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 واملرحومة حببيب ،احلمد هللا رب العاملني، احلمد هللا الذي جعلنا من األمة اتباة
 عندما أمر القلم أن يكتب مقادير -  شأنهجلَّ العزة  والىت قال فيها رب،اهللا ومصطفاه

 عصاين دخل النار، ن أطاعىن دخل اجلنة ومن م؛ آدمةُمأُ، كتبا: ( فقال– كل شيء
ا وصل  فلم، إىل سائر األمم، عصاين دخل النارنأطاعىن دخل اجلنة وم ن م؛أمة نوح
إىل أمة محوقال له صلى اهللا عليه وسلم، ٍدم:ةُ أمم حأراد القلم أن يكتب ما تعود عليه،دم  ، 
 ةٌ أم،كتبا: قال..  فانشق القلم نصفني من هيبة اهللا ،سكت يا قلما :عز وجل فقال اهللا

  ). غفوررب ومذنبةٌ
 والذي ،وسبب إمياننا ، مجعنا سر،دمح وسلم وبارك على سيدنا ماللهم صلِّ

 ،صلى اهللا عليه وعلى آله الطيبني.  وجلعز نا اهللا أعلى حنتذيه ليحبمثالً عز وجلاختاره اهللا 
ك  مبن، وعلينا معهم أمجعني،إىل يوم الدين وكل من اهتدى ديه ،وصحابته املباركني

 ) أما بعد. (وفضلك وجودك يا أرحم الرامحني
 : فيكم أمجعني عز وجلفيا إخواين ويا أحبايب بارك اهللا 

 ؟مِلس ملَّ كُلُغش ما الذي ي، وهذا البيت املبارك،املباركوحنن ىف هذا اجلمع  
وما الذي يهلَّ كُمنجاة ىف  ويريد أن يفوز بال؟أحواله ىف الدنيا يريد أن تنصلح ٍنؤِم م

  . فهذه هي مجلة املطالب الىت نريدها يا إخواين؟اآلخرة
 وأحوالنا يعىن أحوالنا وأحوال -  تنصلح أحوالنا ىف الدنيا أنكل ما نريده

 -  وأحوال املسلمني أمجعني، وأحوال جمتمعاتنا، وأحوال بيوتنا، وأحوال نسائنا،أبنائنا
ونريد بعد ذلك أن خنرج من هنا ندخل ىف قول ربشأنه العزة عز  :}  ا الَِّذينأَمو

 ضاَألرو اتاومِت الساما دا مِفيه اِلِدينِة خنواْ فَِفي الْجِعدال نريد ). هود -١٠٨ (}س
هذا ما نريده، وهذا !! هذا؟  غرييئاًا يريد شمنحد أ وهل هناك . آخر غري هذايئاًش

 . يأتى بعدناس وما سيحتاجه من أيضاً ما كان يريده من كان قبلنا،
 كما فعل سيدنا ؟كيف جنمع صالح احلال ىف الدنيا والسعادة يف اآلخرة واملآل

 وأعطى هلم املنهج الذي رمسه رب العباد ، مع أصحابه الكرامصلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 
م ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ لَقَد كَانَ لَكُ {:  واملنهج هو.لسعادة العباد ىف الدنيا ويوم امليعاد

  ).األحزاب-٢١( } حسنةٌ لِّمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآِخر وذَكَر اللَّه كَِثريا
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 ،ةر اآلِخار والد اَهللايدِر وإمنا ي، وال رياء وال مسعة،ال يريد شهرة وال دنيا              
 .مل ألن ديننا دين عمل ال بد أن يع} وذَكَر اللَّه كَِثريا {

 وهذا ، فهذا هو إمام أهل السعادة،ن يريد السعادةملهذه اآلية جامعة مانعة 
 ولكنه يريد أن يكون بني ، معه كل شيء،الذي كتب اهللا له احلسىن ووعده الزيادة

 اًبينه وبينه خطأن يكون  يود ،بطا يوجد بينه وبينه رة،اإلنسان املؤمن وبينه واسط
 فهذه هي ، ليس به حرارة فإنه ال يوصلياً تليفوناً فلو أن هناك خط، حرارة فيهاًمباشر

صلى  بني القلوب وحبيب القلوب يصل ما  مباشر نفس احلالة ال بد أن يكون هناك خطٌ

نا به اهللا ىف  الذي خص، متوين املؤمننيه وهذا اخلط املباشر يأتى لنا عن طريق.اهللا عليه وسلم
  .كتابه املبني
 ، واملؤمنني وغري املؤمنني من الكافرين واجلاحدين، من اإلنس واجلن،امل كلهفالع

