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إعداد:
شيرين أشرف جمال

مسنده  في  أحمد  اإلمام  روى   <
رضي  الغفاري  ذر  أبي  حديث  من 
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وإحاطة  الله  مراقبة  استشعار 
خافية..  عليه  تخفى  ل  وأنه  علمه، 
ر  وتصبِّ  .. يه  وتقوِّ اإليمان  في  تزيد 
في  األمل  وتبعث  يه.. 

ِّ
وتسل املظلوم 

القلب وتهديه ..
ولكن الله يدري !!

العمل  في  للصدق  يدعوك 
واإلخالص 

لم  وإن  وحده  لله  وتعمل  تبذل 

الله  أن  يكفيك  أل  الناس،  عنك  يدِر 
يدري!!

يوًما:  ألهله  خثيم  بن  الربيع  قال 
من  نوع  -أي  ا  

ً
خبيز لنا  اصنعوا 

والسميد-   التمر  من  مخبورة  الحلوى 
من  شيئًا  عليها  يشتهي  يكاد  ل  وكان 
إلى  فأرسل  له،  فصنعوا  الطعام، 
من  ضرب  به  كان   - مصاب  له  جاٍر 
مه، ولعاب الرجل 

ِّ
الجنون  -فجعل يلق

يسيل! فلما فرغ الرجل وخرج قال له 
أهله: تكلفنا وصنعنا ثم أطعمت هذا 

املجنون! ما يدري هذا ما أكل، 
فقال الربيع: ولكن الله يدري !!..

ولكن الله يدري !!
بهذه الكلمة سبقنا القوم ..

ولكن ربك يدرى !!
*معادلة بي الجهل والعلم!! * 

 1 - الجهل + الفقر    =  إجرام 

 2 - الجهل + الثراء   =  فساد 

 3 - الجهل + الحرية  =  فوضى 

 4 - الجهل + الُسلطة = استبداد 

 5 - الجهل + الدين   =  إرهاب  

ل تخبروني عمن يكرهني أو يتكلم عني أو يظلمني أو ينسى 

الجميع  أن  وأظن  يع  م ج ال مع  أضحك  اتركوني   .. معروفي 

تنقلوا  ل  يقول:  وسلم  ه  ي ل ع ه  الل صلى  األمة  فرسول  يحبني 

لي شيئا عن أصحابي فإنني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم 

الصدر ..

 استبدل مكان الجهل العلم   

 وانظر ماذا يفعل العلم بالجهل 

 1 - العلم + الفقر    =  قناعة 

 2 - العلم + الثراء   =  إبداع  

 3 - العلم + الحرية =  سعادة 

 4 - العلم + الُسلطة =  العدل 

 5 - العلم + الدين   =  استقامة 

بني العلم والجهل

رجــــاء

ًما 
ْ
 َربِّ ِزْدِنى ِعل

ْ
ل

ُ
 َوق

 *«ضع الضفدع على كرسي من ذهب ستجده 
يقفز للمستنقع«. 

شأنه؛  من  ترفع  مهما  ر 
َ

البش  
ُ

بعض كذا  ه
سيعود للمكان الذي أتى منه ...

الذين  من  تنتقم  ل  حكيمًا:*ملاذا  سألوا  *
إذا  ضاحكًا:  رد  إليك؟  سيئون  رفسك حمار ُي

فهل ترفسه؟!
شخٍص  على  تحزن  ل  *

تجاهك  تصرفاته  غيرت  ت
اعتزل  يكون  فقد  جأة  ف

التمثيل.
 
ً
عقول املالئكة  الله  خلق  *

 
ً

الحيوانات شهوة بال شهوة وخلق 
فيه  وجعل  اإلنسان  وخلق  عقول،  ال  ب

شهوته  عقله  غلب  فمن  والشهوة؛  لعقل  ا
التحق باملالئكة، ومن غلبت شهوته عقله التحق 

بالحيوانات.

 في حياة اآلخرين كحبات السكر؛ حتى 
ْ

ن
ُ
*ك

 طعمًا حلوًا
َ

ركت
َ

وإن اختفيت ت
قلم  مثل  الحياة  هذه  في  اإلنسان  يظل  *
أجمل   بخط  ليكتب  التجارب،  تبريه  لرصاص  ا
له إل  القلم، ول يبقى  ويكون هكذا؛ حتى يفنى 

جميل ما كتب.
بِك على كل شيء مضى؛ بل اجعله درسًا 

َ
*ل ت

عظيم،  ألم  إل  عظيما  يجعلك  شيء  فال  ك،  ل
أجمل  املطر  فسقوط  نهاية،  سقوط  كل  ليس  و

بداية.
*أسلوبك هو مكانتك، وهو فن التعامل مع 
ارتقت  أسلوبك،  ارتقى  لما 

ُ
فك آلخرين؛  ا

ت مكانتك.*
َ
وَعل

*يمدحون الذئب وهو خطر عليهم، 
ويحتقرون الكلب وهو حارس لهم، 
من  يحتقر  الناس  من  ثيٌر  ك

يخدمه ويحترم من يهينه.

