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 جمانس انركس
 السادات سيد زلمد سيدنا على وبارك وسلم اهلل صلىو  الصاحلات تتم بنعمتو الذي هلل احلمد

 وعلى أمجعني وصحبو آلو علىو  الدين يوم إىل دائمني وسالماً  صالة اخلليقات وأزكى الربيات وخري
 .الرامحني وأرحم األكرمني أكرم إنو الدين يوم إىل بإحسان تابعيهم وعلى التابعني

 هلل إن) :عنو اهلل رضي ىريرة أيب يثدح من مسلم رواه فيما وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول يقول
 بعضهم حف معهم قعدوا ذكر فيو رللساً  وجدوا فإذا، الذكر رلالس يتبعون فضالً  سيارة مالئكة تعاىل
 فيسأذلم السماء إىل وصعدوا عرجوا تفرقوا فإذا الدنيا السماء وبني بينهم ما ميلؤا حىت بأجنحتهم بعضاً 

 يسبحونك األرض يف لك عباد عند من جئنا :فيقولون، جئتم أين من :هبم أعلم وىو وجل عز اهلل
 وىل :قال ،جنتك يسألونك :قالوا ،يسألوين وماذا :قال ،يسألونكو  حيمدونكو  يهللونكو  ويكربونك

 ،يستجريونين مما :قال ،ويستجريونك :قالوا ،جنيت ارأو  لو فكيف :قال .رب أي ال :قالوا ،جنيت رأوا
: الق ،ويستغفرونك :فقالوا ،ناري رأوا لو فكيف :قال ،ال :قالوا ،ناري رأوا وىل :قال ،نارك من :قالوا

 عبد فالن فيهم إن ربّ  فيقولون: قال ،استجاروا مما وأجرهتم سألوا ما فأعطيتهم ذلم غفرت قد قولفي
 .(جليسهم هبم يشقى ال القوم ىم غفرت قد ولو فيقول :قال .معهم فجلس مرّ  إمنا اءخطّ 

 اهلل رسول قال كما ُفضالً  هلل مالئكة أن فضلها من أن حيث اجملالس ىذه فضل إىل أخي يا انظر
 ىؤالء، اخلالئق مع ادلرتبني ادلالئكة من وغريىم احلفظة على زائدون أي ،وسلم عليو اهلل صلى

 ىؤالء جيالس من فضل إىل انظر مث الذكر، حلق يقصدون أهنم إال ذلم وظيفة ال األرض يف يسيحون
 يسأل ما وأعطاه بادلغفرة تعاىل اهلل أكرمو ىذا حىت بالذكر، يشاركهم ومل حلاجة حضر ممن الذاكرين
 الفضل ىذا من حرم من خسارة ويا أجزلو، وما أفضلو وما اخلري ىذا أعظم فما اخلري، من الذاكرون

 .لو سيق وقد
 تعاىل اهلل رمحو يولفقب أمحد بن اهلل عبد بن الرمحن عبد احلبيب الدنيا عالمة سيدي قال وكما

 بو ونفعنا
  دُزَّةِ أنف عهى حعهىا وذَزَّحُها             هههسبه متضي األعماز ضيعت اــوي

 حبسسة أشـغــهـخه إال و خبري              أمثسث باخلري األيضاو أشغم فمه    
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 والوقت العمر ىذا من الذرة أن حىت والعمر الوقت قيمة ومعرفة غتناماال حبو  الفهم ىذا فتأمل
 أعمارىم عمرواو  بأوقاهتم اءفطن عبادٌ  اىتم فلذلك ،نفيسة جوىرةو  مثينة درة ألف على قيمتها لتعلوا

 .والذكر بالطاعة
  انفخنا وخافىا اندويا طهقىا             فطنى عباد هلل إن

  سكنى حلي نيسج أهنا          عهمىا فهما فيها وظسوا

 سفنى فيها األعمال صاحل        اختروا و جلت جعهىها
 تنوعهاو  ااختالفه على الذكر رلالس خاصةو  للنجاة سفنا الصاحلة األعمال اختذوا نعم  ..
، ذكر رللس وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول سيدنا على الصالة رللسو  ذكر، رللس العلم فمجلس

 ذكر رللس موعظة لسرلو  ذكر، رللس سلمو  عليو اهلل صلى األعظم احلبيب ومدح ادلولد رلالسو 
  ... وىكذا