 األرزاق الظاهرة سبحانه وتعاىل قد ضمن اهللا ،والطري والوحوش واحلشرات وكل الكائنات
 -٢١( } وما ِمن دآبٍة ِفي اَألرِض ِإالَّ علَى اللِّه ِرزقُها {: نا ىف كتابهلِّ وقال لنا كُ،للكل

 .ال توجد دابة ىف الوجود بأسره ستنام وهى جائعة). هود
 بعد - سبحانه وتعاىل عندما قال هللا عليه السالمولعلكم مسعتم عن قصة سيدنا سليمان 

 يا : قال، لن تستطيع: فقال اهللا له، أريد أن أعزم اخللق مجيعاً- أن سخر له كل شيء
ومعك ، ومعك كل شيء، اإلنس ومعك، معك اجلن:ى على ذلك، قال اهللا لهرب أعن 

 فاختار سيدنا سليمان شاطئ البحر امليت ليصنع . ومعك كل القوى والقُدر،الريح
 وأمر جنده وخدمه أن جيمعوا األقوات ،مائدة يدعو إليها اخللق مجيعاً ىف زمانه

 وبعد أن هيأ الطعام – !!نظر كم مجعواا – فأخذوا جيمعوا ىف ستة أشهر ،واألطعمة
وجلنعم، فأمر اهللا :  هل جهزت الطعام؟ قال: فقال له اهللا،زهوجه مسكة خترج من عز 

أمساك مثل هذه األمساك، فهذه ال  و، والبحر امليت ليس فيه كائن حي–البحر امليت 
ال جزاك اهللا عين خرياً فقال : السمكة ابتلعت كل ما مجعه ىف الستة أشهر وقالت له

عز  رزقى اليوم عليك ومل آكل عشر ماكان يطعمىن اهللا عز وجلجعل اهللا : ؟ قالتمِلو: هلا

 الذي مجعه سيدنا سليمان ىف ستة نمسكة مل تأكل عشر طعامها ِم !!ىف كل يوم وجلَّ
 .  يرتع فيه والكلُّ وجلعز ضمنه اهللا ، حىت يعرفنا أن هذا األمر مضمون،أشهر
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 عن السنن اإلهلية، واملبادئ القرآنيةوليست هذه عالمة حمبة اهللا، الناس تاهت 
أن فالناً فتح اهللا عليه، ملاذا؟ ألنه أتى له عقد من السعودية : فيقولون.  ىف هذا الزمان-

فالن ربنا فتح عليه، ِلم؟ شيد عمارة سبعة أدوار، ! خبمسة آالف ريال، وهل هذا فتح؟
..  وهذا ، وهذا،ولكن هذا. فالن ربنا فتح عليه، ألنه اشترى مركب بربع مليون جنيه

، وعندما أعطاه عليه السالمال يوجد أحد منهم أُعطى من اهللا ما أعطاه اهللا لسيدنا سليمان 
قَالَ هذَا ِمن فَضِل ربي  {: سليمان ليعِلمنا وليعرفنا وليفهمناسيدنا اهللا هذا العطاء قال 

أَكْفُر أَم كُرِني أَأَشلُوبالنمل-٤٠ (} ِلي (. 
 ولكن ، إذا صرفه اإلنسان فيما حيبه اهللا يكون اإلنسان قد سعد.كل هذا ابتالء

 ولن ينفعه شيء من ،ه وهواه يكون قد خسر الدنيا واآلخرةإذا صرفه على حسب حظِّ
يا  {:  ىف كتابهعز وجلويأتى هناك يقول الذي قاله لنا اهللا ، عز وجلدنياه يوم لقاء اهللا 

ى علَى مترسنِب اللَِّهحِفي ج طتيا رب أخرين ربع ساعة:، يقول) الزمر-٥٦( } ا فَر ، 
لَعلِّي أَعملُ صاِلحا ِفيما . رب ارِجعوِن {: أو نصف ساعة ألوزع بعض ما عندي

كْتراألمر قد انتهى ال إن ). املؤمنون-٩٩،١٠٠( } ت . 
وما الذي يعرفين أن ؟ة اهللاوما هي عالمة حمب ن أه اهللا؟ وما الذي يعرفين هذا حيب

إن اهللا يعطى  {: ربنا حيبين؟ هناك أشياء أخرى، ومقاييس أخرى، وهي املقاييس النبوية
 فال أحد منا سيحصل ،ومن اجلائز أن الذي ال حيبه يعطيه أكثر - الدنيا ملن حيب وملن ال حيب

وال يعطي الدين إال ملن  - و اليابانعلى ما حصل عليه اجلماعة األملان أو اجلماعة األمريكان أ
 وليس بالشطارة عز وجل ويكون الدين عطاء من املعطى ، فهذه هي العالمة.} حيب

 . واملهارة
 فالدين ؟ يا رسول اهللا ما معىن الدين-  ىف حديث آخرصلى اهللا عليه وسلموبني 