أريد،  ما  على  أحصل  لم  عندما  ابتسمت  *
وفهمت أن الله يريد أن أحصل على أكثر مما 

أريد؛ فصبرت وابتسمت من جديد.
إذا  أما  نبيل؛  فأنت  إنسان  أللم  تأملت  إذا  *

شاركت في عالجه فأنت عظيم.
كي  )البكاء(؛  نتصنع  صغارًا..  ا 

َّ
ن

ُ
ك عندما  *

ل )ننام(! واآلن.. نتصنع )النوم(؛ كي ل يعلم 
أحد بأننا )نبكي(.

*كثيٌر من الحقيقة وراء كلمة )كنت أمزح(، 
وكثيٌر من الغيرة وراء كلمة )ل ..عادي(، وكثيٌر 
من األلم وراء كلمة )حصل خير(، وكثيٌر من 
وكثيٌر  تقصر(،  ما  )تسلم  كلمة  وراء  الحاجة 
العذاب وراء كلمة )أنا بخير(، وكثيٌر من  من 
الغضب وراء كلمة )براحتك(، والكثير الكثير 
وراء )الصمت(، والكثير من الخير؛ بل الخير 

كله وراء كلمة )يارب(.

*حكم أعجبتنى*

< < << < <



39 النفس املطمئنة

>> روحوا القلوب >> روحوا القلوب   >> روحوا القلوب   >> روحوا القلوب   >> روحوا القلوب  

يقول أحدهم في زحمة الحياة فجأة  وجدت 
نفسي في األربعي من العمر .. 

ثم الخامسة واألربعي ثم قربت الخمسي!!
بدأت  ا..  

ً
سابق عنها  أسمع  لم  األرقام  هذه 

أشعر بالخوف قبل أن أصل إلى الستي .. 
)ياحاج(   لي  يقولون  الباعة  أن  ولحظت 

واألولد يقولون  : )ياعم(  ..
يعطونني  املحالت  في  الشباب  صار  ثم    

كرسيا كي أجلس  !! ..
م العمر 

ّ
 كانت لحظات قاسية ومروعة، تقد

في بالد العرب.
رت مقالت 

ّ
 ولكن املفاجأة كانت عندما تذك

الخلق  أفضل  سيرة  في  وتمعنت  قرأتها  قد 
والتسليم  الصالة  أفضل  عليه  محمد  رسولنا 

حيث بدأ الوحي ينزل عليه في األربعي  
وحارب الكفار في الخمسي من العمر حتى 

آخر عمره 
وهي  قوتها  عز  في  كانت  خديجة  والسيده 

في سن األربعي
هذه  في  وبناتها  أولدها  أنجبت  حيث   

املرحلة من العمر 
وقرأت كتبًا عن الشعوب في كٍل من أوروبا 
وأمريكا وبالد الغرب .. لحظت أنهم ينتظرون 
بفارغ  الصبر هذه املرحلة من العمر ويسمونها 

.) senior(
 وهي مرحلة الشباب األخرى  ..

أن  بعد  أي   .. الستي  عمر  بعد  تبدأ  والتي   
مسؤوليات  عندهم  يبق  ولم  األولد  يكبر 

كبيرة..
بالرحالت  حياتهم  من  املرحلة  هذه  فتبدأ   
املمتعة والسفر والنزهات ضمن جروبات ونواٍد..
 بمعنى أن الحياة تبدأ من أعمارنا في هذا 

العمر

 ولكن بروح وصيغة أجمل من األولى وأنضج 
وأوسع في متعة الكتشافات 

ولذلك هم ينضجون ول يكبرون!
أما نحن .. فالكثير منا يستسلم للنهاية

 ويقول: الستي تحتاج سكي  
 أي أننا نمد رقابنا لسكي الوقت .. عساها 
تذبحنا وننتهي قبل أن نصبح عالة على أولدنا 

...
استنتجت في حياتي:

اد لأليام فقط  ..
ّ

أن العمر هو عبارة عن عد
 وأن العمر الحقيقي هو أن يبقى قلبك شابا 

وروحك متقدة..
 وأن سر العبقرية يكمن في أن تحمل روح الطفولة 

ا  .. 
ً

إلى الشيخوخة .. كي ل تفقد الحماس أبد
وليهم كيف يراك اآلخرون  ..