 قلبو، فيها حُيضرُ  أن أراد دلن ممنوحة فيها واخلريات مفتوحة، أبواهبا خري رلالس اجملالس ىذه فإن
يو عل فينبغي اجملالس ىذه مثل حبضور العبد   عاله يف وتعاىل جاللو جل اهلل أكرم وإذا ،روحو هبا ويُنعش

 ل ِئن}: تعاىل قال كما بالشكر تزيد بل تدوم النعم فإن عاله يف وتعاىل سبحانو ادلنعم يشكر أن
نَُّكمْ  ش ك ْرتُْ   .{أل زِيد 

 أن الشكر حقيقة إمناو  لسان، حتريك رلرد ليس تعاىل اهلل شكر أن نعلم أن أيضاً  علينا فيجب
 ىذه مثل حبضور ُأكرِم دلن ميكن وكيف ادلنان، ادلتفضل ادلنعم يرضي وجو على النعمة ىذه نصرف
 ادلنعم يرضي وجو على يصرفها نأ جيب الشكر حقيقة ألن  حقيقة عليها تعاىل اهلل يشكر أن اجملالس
 و.سبحان

 م:ادلقا ىذا يف ذلك فمن
، قلبو ىعل يلقى امم يسمع فيها الفؤاد حاضر يكونو  اجملالس ىذه يف قلبو اإلنسان اقبأن ير  -

 .ونشوره بعثوِ  يوم   احلضور هبذا وي نع مُ  ،حضورُه يصحّ  حىت لسانو على يذكره ما فؤاده يف ويستحضر
 واألسرار، ادلعاين ذهذلو  العظيمة النعمة ذلذه مستحضراً  يكون أن اجمللس من خرج إذا عليو ينبغي -
 ما مسع و أكرم دبا أكرم وقد خرج حيث ادلنان، الكرمي مع حلالو مراقباً  البيانو  احلكمة من مسع دبا عامالً 
 عليو اهلل صلى اهلل رسول حديث ومن تعاىل اهلل ذكر من مسع مما ادلتلقى النور أثر يرى حينها مسع،
 يكرم مل من يف حىت يدخلو  النور ىذا فيؤثر وسلم عليو اهلل صلى عليو والسالم الصالة ومن  وسلم
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 دبن والرمحة الشفقة من األنوار ىذه آثار من رأوا دلّا و صدقو رأوا دلّا وذلك  ،اجملالس ىذه مثل حبضور
 ذلك اجملالس ىذه دبثل يكرم مل من ذلك رأى دلا بنفسو، ويعجب عليهم يتكرب أن بدل منها حرم

 النور ذاذلو  ادلعاين ىذه دلثل التشوق إىل جذبتهم قلوهبم إىل سراية احلال ىذا و النور ىذا من سرى
 دبا واإلكرام اجلالل ذي أكرمهم األحوال ىذه دلثل التشوق ىذا منهم حصل فلما ،منو حرموا الذي
 اجملالس ىذه مثل من خرج من بصدق ىذا كلو  واإلنابة الرشد إىل الغفلة من وعادوا احلاضرين بو أكرم

 .والشكر بالصدق
 تعاىل اهلل فإن آخر رللساً  ليحضر األول اجمللس حبضور أكرم الذي اإلنسان ىذا يعودعندما و 
 فإذا الرحيم الكرمي وىو ادلهداة، النعم على شكر ومن معو صدق من يعلمو  عباده قلوب على مطلعٌ 
 ما واألسرار واألنوار واخلريات ادلعاين من القلب ىذا على يفيض فإنو لو، شاكراً  معو، متأدباً  قلباً  وجد

 وما وخالقو، دلواله شاكراً  دام ما وزيادة وكرم ترقي يف العبد ىذا يزال ال وىكذا ،قبل من عليو يفيضو مل
 ش ك ْرتُْ  ل ِئن}: تعاىل قال كما ... عليو ُدلّ  كرمي خبلق ختلق ما و ِعلم من ع لم دبا يعمل دام

نَُّكمْ   م.العظي اهلل صدق {الشَُّكورُ  ِعب اِدي   مِّنْ  و ق ِليلٌ }: تعاىل قالو  {أل زِيد 
 عما نتهاءاالو  بو أمرنا دبا بالقيام أكرمناو  سبحانو لو الشاكرين القلة ىؤالء من إياكمو  اهلل جعلين

 آلو وعلى عليو اهلل صلى ومصطفاه نبيو زلمد سيدنا جباه ويرضاه حيبو دبا القائمني منو  وعن هنى
 .العادلني رب هلل احلمدو  وااله ومن وصحبو