إذا أحب اهللا عبداً فقهه  {: صلى اهللا عليه وسلم من كان حيبه اهللا أكثر يف الدين قال - واسع
م الدين وأخذ ألنه إفرض أنه تعلَّ.  يعىن يوفقه ليعمل مبا علم،} ىف الدين وأهلمه رشده

 بل تكون ، فيكون ذلك مصيبة عليه،الدكتوراه ىف الدين ولكنه مل يوفق ىف العمل
م لٌِا ع:هملُ أو،أول من تسعر م النار ثالث {: صلى اهللا عليه وسلم قال ،مصيبة كبرية عليه

 .} مل يعمل بعلمه
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 :رضى اهللا عنه وقال ىف ذلك اإلمام الشافعى 
ووعاِلاِلعمهِِهمِِملْلْعِِع ِب ِبمال ي ال ي ععملَلَمنن                    ممعِبذَّذَّع ِبب بالنقَ قَاِراِرالن باِدلَلَبباِد عبع الو ننثَثَ الو 

 هو نظر اإلمام  الشريف،هذا كالم اإلمام الشافعى، وهو كالم احلديث
من  .يفقهه ىف الدين ويوفقه للعملمن ه اهللا هو  حيبالذى ن إذ.الشافعى إىل احلديث

ه اهللا يوفقه اهللا على أداء ه اهللا يقيمه ىف جوف الليل والناس نيام، من كان حيبحيبكان 
وقُرآنَ  {:  والذي حيبه اهللا من كان يصلي له ىف الصالة املشهودة،هنالفرائض ىف أوقاِت

  ). اإلسراء-٧٨( } انَ مشهوداالْفَجِر ِإنَّ قُرآنَ الْفَجِر كَ
إذا أحب اهللا عبداً أهلمه  {: صلى اهللا عليه وسلموالذي حيبه أكثر يا رسول اهللا؟ قال 

 ، ألن اإلنسان الذي هو قاعد ولسانه صامت،ال مع اهللاما غدا أو راح شغ كلَّ،} ذكره
 - خل اجلنةحىت عندما يد - فهذا ، أو نائم ولسانه ساكت،أو ماشي ولسانه ساكت

 ، وهم ىف اجلنة،ال يندم أهل اجلنة{:  قال هذاصلى اهللا عليه وسلم والنيب ،سوف يندم هناك
سيقول يف نفسه ما هذه اخليبة ). عز وجل على الساعة الىت مرت م دون ذكر اهللا إالَّ

 ِه، ومل أقِْض كيف ضيعت هذا الوقت ىف اللهو وىف الغفلة وىف السهو!!؟الىت كنت فيها
 .عز وجلىف ذكر اهللا 

 - مع اإلنعام واإلكرام - أما اجلنة ،وال يوجد ىف الدنيا شيء أشتريه بالكالم
وماذَا  {: ؟ ملاذا ال أحرك لساين بذكر اهللانإذ. فبحركات اللسان أنال هذه اجلنان

  ). النساء-٣٩( } علَيِهم لَو آمنواْ ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر
وال أحتاج إىل .  وماذا سأدفع؟ لن أدفع إيصال نور أو إيصال مياهماذا سأغرم؟

متوين وال أحتاج إىل برتين، وال أي شيء أبداً، فاللسان طول النهار ال ينقطع عن 
 وهل هناك أحد . لكن الذي حيبه اهللا هو الذي جيلسه معه، وال ميل وال يكلّ،الكالم

أنا مع {: أنا معهم} ا جليس الذاكرينأن{:  وهو الذي قال ذلك، نعم!!جيلس مع اهللا؟
 ،كيف يكون معنا؟ يكون معنا بتأييده ومعونته. }عبدي ما ذكرين وحتركت يب شفتاه

  .  للذاكرينعز وجل، وهذه معية اهللا  وحبفظه وصيانته، وبأرزاقه وبألطافه،ونصره وبفتحه
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 من شيء  أخياف!!؟ خياف بعد ذلك فمما- يا إخواين -فالذي يكون معه اهللا 
ن اهللا أل ، وطوع أمره ووفق إرادته، ستكون الدنيا كلها رهن إشارته!!ىف الدنيا؟

 .سبحانه وتعاىل سخرها لعباده الذاكرين اهللا كثرياً والذاكرات
كيف كان نظامه ). األحزاب-٢١ (} لَقَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ {

 اً ولكن سآخذ نظام، ال أستطيع أن أقوم بعمل كل حركاته وسكناته؟ فأناصلى اهللا عليه وسلم
 -  وهو نظام واحد، الذي حنن مجيعاً فيه ىف الدنيا واآلخرة خيرجنا من اهلماًواحد