 املهم كيف ترى نفسك!
تحياتي لكل من تجاوز األربعي .. والخمسي 

.. والستي ..

هناك مثل فرنسي يقول:  
عمر الرجل كما يشعر .. 

وعمر املرأة كما تبدو!!
 يا آدم وأنِت يا حواء سّيدا املوقف .. 

َ
إذن أنت

والسعادة  بالرضى  الشعور  سحر  بيدكما 
الله  رضى  في  األبدية  والسعادة  دنياكما،  في 

عنكما في آخرتكما .
في  أنت  العمر:  لهذا  وصل  من  لكل  أقول  لذلك 
بداية طور جديد من أطوار الشباب والقوة واإلنجاز 

.. ولكن بمنظار جديد يالئم ما خلقنا ألجله ..
صلتك  تقوية  من  ملزيد  يقودك  منظار 

بخالقك.
قمة  في  ألنك  القرآن  بحفظ  ابدأ  لذلك 
السنن  شبابك واجتماع قدراتك.. حافظ على 
بعد  شهر  كل  من  أيام  ثالثة  ُصم   .. الراتبة 

إكمالنا لشهر رمضان                   
يستحق  شيء  خير  »ل  بصمة  لك  اجعل  
الحزن والندم في حياتك، سوى تقصيرك في 

جنب الله«.
يوًما  الحياة  قيد  على  بقيت  أنك   افرح 
وتؤدي  حسنات،  تزرع  اليوم  هذا  ففي  ا؛ 

ً
واحد

صلوات، وتقدم صدقات، فأنت الرابح الفائز 
فاغتنم كل دقيقة فإنها لن تعود

يوم التغابن
املهِدرون  هم  اآلخرة  في  ندمًا  الناس  أشد 

ألعمارهم حتى وإن دخلوا الجنة !!
بي الدرجة والدرجة في الجنة قراءة آية، أو 
تسبيحة أو تحميدة أوتهليلة واملتاجرة مع الله 
ل حدود لها، فالله الله في حفظ ما تبقى من 

أعمارنا....
وهذه وصية لي ولكم لنغتنم أعمارنا ..

العمر الحقيقى هو أن يبقى قلبك شابا

أنت في توقيتك املناسب.. 
أحدهم تخّرج في الجامعة بعمر 
ليحصل  سنوات   5 وانتظر  سنة   22

على وظيفة مناسبة
آخر تخرج بعمر الثالثي وحصل 

فورا على وظيفة أحالمه
أحدهم تزوج بعمر 20 سنة 

ولم ينجب
وأنجب   45 بسن  تزوج  وآخر 

أطفال 
أحدهم أصبح مدير شركة بعمر 

25 وتوفي بعمر 45، 
آخر أصبح مدير شركة بعمر 50 

سنة وتوفي بعمر 90.
بسن  الرئاسة  من  تقاعد  أوباما 
وترامب  والخمسي...  الخامسة 

أصبح رئيسا بسن السبعي 
أو  أصدقاءك  زمالئك،  أحد 
أحدهم أصغر منك سنًا قد “يخّيل” 

لك أنهم متقدمون عليك 
أنهم  لك  يخيل  قد  والبعض 

متأخرون عنك.
مًا على أحد

ّ
اعلم أنك لست ُمتقد

رًا 
ّ

ُمتأخ لست  الوقت  ذات  وفي 
عن أحد 

الخاص  سباقه  في  يجري  كل 
ولك  توقيتهم  لهم  الخاص..  وزمنه 

توقيتك
ل تحسد أحدا ول تغتر على أحد 

ول تقلد أحدا.. 

عش مرتاح البال .. 
ُمطمئن الحال ..

أنت لست متأخرا.. 
وأنت لست مبكرا.. 

املناسب  زمنك  في  حقيقة  أنت 
والخاص بك.. 

الذي  “توقيتك”  في  تعمل  أنت 
ته الله لك .

