ًنذكز اهلل أكرب
حمب أىل اهلل
بينما كنت جالسا أتفكر يف حالنا ,خطر يل أن كل شيء أصبح قليال ,الغاز قليل ,ادلازوت قليل ,البنزين
قليل ,اخلبز قليل ,رزق الكثًن من الناس أصبح قليال ,ولّد يف قليب ىذا اخلاطر الكثًن من األسى واحلزن,
وأحسست بضيق يف صدري ,مث ما لبثت أن أسعفين مباشرة خاطر مل يكرك ذلذا األسى واحلزن والضيق مكانا,
خاطر علوي نزل على قليب فجعل من نار ىذا األسى واحلزن بردا وسالما ,قال يل ىذا اخلاطر (ًنكه ذكز اهلل

كثري) ,نعم إن ذكر اهلل كثًن دلن أراد ذلك فمهما ضاقت األحوال ومهما ساءت األمور فباب اإلكثار من ذكر
اهلل عز وجل ال زال مفتوحا ,مل يغلق بعد ,نعم يا إخويت ىل تفكرمت مرة ما معىن أن ىذا الباب مل يغلق بعد,
لسوف يأيت يوم يغلق فيو ىذا الباب بادلوت ,وسيتحسر ادلؤمن يوم القيامة على كل حلظة مرت عليو مل يذكر اهلل
عز وجل فيها.
إن ادلرء يوم القيامة لن يتذكر أن الغاز كان قليال أو أن البنزين واخلبز وادلازوت كان قليال ,ولكنو سيتذكر
ويتحسر ألن ذكره هلل عز وجل كان قليال ,ففي احلديث الشريف (ما ِمن س ٍ
آد َم َملْ يَ ْذ ُك ِر اهللَ فِ َيها إِاال
اعة ََتُُّر بِابْ ِن َ
َ ْ َ َ
ََتَ اسَر َعلَْي َها يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة).
فيا من قل رزقو ,لتعلم أنو بربكة ذكر اهلل عز وجل يزيد رزقك ,فبادر إىل ذكر اهلل باالستغفار فهو سبب لزيادة
الرزق ,يقول اهلل عز وجل (فَ ُق ْلت ِ
ِ
اارا * يُْرِس ِل ال اس َماءَ َعلَْي ُك ْم ِم ْد َر ًارا * َوُيُْ ِد ْد ُك ْم بِأ َْم َو ٍال
ُ ْ
استَ ْغف ُروا َربا ُك ْم إناوُ َكا َن َغف ً
وبنٌِن وَيعل لَ ُكم جن ٍ
اات َوَْي َع ْل لَ ُك ْم أَنْ َه ًارا) .
ََ َ َ َْ ْ ْ َ
ويا من مات لو أخ أو قريب أو حبيب ,ال تنس أن يف ذكر احلبيب عزاء لك عن كل حبيب.
يا من ىدمت داره ,دارك ىذه فانية ,فإذا شاءت حكمة اهلل أن تشهد فناءىا قبل أن تفىن أنت ,فال جتعل
من ىذا حجابا بينك وبٌن اهلل ,بل فر إليو جل وعال بذكره ,وبادر لبناء دار باقية ال تفىن وال هتدم ,ففي ذكر اهلل
صلاى اثْنَ َ َْت َع ْشَرةَ َرْك َعةً بَ َىن اللاوُ لَوُ
بالصالة يبين اهلل عز وجل لك بيتا يف اجلنة ,يقول صلى اهلل عليو وسلم ( َم ْن َ
ِ
ب ,واثْنَتَ ْ ِ
ِ
ٌن بَ ْع َد َىا ,واثْنَتَ ْ ِ
اجلَن ِاة ,أ َْربَ ًعا قَ ْبل الظُّ ْه ِر واثْنَتَ ْ ِ
الصْب ِح)
بَْيتًا ِيف ْ
ٌن قَ ْب َل ُّ
ٌن قَ ْب َل الْ َع ْ
ص ِرَ ,واثْنَتَ ٌْن بَ ْع َد الْ َم ْغ ِر َ
َ
َ
َ
ويقول عليو الصالة والسالم (من صلاى الض ِ
صرا ِم ْن َذ َى ٍ
ا
ب ِيف اجلَن ِاة).
َْ َ
َ
ُّحى ثْن َ َْت َع ْشَرَة َرْك َعةً بَ َىن اللوُ لَوُ قَ ْ ً