  ما هذا النظام؟.وكفانا هذا
 اهللا على ركُذْكان ي{: صلى اهللا عليه وسلم كانت تقول عنه رضي اهللا عنهاالسيدة عائشة 

 . على الدوام منشغل بذكر اهللا،، ماشي أو نائم أو جالسعائدذاهب أو } انهكل أحي
 ، ساعة كل يوم؟ أم } الَِّذين يذْكُرونَ اللّه {: وحنن الذين وعدهم بالسعد قال فيهم

 آل -١٩١ (} الَِّذين يذْكُرونَ اللّه ِقياما وقُعودا وعلَى جنوِبِهم {ساعة كل أسبوع؟ ال، 

 . كل األحوالعلى يعىن ). عمران
 هو العبادة الوحيدة الىت ليس للمؤمن عذر يقدمه ىف تركها أمام تعاىلوذكر اهللا 

 فمثالً إذا أردت أن أصلى أو أقرأ القرآن ال بد أن . ألنه ليس له شروط،حضرة اهللا
ر بال  أن أذكصح ولكن إذا أردت أن أذكر اهللا ي،أكون طاهراً وأتوضأ وأجته إىل القبلة

 ال يستطيع أن بن لكن اجلُ، أن أذكر اهللا وأنا على جنابةوز أكثر من ذلك جي،وضوء
 .يقرأ القرآن وال يصلي وال يلمس املصحف، ولكن ال يغفل عن ذكر اهللا

 عزمجيع العبادات جعل اهللا : ( قالمارضى اهللا عنهولذلك سيدنا عبداهللا بن العباس 

ليس لك عذر إن كنت نائماً أو ). مؤمنني إال ذكر اهللا للاً أحياناً ىف تركها عذروجل
مستيقظاً أو راقداً تذكر اهللا، وليس شرطاً أن تتجه إىل القبلة، وال شيء من هذا، قاعد 

 ملشاكلنا كلها لذلك يكون حالً.  ليس فيها أي شيء وال مانع،على أي كيفية ال بأس
  .عز وجلحنتاج أن نكثر من ذكر اهللا 

 الصالة على ، اإلستغفار ذكر،ن ذكر اهللا؟ تالوة القرآن ذكرإذن كيف يكو
 ، ال إله إال اهللا ذكر، احلمدهللا ذكر، وسبحان اهللا ذكر، ذكرصلى اهللا عليه وسلمحضرة النيب 
 . الدعاء ذكر، سبحان اهللا وحبمده سبحان اهللا العظيم ذكر،اهللا أكرب ذكر
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وكفاك أنك إذا ذكرته ، لعز وج أى حركة للسان هى هللا فهى عبادة للرمحن 
 ومن ذكرين ىف مأل ،من ذكرين ىف نفسه ذكرته ىف نفسي {: يقول احلق تبارك وتعاىل

  .} ذكرته ىف مأل خري منه
 اهللا يل أن يكون قضاء ما أمتناه من ركْ ِذ، ال إله إال اهللا:يذكرنا؟ أنا سأقول موِب

 من املرض يكون ذكره يل أن يعافيين  وأنا أذكر اهللا وأنا أشعر بأمل.اهللا قليب أثناء ذكر
 من ؟ من أين سيأتيها إىلّ-  أذكر اهللا وأنا أشكو من ضائقة ىف األرزاق.من هذا املرض

 لكن املؤمنني ، الناس كلها باب رزقها ىف األسباب، آخراً حنن لنا باب: قال؟أين يأتيين ا
ويرزقْه ِمن حيثُ ال . ل لَّه مخرجاومن يتِق اللَّه يجع { - باب رزقهم من غري األسباب

ِسبتحقاللطا-٢،٣( } ي.( 
 ويترتل علينا ىف كل ،أمر مل يكن ىف احلسبان وهذا الرزق موجود معانا كلنا

 وأرزاق ، فأرزاق املؤمنني تأتى معها الربكة من عند رب العاملني للذاكرين،وقت وحني
 فهى ال تكفى وال تنفع ، الربكة مرفوع من أرزاقهم بند- غري املؤمنني ليس فيها بركة

 بربكة اهللا سيقوم ، ولكن الذي يذكر اهللا حىت ولو كان رزقه ىف الدنيا قليل.وال ترفع
  .مبقام الكثري

 ، وعندما كان حيفر األساس، عندما أراد أن يبين البيتعليه السالموسيدنا إبراهيم 
 البيت أنا اهللا رب( :وىل مكتوب عليها األ: مكتوب عليه ثالث عباراتاًوجد حجر

 ، بغري حساب؟ كيف يكون ذلك).أمأل األسواق باألرزاق وإن كانت اخلزائن فارغة
 . مع اهللا- وليس كيف يكون