ّ
وق

فـاعمل في “توقيتك” فقط !!
سارت  إن  تحزن  ول  تمل  ل 
ما  تدري  ل  فأنت  ببطء،  األحداث 

يأتي به الغد من تعويض
ره  يسيِّ الله..   بيد  وسيلة  الزمن   

كيف يشاء.. 
حان  ما  متى  شاء  ما  ويمنحك 

توقيته لك

نصيحة اليوم
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لكي  نتناقش  عندما  التالي  معرفة  من  لبد   
تسير الحياة بيننا:
 أنت

ُ
1- أنا لست

2- ليس شرطًا أن تقتنع بما أقتنع به
3- ليس من الضرورة أن ترى ما أرى

4- الختالف شيء طبيعي في الحياة
5- يستحيل أن ترى بزاوية °360

6- معرفة الناس للتعايش معهم ل لتغييرهم
7- اختالف أنماط الناس إيجابي وتكاملي

8- ما تصلح له أنت قد ل أصلح له أنا
ر نمط الناس 9- املوقف والحدث ُيغيِّ

10- فهمي لك ل يعني القناعة بما تقول
11- ما ُيزعجك ممكن أل يزعجني
12- الحوار لإلقناع وليس لإللزام

13- ساعدني على توضيح رأيي
14- ل تقف عند ألفاظي وافهم مقصدي
15- ل تحكم علّي من لفظ أو سلوك عابر

16- ل تتصيد عثراتي
17- ل تمارس علّي دور األستاذ

18- ساعدني أن أفهم وجهة نظرك
19- اقبلني كما أنا حتى أقبلك كما أنت

20- ل يتفاعل اإلنسان إل مع املختلف عنه
وحة

ّ
 لل

ً
21- اختالف األلوان ُيعطي جمال

22- عاملني بما تحب أن أعاملك به
باختالفهما  تكمن  يديك  فاعلية   -23

وتقابلهما
24- الحياة تقوم على الثنائية والزوجية

 في منظومة الحياة
ٍّ

ل
ُ
25- أنت جزء من ك

26- لعبة كرة القدم تكون بفريقي مختلفي
27- الختالف استقالل ضمن املنظومة
28- ابنك ليس أنت وزمانه ليس زمانك

وليس  مقابل  وجه  زوجك  أو  زوجتك   -29
مطابقًا لك كاليدين

تل اإلبداع
ُ

30- لو أن الناس بفكر واحد لق
31- إن كثرة الضوابط تشل حركة اإلنسان

32- الناس بحاجة للتقدير والتحفيز والشكر
33- ل تبخس عمل اآلخرين

34- ابحث عن صوابي فالخطأ مني طبيعي
35- انظر للجانب اإليجابي في شخصيتي

36- ليكن شعارك وقناعتك في الحياة: يغلب 
على الناس الخير والحب والطيبة

37- ابتسم وانظر للناس باحترام وتقدير
38- أنا عاجز من دونك

39- لول أنك مختلف ملا كنت أنا مختلفا

40- ل يخلو إنسان من حاجة وضعف
41- لول حاجتي وضعفي ملا نجحت أنت

42- أنا ل أرى وجهي لكنك أنت تراه
43- إن حميت ظهري أنا أحمي ظهرك

44- أنا وأنت ننجز العمل بسرعة وبأقل جهد
45- الحياة تتسع لي أنا وأنت وغيرنا

46- ما يوجد يكفي الجميع
47- ل تستطيع أن تأكل أكثر من ملء معدتك

48- كما لك حق فلغيرك حق
أن  يمكنك  ول  نفسك  ر  تغيِّ أن  يمكنك   -49

تغيرني.
ر نفسك 50- تقّبل اختالف اآلخر وطوِّ

وأخيرًا :
من  أبدًا  يزيد  ل  غيرك  ملجاديف  تكسيرك   

سرعة قاربك...

خمسون قاعدة عن فن قبول االختالف والتعايش اإليجابى بني البشر

عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال   
وسلم:

مه( 
ّ
وعل القرآن  تعلم  من  )خيركم   

صحيح البخاري 5027
أخالقا(  أحاسنكم  )خياركم 

صحيح البخاري6035
عند  أي  قضاء(  أحسنكم  )خيركم 
رقم  البخاري  صحيح  القرض   رد 

2305
وُيؤْمن  خيره  ُيرجى  من  )خيركم   

شره(  صحيح الترمذي / 2263 
صحيح  ألهله(  خيركم  )خيركم   

ابن حبان / 4177 
وردَّ  الطعام  أطعم  من  )خيركم   

السالم(  صحيح الجامع / 3318 
في  مناكب  كم 

ُ
ألين )خياركم 

الصالة(  الترغيب والترهيب  1/234

في  الصف  يدخل  ملن  يفسح  أي: 
الصالة .