يا من تشرد عن داره وبقي بال مأوى ,عليك أن تأوي اىل جنة ذكر اهلل  ,ففيها الغىن لك عن كل مأوى
(فَأْووا إِ َىل الْ َك ْه ِ
ف يَْن ُش ْر لَ ُك ْم َربُّ ُك ْم ِم ْن َر ْْحَتِ ِو َويُ َهيِّ ْئ لَ ُك ْم ِم ْن أ َْم ِرُك ْم ِم ْرفَ ًقا) ,عليك أن تأوي إىل كهف ذكر اهلل
ُ
فهو احلصن احلصٌن والدرع ادلتٌن .
يا من أقلق الذعر واخلوف قلبو ,بادر إىل ذكر اهلل  ,فأصدق القائلٌن جل وعال يقول (أال بذكر اهلل تطمئن
القلوب).
يا من تراكمت عليو اذلموم والغموم وادلصائب حىت رآىا فوق طاقتو ,وأكرب من َتملو ,كرب عليها باسم اهلل,
فامسو جل وعال أكرب  ,واهلل تعاىل يقول (ًنذكز اهلل أكرب) .

فمهما توالت ادلصائب وتداعت عليك اذلموم ,عليك أن َتمد اهلل عز وجل أن فتح لك باب ذكره وشرفك
هبذا ,وَتضرين ىنا قصة جرت مع سيدنا إبراىيم بن أدىم حيث كان إبراىيم بن أدىم رْحو اهلل يسًن يف الطريق
فوجد رجالً على قارعة الطريق مقطوع األطراف ال يدين وال رجلٌن بو جذام جلده متناثر أعمى ال يرى ويف حالة
رثة والناس ُيرون يضعون الطعام يف فمو إشفاقاً عليو وىو على الرصيف على قارعة الطريق مُلقى ,فأخذ يتأمل
فيو فإذا بالرجل يقول (احلمد هلل على نعمو العظيمة وعطاياه اجلسيمة) ,توقف إبراىيم بن أدىم وألقى عليو
السالم فقال :وعليكم السالم ورْحة اهلل وبركاتو يا إبراىيم ,قال :كيف عرفتين؟ فقال :ما جهلت شيئاً منذ عرفت

اهلل ,قال لو :ماذا كنت تقول آنفاً ,قال :كنت أقول احلمد هلل على نعمو العظيمة وعطاياه اجلسيمة ,قال :ما
ف ,قال
الذي جرى ألطرافك؟ قال :بكرت ,قال ما الذي على جلدك؟ قال :اجلُذام ,قال :أين بصرك؟ قالُ :ك ا
أين بيتك؟ قال قارعة الطريق الَت تراين عليها ,قال :من أين تأكل؟ من الرزق الذي يسوقو اهلل يل على أيدي
خلقو نعمة منو ,قال :فأين النعم العظيمة والعطايا اجلسيمة يا ىذا؟ قال :يا إبراىيم ..أمل يُبق يل لساناً ذاكراً وقلباً
شاكراً!! قال :بلى ,فقال :فأي نعمة أكرب من ىذه؟!
أسأل اهلل عز ًجم أن يفزج ىم امليمٌمني ًينفس كزب املكزًبني ًأن جيعم ننا خمزجا مما حنه فيو بفضهو

ًكزمو ً ,أن يعيننا عهى اإلكثار مه ذكزه جم ًعال امتثاال ألمزه جم جالنو إذ يقٌل (يَا أَيُّيَا انَّذِيهَ آمَنٌُا اذْكُزًُا انهَّوَ
ذِكْزًا كَثِريًا) .