: هي عليه السالمالعبارة الثانية املكتوبة على احلجر الذي عثر عليه سيدنا إبراهيم 
)أنا اهللا ربالبيت أرز يقول القوى أنا ).ى حىت يتعجب القوى الضعيف من القوق 

 وفالن هذا يأخذ أربعمائة ،ينن ولكنهم ال يكفواًدخلى ىف الشهر ثالثة أالف جنيه
فيها ف أما األربعمائة ، ألن الثالثة آالف ليس فيهم بركة!! كيف ذلك؟،جنيهاً ويكفونه

 بل يكفونه إىل ، وعندما يكون فيهم الربكة فلن ينتهى األمر إىل الكفاية وفقط،الربكة
 . يترتل ا على عباده الصاحلني، ويظل فيهم بقية بركة من اهللا،أن تنتهى حياته
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يا مريم أَنى لَِك هـذَا قَالَت هو ِمن ِعنِد اللِّه إنَّ اللّه يرزق من يشاء ِبغيِر  { 
  ).آل عمران-٣٧( } ِحساٍب

واللَّه يرزق من  {: لكن من عند اهللا مباشرةال من أرض اهللا، وال من حبر اهللا، و
 وأى ، عليه باملداومة على ذكر اهللا؟، ولكن ماذا يفعل) النور-٣٨( }يشاء ِبغيِر ِحساٍب 

 اإلستغفار عندما أكون ذاهب إىل العمل أو : ولكن بندين منهم،نوع من أنواع الذكر
 !! سهل شيء على املؤمنني وهذا أ. على أن أستغفر اهللا، أو قاعد،عائد

 ننظر إىل الروشتة اخلاصة ىف صيدلية القرآن –أستغفر اهللا، وبعد ذلك الدواء 
، أول شيء ضمنت ) نوح-١٠( } استغِفروا ربكُم ِإنه كَانَ غَفَّارا {الكرمي ماذا يعاجل؟ 

 وأريد ، أريد األوالد،وما فيهاوماذا أريد أيضاً؟ أريد الدنيا  } ِإنه كَانَ غَفَّارا {اآلخرة 
 قال كل هذا . وهذا كل ما أريده من الدنيا،فيها أار وبساتنيضاً  وأريد أر،املال

ويمِددكُم ِبأَمواٍل وبِنني ويجعل لَّكُم جناٍت . يرِسِل السماء علَيكُم مدرارا { :موجود
 ).  نوح-١١،١٢( } ويجعل لَّكُم أَنهارا

 بند واحد من بنود ،وهذا نوع واحد من أصناف الذكر ويعاجل كل املشاكل
 وتالوة القرآن ، ذكرصلى اهللا عليه وسلم والصالة على النيب ،ألن اإلستغفار ذكر -الذكر 

 فهذا واحد من أصناف الذكر . وال إله إال اهللا ذكر، كل هذا ذكر،والتسبيح ذكر
مثل و ، مثل جمموعات املضادات احليوية- لصيدلية القرآنيةاىف وهذه جمموعة الذكر 

 .  هذه جمموعة الذكر- جمموعة اإلنفلونزا
 ىف جلسة - مجاعة تلو مجاعة تلو أخرى رضى اهللا عنهولذلك ذهب إىل سيدنا عمر 

 : أتى إليه مجاعة من العرب وقالوا، وهو جالس بعد صالة العصر ىف املسجد- واحدة
 ، واحليوانات ستهلك، والضرع سوف يهلك، الزرع سوف يهلكيا أمري املؤمنني

 ).استغفروا اهللا(:  وأعطاهم روشتة-  فماذا نفعل؟ قال هلم،وليس عندنا ماء منذ فترة

 حنن فقراء وإزددنا ، يا أمري املؤمنني: وقالوا،وبعد أن انصرفوا أتى مجاعة غريهم
 هي نفس الروشتة ى ه). اهللاستغفروا(:  ماذا نفعل؟ قال، وال جند الطعامً،ضنكا

  .السابقة
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 ، وكثر ماىل، أنا كربت سين،يا أمري املؤمنني: مث جاء بعد ذلك رجل آخر وسأله
 عز- استغفر اهللا(:  ماذا أفعل؟ قال له ، وأريد أن يرزقين اهللا بولد،وليس لدي أبناء

بنا إىل العراق وإىل  إنا ذه، يا أمري املؤمنني:مث جاء إليه مجاعة من األنصار قالوا). وجل
 قال ، نريد أن يكون عندنا أار وجنات،مجيلة وحتتها أارحدائق  ورأينا هناك ،الشام

  ).استغفروا اهللا(: هلم

 أنت مل تكتب اليوم ىف روشتة :قالوا له -وكان عنده مساعدوه  -وعند ذلك 
استغِفروا  { :هذا من كتاب اهللا:  فقال هلم!! وهو اإلستغفاراً،العالج إال دواء واحد
ويمِددكُم ِبأَمواٍل وبِنني ويجعل . يرِسِل السماء علَيكُم مدرارا. ربكُم ِإنه كَانَ غَفَّارا