 )خير الناس من طال عمره وحسن 
عمله(  صحيح الجامع 3297 

للناس(  أنفعهم  الناس  )خير 
صحيح الجامع 3289 

خيركم  الله  عند  األصحاب  )خير   
الله  عند  الجيران  وخير  لصاحبه، 
األدب  صحيح  لجاره(  خيركم 

املفرد/84  
ُموم 

ْ
خ

َ
امل القلب  ذو  اس 

َّ
الن )خير   

صدوق  قالوا:  ادق(  الصَّ سان 
ِّ
والل

القلب؟  مخموم  فما  نعرفه،  اللسان 
إثم عليه،  التقي، ل  النقي،  قال:  )هو 
صحيح  حسد(  ول  غل،  ول  بغي،  ول 

الجامع / 3291 
جعلني الله وإياكم من خير الناس

من هم خرُي الناس؟
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تأملوا معي..
من  مواضع   4 في  تكررت  آية 
عليها  مررت  كلما  وكنت  القرآن، 
بيني  وأكررها  لبرهة  أتوقف عندها 
أشارككم  أن  وأحببت  نفسي،  وبي 

روعتها ،،
اآلية هي قوله تعالى:

ورضوا  عنهم  الله  *)رضي 
عنه(* ،

تكررت في سورة املائدة آية 119 ،
وسورة التوبة آية 100 ،

وسورة املجادلة آية 22 ،
وسورة البينة آية 8 ..

ورضوا  عنهم  الله  *)رضي 
عنه(*

هذه اآلية تتكون من شقي:
الشق األول:

هو رضا الله عن العبد. 
وهذا هو ما نسعى له جميعا .

مفهوم  الشق  هذا  أن  وأظن 
للجميع .

الشق الثاني :
هو الشق األصعب وهذا ما أردت 

التركيز عليه 
*)ورضوا  تعالى  الله  قول  وهو 

عنه(*
عن  راٍض  أنت  هل  السؤال  وهنا 

ربك؟
سؤال صعب أليس كذلك؟

دعني أعيد صياغة السؤال، 
تكون  أن  معنى  ما  تعرف  هل 

راضيا عن ربك؟
التسليم  هو  الله  عن  الرضا 
في  لك  الله  قسمه  ما  بكل  والرضا 

هذه الحياة الدنيا من خير أو شر .
الرضا عن الله يعني إذا أصابك 

أراد  بالء امتأل قلبك يقينا أن ربك 
بك خيرا بهذا البالء .

تتوقف  أن  يعني  الله  عن  الرضا 
أمرك  وتفوض  للبشر  الشكوى  عن 

لله وتبث له شكواك .
ترضى  أن  يعني  الله  عن  الرضا 
منعك،  وإذا  أعطاك  إذا  ربك  عن 
وإذا  منك،  أخذ  وإذا  أغناك  وإذا 

كنت في صحة وإذا مرضت،
كل  في  ربك  عن  ترضى  أن 

أحوالك .
انظر حولك واسأل نفسك:

شكلك،  عن  راٍض  أنت  هل 
زوجك، زوجتك، أهلك،  قدرك ؟!!

فكل هذه األشياء قد اختارها الله 
لك،

الله  اختيار  عن  راٍض  أنت  فهل 
لك .

أن  يجب  مهمة  نقاط   5 هناك 
نفهمها خالل تدبرنا لهذه اآلية:

أبدا  يتنافى  الله ل  1. الرضا عن 
أحيانا  به  نشعر  قد  الذي  األلم  مع 
وهذه  بشر  فنحن  آلخر،  أو  لسبب 
يسلم  ولن  ولم  ابتالء،  دار  الدنيا 
منها أحد، فخير خلق الله بكى عند 

وفاة ابنه .
الصبر  بي  فرق  هناك   .2
من  أعلى  درجة  فالرضا  والرضا، 

الصبر، 
األلم  تتحمل  أن  يعني  تصبر  أن 
ألن هذا قدرك وليس في يدك شيء 
أن تظن  الرضى  ولكن  الصبر،  غير 
اختاره  الله  ألن  الخير  هو  هذا  أن 

لك !
3. الرضا عن الله منزلة عالية ل 
يصل إليها إل من امتأل قلبه حبا لله، 
يمرون  عندما  حولنا  أناس  فهناك 
إل  يرددون  تسمعهم  ل  ضائقة  بأي 
قول الرسول الكريم صلى الله عليه 
وباإلسالم  ربًا  بالله  وسلم:) رضيت 

