررول
القعدس

أف ،عند من الدنيا الما فيها.

 د ة ذكر الامدس قد تنال هباذكر هللا من سلسلة "كونوا ربانيين"
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ب ر القررال النرريب -ص رلِّ هللا عليرره السررلم" :-إذا مررراُ برررايض اانهررة فررااتَعوا "..مرردي االاه أبررو االال المسررنه العالمررة
ايض اانهررة؟ قررال :ملَ ُرق الر ِّرذكر" مسررنه األلبرراي،
األلبراي -امحررة هللا عليرره" -إذا مرراُ برررايض اانرة فررااتَعوا ،قرالوا :المررا ا ُ
اجملالس اللي نقعد فيها نذكر هللا -عرز الجر  ،-اجملرالس اللري كر الامرد فينرا يرذ هكر التراي فيهرا بربنرا -سربحانه التعراىل،-
فلرمبا ِف لس من اجملالس يُ َذ ِّكر أمدان أخاه ابهلل فتقر عينه ،فتدمع عينه..
الالنيب -صلِّ هللا عليه السلم -يقول "سبعة يُ لِّهم هللاُ ِف لِّه يو َ ا ه إا لمره ..المرن بيرنهم :الاجر ذكرر هللاَ خاليًرا،
ففاضت عيناه" صحيح البخاا .
مثال للشيخ املغامسي ،هذا العا الرابي صرامب القلرب الرقيرق
ِف مرس من املرات قاعد ِف البيت لومدك فتحت مقطع ً
رثال للشريخ املغامسري ،املقطرع أثرهر فيرك
اللي كلماته تُدمع العا التُرقق القلب ،فاتح ِف يو النت عندك شغلت مقطرع م ً
اق ،عينيك معت ،تنال ابالسة
أال  ،قلبك ِّ

اللي إنت ذكرت فيها ابنا

عرش الرمحن يو القيامة.

 -ذكر هللا مبثابة الشكر عل ن َعمه الكثريس

ختي ك

طبعا لرن يتسرع أبر ًدا لتوفيرة ذكرر هللا -عرز الجر  -مقره ،إلن املقرا مقرا كبرري
ه بذكر هللا -عز الج  ،-املقا ً

جدا ،اللكن عايز أخرتم معراكم ةيرة مرن آايت هللا -عرز الجر  ،-علشران أقرول لكرم إن أف،ر مرا شركر بره ابكرم علر

نعمه إن إنتوا تذكراله ،ن َعم هللا اليت ا تعد الا يص علينا أف ،شيء تشكر به ابك -عز الج  -عل الرنعم ذكرر هللا
-عز الج .-

علشان كده ابنا قال للنيب ،القال لسيدان حيىي- ،عليهما الصالس الالسال  -ملا ترواا ت علريهم الرنعم قومروا يرال اذكررالا
رار
َّ آيَرةً قَر َ
ابنررا ،ابنررا -سرربحانه التعرراىل -ملررا َمر ِّن علر سرريدان ككررراي بولررده حيرىي "قَر َ
رال آيَرتُر َ
رال َا ِّ
رك أَاه تُ َكلِّر َرم النهر َ
ل اج َعر َِّ
ثَالَثَرةَ أ هَايٍ إاه َام رزاً" آل عم رران ،41:عررايز تشرركر بق ر نعمررة الغررال اللرري هيقررو البش ررية مررن بعرردك ،اللرري هيقررو بررين
رك
إسررائي مررن بعرردك يعلمهررم الكتررال الادكمررة الالترروااس ،عررايز تشرركر ابررك -عررز الجر  -علر هررذه النعمررة " َالاذ ُكررر هابهر َ
َكثرياً َال َسبِّح ابل َعش ِّي َالاإلب َكاا" آل عمران.41:

أفواجرا،
الابنا -سبحانه التعاىل -بيقول للنيب اي حممد هييجي الوقت اللي هتقر عينرك برؤيرة النرار يردخلون ِف يرن هللا ً
الش عوترك ،هييجري القرت
الالنار اللي كانت بتحاابك الت،طهدك إنت الأصحابك ،النرار اللري القفروا ِف ال هشرك الِف ِّ
هتشوف أع م نعمة كنت تتمناها..

يومرد هللا ،طررب كلهررم هييجرروا لررك الهيومرردالا هللا الهيررذكرالا
مررش إنررت كنررت بتقررول أ ررىن أن َُيررج هللا مررن أصررالهبم مررن ِّ
هللا ،ال هيأسررلموا عل ر إيررديك ،البعينيررك اي حممررد -ص رلِّ هللا عليرره السررلم -هتشرروف النررار كلهررا اخل رة ِف يررن هللا

أفواجرا ،الهتشروف املسراجد عرامرس ابملصرلا ،الهتشروف النرار عرامرس ِف بيرت هللا ادررا  ،بيعمررالا بيرت هللا ادررا  ،برس
ً
رار يَررد ُخلُو َن ِف يررن ه
رك َالاسرتَرغفرهُ إنهررهُ َكررا َن
سرربِّح ََمررد َابِّر َ
افتكررر ملررا ترررى اآيررة تعمر إيرره " َالَاأَير َ
رت النهر َ
اَّلل أَفر َواجراً * فَ َ
تَر هواابً" النصر.2،3:

ذكر هللا من سلسلة "كونوا ربانيين"
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بُ ِّ لنعم ابنا عليك التكون عل يقا إن أف ،ما تشكر ابك -عرز الجر  -عليره ،أال أف،ر مرا تشركر بره ابرك -عرز
الج  -عل هذه النعم إن لسانك يكون عامر بذكر هللا -عز الج .-
لتكن ألسنتنا عامرس بذكر هللا
النهاا ه بسأل الشبال ِف ار العصر ما اللي صرل علر النريب النهراا ه؟ لقيرت  ،7000الامرد بيقرول َّ أان صرليت
علر النرريب سرربعة آاف مرررس ،الامررد بيقررول سررة ،الاتنررا بيقولرروا تالترة ،إمنررا فررا؟ إمنررا فررا مررن أمثررال هررذه النمرراذج،
النهاا ه إمنا معاان بف ،هللا الامد ختم القرآن مرتا إىل اآنَ ،ع ِّمرالا أالقاتكم بذكر هللا -سبحانه التعاىل.

رريا الالرذاكرات ،الصرل هللا علر نبينرا حممرد العلر آلره
أسأل هللا -سبجانه التعاىل -أن جيعلين الإايكم من الرذاكرين لره كث ً

الصحبه السلم.
َمد هللا

شاهدالا الدار للنشر عل النت ِف قسم تفريغ الداالر ِف منتدايت الطريق إىل هللا التف،لوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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