 ).  نوح-١٠:١٢ (} لَّكُم جناٍت ويجعل لَّكُم أَنهارا

 أى شيء من هذا، أقول  ولكن مل حيدث، أنا أستغفرت ربنا:حد وقالأ جاءفإذا 
تالزم } ستغفار االمِز لَنم{:  قال،صلى اهللا عليه وسلم أنت مل تنفذ وصية الطبيب األعظم :له

 ، لكن أنت تريد أن تستغفر نصف ساعة وتريد أن يعطيك اهللا كل شيء،بعض الشيء
ستغفار  لزم االنم{:  ألنه قال، أن تداوم على الروشتةبد ألنه ال،هذا الكالم ال ينفع
 .} حيث ال حيتسبن ورزقه ِم، ضيق خمرجاً ومن كلًِّ، فرجا همجعل اهللا له من كلِّ

 بعد هذا ،فباهللا عليكم هل حنتاج بعد ذلك إىل دواء آخر من أمريكا وال غريها
ف وال نريد لكن حنن نركن الدواء على الر!! صلى اهللا عليه وسلم دواء رسول اهللا ؟الدواء

وننزلُ ِمن الْقُرآِن  {:  شأنهعز ويقول ، خذوا هذا الدواء:ربنا يقول لنا و،أن نستخدمه
ِمِننيؤةٌ لِّلْممحرِشفَاء و وا هوحنن نقول!! يا مجاعة معكم دواؤكم). اإلسراء-٨٢( } م : 

  .نريد أشياء ملموسة وحمسوسة فهذا ملموس وحمسوس
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  وهو الصالة على حضرة النيب:د الذكروإليكم دواء ثاىن البند الثاين من بنو
 صلى اهللا عليه وسلم إىل سيدنا رسول اهللا رضى اهللا عنه  ذهب سيدنا أىب بن كعب.صلى اهللا عليه وسلم

 ؟ الثلث، فكم أجعل لك من صالتى،يا رسول اهللا إىن أريد أن أصلى عليك  {:وقال
ري لك، قال وإن زدت فهو خ:  قال؟ النصف: وإن زدت فهو خري لك، قال:قال

 يكفيك نإذ: قالاجعل لك صالتى كلها؟ : قالوإن زدت فهو خري لك، :  قال؟الثلثني
 ؟ك يا رسول اهللايلع كم أصلى .فهذه هي الدنيا واآلخرة} اهللا مهك ويغفر لك ذنبك

 ضمن لك الدنيا كلها -إذاً يكفيك اهللا مهك :  أجعل لك صالتى كلها، قالنإذ... 
  .} لك اآلخرة ضمن - ويغفر لك ذنبك -

 أصلى على : بعض املتشككني ويقوليأتى!! ؟ن بعد ذلكحنوما الذي نريده 
 أليس اآلمر ا ، الصالة على حضرة النيب ذكر؟ نعم هي ذكر يا أخيل ه؟حضرة النيب

-٥٦( } ِئكَته يصلُّونَ علَى النِبيِإنَّ اللَّه ومال {: وقال لنا ىف كتابه، عز وجلهو اهللا 

 أالّ يظن أحدكم عندما ، حىت يعلمنا أنه ال يريد صالتكمعز وجل وملاذا بدأ باهللا ).األحزاب
 بعد صالة اهللا على فإنين ال أحتاج إىل شيء آخر ه ألن،يصلي على أىن أحتاج إليها

يا  {: ألنكم أنتم احملتاجون إليها:  ملاذا حنن نصلى على حضرة النيب؟ قالن إذ.منكم
هوا أَينآم ا - نعم يا رب -ا الَِّذينِليمسوا تلِّمسِه ولَيلُّوا عكم  ).األحزاب-٥٦ (} ص

  . فإن الباب مفتوح ملن أراد املزيد،كما تشاؤون: نصلى عليه؟ قال
كيف نصلى عليك؟ :  قالواصلى اهللا عليه وسلموعندما سألوا سيدنا رسول اهللا 

يعين اعملوا توكيل لرب العزة } لِّ صمهاللَّ{: ا قولو:صمت فترة طويلة مث قال هلم
فهذا نوع . يااهللا: يعين،)اللهم( يعين عندما أصلى على حضرة النيب أقول .يصلي علي 

:  قال، ولكن كيف يصلي؟ ليس يل شأن ذا األمر، أنت يااهللا صلِّ،من أنواع ذكر اهللا
 .الة من شيءولكن ليس لكم ىف الص. } وسلِّموا تسِليما {