وسلم  عليه  الله  صلى  وبمحمد  دينًا 
إيمان  من  أروعه  ما   ..  )

ً
ورسول نبيًا 

وما أروعه من يقي ... 
ل  الله  أن  اليقي  علم  اعلم   .4
ليرفع  أو  ذنوبك  ليغفر  إل  يبتليك 
درجتك في الجنة، فارض عن ربك .
عن  يرض  لم  اذا  اإلنسان   .5
فلن  كلها  الدنيا  ملك  لو  فحتى  ربه، 

يرضى أبدا، لحديث:
ومن  الرضا  فله  رضي  )من 
وسيبقى  السخط(،  فله  سخط 
وسيعيش  شيء  كل  على  ساخطا 

حياته في نكد وشقاء . 
لذلك الواجب لتدبر هذه اآلية:

ما  كل  على  ز 
ِّ
ورك حياتك  تأمل   -

واسأل  منك  خذ 
ُ
أ أو  منه  ُحرمت 

نفسك هل أنت راٍض عن الله، 
ر: ربي إني راٍض عنك فارض  وكرِّ

عني .
إذا  وتصرفاتك،  كلماتك  راقب   -
الشكوى  عن  يتوقفون  ل  ممن  كنت 
أشقى  من  أنك  فاعلم  والتذمر 

الناس وأنك في خطر . 
فراجع نفسك:

ر  كرِّ الدنيا  عليك  ضاقت  كلما   -
دينًا  وباإلسالم  ربًا  بالله  )رضيت 
وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  وبمحمد 

.. )
ً
نبيًا ورسول

هو  الله  عن  الرضا  أن  تذكر   -
السبيل لرضا الله عنك . 

يزيدك  ما  بكل  الله  إلى  تقّرب   -
أحببت  الله  أحببت  فإذا  لله،  حبا 

قدره وقضاءه. 
- أخيرا تذكر:

)ما أصابك لم يكن ليخطئك وما 
أخطأك ملن يكن ليصيبك( .

ومـاذا بعـد الرضــا

كلمة  فيها  وردت  أين  وانظر  اآلية  هذه  تأمل 
“كثيرا”

قال تعالى:

ۀ   ۀ   ڻ   ڻ      “
ہ   ہ   ہ   ہ   
ھ   ھ   ھ    ھ  
ۓ   ے    ے  
ڭ   ڭ    ڭ   ۓ  
ۆ                 ۇ   ۇ   ڭ  
ۅ”   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ  

األحزاب )35(
)كثيرا(،  كلمة  معها  وردت  واحدة  صفة  هناك 
الصائمي  واملتصدقي كثيرا ول  يقل سبحانه  فلم 

كثيرا!

لكنه قال: ) والذاكرين الله كثيرا (.
وعندما أوصى الله نبيه زكريا عليه السالم قال:
تكلم  أل  آيتك  قال  آية  لي  اجعل  رب  )قال 
الناس ثالثة أيام إل رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح 

بالعشي واإلبكار(..
مدركا  كان  السالم  عليه  موسى  الله  ونبي 
كثيرا  نسبحك  )كي  فقال:  الكنز  هذا  لحقيقة 

ونذكرك كثيرا(.
 

َ
ِذين

َّ
ال َها  يُّ

َ
أ )َيا  فقال:  بذلك  تعالى  الله  أمرنا  وقد 

ِصيال(
َ
 َوأ

ً
َرة

ْ
ُحوُه ُبك ِثيًرا، َوَسبِّ

َ
ًرا ك

ْ
 ِذك

َ
ه

َّ
ُروا الل

ُ
ك

ْ
وا اذ

ُ
آَمن

أنهم  املنافقي  صفات  من  فإن   ، العكس  وعلى 
.)

ً
)ل يذكرون الله إل قليال

األمر  ورد  الحرب:  في  العدو  لقاء  حي  وحتى 
بكثرة الذكر

فاثبتوا  فئة  لقيتم  إذا  آمنوا  الذين  أيها  يا   (
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون(.

< عبادة ل تحتاج إلى وضوء
< ول اتجاه لقبلة

< ول مال
< ول جهد

< ول وقت محدد
< ول حتى بذل وعطاء.

< ولكن تحتاج إلى توفيق من الله،
< وكثرة الذكر دليل على كثرة الفالح .....

فمن ذكر الله أحبه...
ومن أحبه وفقه وهداه 

) واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون (..

والذاكرين اهلل كثريا 