 إن الصالة هى الدعاء وأن الصالة كذا :ن العلماء يقولون وهناك مجاعة م
 .  } وسلِّموا تسِليما {:  قالعز وجل ألن اهللا ، ولكن هذا املوضوع ال علم لنا به،وكذا

صلوات ريب وسالمه  نترك األمر هللا سبحانه وتعاىل يصلي مبا يشاء وكيف شاء على حمبوبه نًإذ

 .لةفمن يصلي على حضرة النيب تكون أموره ىف الدنيا واآلخرة كلها مسه. ليهع
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 جلَّقال   ماذا نفعل يا رب؟– والدواء واضح – يا إخواين هذا هو الدواء نإذ

 وحنن ومن بعدنا إىل ، ومن بعده، ملن حوله:، لكم)األحزاب-٢١ (} لَقَد كَانَ لَكُم { :شأنه
 ). األحزاب-٢١ (} لَقَد كَانَ لَكُم {، )هلم: ( ولذلك مل يقل. وليس هم فقط،يوم الدين

 ، وانتهى األمر عند هذا احلد، ألنه لو قال ذلك فنحن ليس لنا فيها شيء؟)ىف حممد(
لَقَد  {: الرسالة ممتدة إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها،  } ِفي رسوِل اللَِّه {ىف لكن 

 ). األحزاب-٢١ (} ِه أُسوةٌ حسنةٌكَانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَّ
 فيه إسوة . واسعة جداًصلى اهللا عليه وسلمأيف الذكر فقط؟ ال، إن األسوة برسول اهللا 

 وأسوة ، وأسوة ىف كذا، وأسوة ىف األكل، وأسوة ىف اللبس، وأسوة يف املشي،ىف الفكر
ة هللا وللدار ينريد منكم الن ولكن ،ها إىل يوم القيامة فلن حنصيها ولو ظللنا نعد،ىف كذا
 وذَكَر اللَّه كَِثريا -ويعمل شيء آخر  - لِّمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم اآلِخر {: اآلخرة
  األحزاب-٢١ (}

ويوجد أمر آخر ربنا خوفنا منه اجلماعة الذين ال يذكرون اهللا إال قليال، من 
، معىن ) النساء-١٤٢ (} الَ يذْكُرونَ اللّه ِإالَّ قَِليالًَ {: هؤالء املنافقني: هؤالء يا رب؟ قال

 . من هؤالءاً فيكون قريبذلك أنه من ال يذكر اهللا إال قليالً
 يا إخواين اإلقتداء حببيب اهللا ومصطفاه ىف الذكر باب التيسري والربكة، نإذ

:  قال،هذه هي اخلُطةريد اهللا أن ينصرنا نوالفتح والنصر ىف هذه احلياة، حىت ىف احلرب 
  ).األنفال-٤٥( } ِإذَا لَِقيتم ِفئَةً فَاثْبتواْ واذْكُرواْ اللّه كَِثريا لَّعلَّكُم تفْلَحونَ {

ذكر اهللا وينتهى األمر، وسيدنا رسول اهللا افأى أمر من األمور إستعصت عليك 
 ولكن ليعلم - كان ىف إحدى الغزوات وجاء وقت الظهر، وألنه كان يقوم الليل

 فإنه ال حيتاج إىل نوم حيث تنام عينه وقلبه ال ينام، وال حيتاج إىل أكل وال ،أصحابه
 .}أبيت عند ريب فيطعمين ويسقيين{: حيتاج إىل شرب

 حلمة – كما تظنون –ولكن هناك ملحوظة أن اهللا سبحانه وتعاىل ال يطعمه 
وحكمة، ولطائف ورقائق، فهذه  وإمنا يطعمه نوراً وعلماً  ..ومسك وفول وعدس، ال

هي األغذية اإلهلية، فال يطعمه األغذية الىت نأكل منها هذه، وإمنا هو ال حيتاج إىل تلك 
 حىت يعلمنا ،واهللا ما أكل رسول اهللا إال لنا(:  ولكن كما قال الرجل الصاحل،الدنيا
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ىت يعلمنا  ح، حىت يعلمنا كيف نشرب، وال نام إال لنا،كيف نأكل، وال شرب إال لنا
 . كل هذه األمور حىت يعلمنا. )كيف ننام

  :ن اهللا أغناه به عما سواه قال له، أل ال حيتاج إىل هذه األمورصلى اهللا عليه وسلمفهو 
، وإمنا يعىن عائلتك اً، وليس عائالً هنا يعين فقري)الضحى-٨( }  فَأَغْنىووجدك عاِئالً {

عطى لك كل ما حيتاجونه من الفتح، بياء كلهم، فأُ أكرب عائلة ىف عائالت األن،كبرية
 . كل شيء، ومنومن العلم، ومن التشريع، ومن البيان، ومن األسرار

حيرسه بعض صلى اهللا عليه وسلم وكان -  حتت شجرةيلَِقفبعد صالة الظهر ذهب لي 
، )املائدة-٦٧( } اِسواللّه يعِصمك ِمن الن {: عز وجلأصحابه ىف البداية حىت نزل قول اهللا 

 فعندما نام خلع -  فإن اهللا سيحفظين، ال أريد حرساً بعد اليوم،فقال حلراسه انصرفوا
جلبابه وسيفه وعلقها على الشجرة حىت جتف جلبابه من ماء أصاا من أثر مطر، فرآه 

 وانتظر حىت تفرق -  وكان يراقب رسول اهللا- أحد الكفار من على رأس جبل
يب عنه، فقال الكافر هذه فرصة ونزل خلسة من فوق اجلبل واقترب من أصحاب الن
 ..صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 

 إال أم كانت م ،وكان العرب مع ما م من الغلظة والقسوة واجلفاوة
مل يكن عندهم الغدر، .  حضرة النيب ىف وسطهم وجلعزأخالق نبيلة، ولذلك إختار اهللا 

اً غدراً، ألم كانوا يعيبون عليه ذلك، لست رجالً أن تقتله غدراً، فال يقتل أحد أحد
 .ولكن الرجل الذي يقتل وجهاً لوجه

 بعد أن أخذ - وقال له صلى اهللا عليه وسلمأيقظ الرجل الكافر سيدنا رسول اهللا 
هبطت يد ) اهللا(فبمجرد ذكره اسم ). اهللا: (من مينعك مين اآلن يا حممد؟ قال: سيفه

ن ذكر اهللا حيمى اإلنسان حىت ىف أشد أ عرفنا .واره وسقط السيف منهاالرجل جب
 . سقط السيف من يده، )اهللا: (املضايق ساعة قوله

وأصحاب رسول اهللا كلهم علموا هذا  - رضى اهللا عنه وسيدنا خالد بن الوليد
نك ن بك وال بدي لن نؤم: يف إحدى املعارك قال اجلماعة الكفار لسيدنا خالد–األمر 

حىت تشرب هذا السم -وكان معهم س قاتلم ،مساعة، ألن الذي يشرب  يسمونه س 
 أين هو؟ فأحضروا له السم:  قال-منه ميوت ىف احلال، وليس بالقتل البطيء 



  )احب اهللا ورسولھ والطاعة لھم                             (                         فوزي محمد أبوزید/ فضیلة الشیخ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٦/٩/٢٠٠١درس السھرة باإلسكندریة یوم 

١٢

بسم اهللا الذي ال يضر مع إمسه شيء ىف األرض وال ىف السماء وهو (:  فقال
صلى اهللا وهذا هو خالد بن الوليد وليس النيب !!  ومل يضرهم وشرب الس،)السميع العليم

بسم اهللا الذي ال يضر مع امسه : ( فقال،ألنه على نفس منهج رسول اهللا!! عليه وسلم
 وأنتظر )بسم اهللا: (ولكن ال ينفع أن أقول. عز وجل مع اإليقان الكامل حبضرة اهللا )شيء

 . كاملماذا تفعل؟ ال تفعل مع الشك لكن ال بد من اليقني ال
!!  سقط السيف من يد الكافر)اهللا(عندما ذكر اسم  صلى اهللا عليه وسلمفرسول اهللا 

 ). الكهف-٢٤ (} واذْكُر ربك ِإذَا نِسيت {:  وأريد أن أتذكرهيئاًحىت لو أنين نسيت ش
ا ي(:  فقليئاً إذا نسيت ش: وقالوا لنا،اجلماعة العلماء العاملني الصاحلني علمونا هذافإن 
 ىف احلال سوف تأتى إليك حاالً، ألنك لن تقول يا اهللا وال يلبيك، ألنه هو الذي ،)اهللا

} إذا كنت أرزق من غفل عىن وعصاين فكيف ال أرزق من أطاعىن ودعاىن{: قال ذلك
 )غافر-٦٠( } لَكُمأستجب  - ؟أَستِجب أنظر وأفكر أم على الفور - ادعوِني {وقال 

 . يا رب، على الفور يلبيه: ينادي اإلنسان ويقولفعندما . على الفور
 ولكن افرض أين رجل نفسي . هذه املشاكل كلها اهللا يا إخواين حلَّركْفِذ

اين وال أستطيع أن أطوع لساين وال قليب وال جناين  والدنيا شد،تأخذين بعض الشيء
 :  قال يل؟قاء اهللاحىت تسهل ىل أمور الدنيا ويوم ل - وأريد روشتة سهلة ،على ذكر اهللا

 . اهللا ورسولهب وضع فيه ح،جعل هذا القلب هللا ولرسولهاالعملية سهلة عندك 
 وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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