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يريد حتقيقه أي إنسان  وال شيئا   ،خيشاه اإلنسان وال أمرا   ،وال واردة ما ترك شاردة !!هللا على مجال القرآن
َفاء َوَرمْحٌَة :  شفاءه يف كتاب الرمحن إال وجعل هللا  ،يف أي زمان أو مكان َن اْلُقْرآنِّ َما ُهَو شِّ َونُ نَ ز ُِّل مِّ

 .(اإلسراء22) ل ِّْليُمْؤمِّنِّيَ 
 ر  صْ أن يقوم بعيمل حَ وطلبنا منه  - ىف االجتيماعيا ، يف السياسا ، يف احلياة املعاصرة - م   الِّ عَ  نا أي  لو سأل

ىف هذه   اسالن   ؛ سنجده ال يزيد عن أمها  املشاكل اليت ذكرها رب  املشكال  اليت يعاين منها الناس لكل
ما  كل    رَ كَ يف قرآنه ذَ ، وهللا ، سيذكر املشاكل الدنيويةهر سيذك ا، ولكن ممتامها أحدٌ  غَ لُ ب ْ اآلية القرآنية، بل لن ي َ 

 !!خراهخيشاه اإلنسان يف دنياه وأُ 
ا بعد ومِّ   ،وخياف من املو  ،خيشى هللا خياف من اآلخرة الذي ي  قِّ الن   ي  قِّ املؤمن الت   !!؟خياف م  املؤمن مِّ 

وخياف من  ،وخياف من يوم احلشر ،مي الوهابوخياف من اللوم أو العتاب من الكر  ،وخياف من احلساب ،املو 
؛ ألن ولن يذكروهعليماء االجتيماعيا   ال يعرفهوف اخلوهذا  - والعياذ ابهلل  -ومن جهنم  ،امليزان والصراط

 .ق ابآلخرةيتعل   هذا شيءٌ 
يوجد  بالدان ال يفوحنن  ،ع املياه عناتقطأن أثيوبيا خناف من  ؟ حنن حاليا  خناف مجيعا   م  مِّ  وحنن هنا يف الدنيا

 وقت أن بنينا السد العايل رغيما   نْ يمية أمريكية مِّ جهن   ةوهذه خط - يكفي ما حنتاج إليهال ينزل فيها وما  ،مطر
 ،هاعن هذه البلد كل ِّ نبحث هلم عن شيء مننع به املياه  ا  ؟ إذأمريكا عن رغيما   هؤالء السد  كيف يبين : ، فقالواعنها

أن  :فقالوا ألنفسهم ،كيف مينعون املاء عن مصر هنائيا    ارواهندسون والعليماء يف احلبشة لومن وقتها الدراسا  وامل
 .بقى اآلن مع أثيوبيا وليس مع مصروه و دفلم يزالوا به حىت حي   ،السودان سيقف مع مصر
جني املال األ وال يوجد رصيد من ،وال يوجد موارد مالية كافية للدولة ،؟ من الفقريضا  وحنن مم نشتكي أ

 .االستاراد ييكف
 ،الولد يوه ويريد أن يعطيه زينة احلياة الدنيا يف اجملتيمع يطيمع ىف وجه هللا  نْ مِّ   ؟ كثارٌ كذلكومم نشتكي  

 .هليما نعيمة الولد هللا رْ قد ِّ مل يُ - أو منهيما معا   ،أو من زوجه ،منه –ما  لسبب  و 
نشرب ل ال نريد ماء   ،نعم به خلق هللا يف هذه احلياةما يت يكون فيها كل   ؟ حنن نريد حياة  وحنن ماذا نريد

 .اءويكون حوهلا حدائق غن   ،ونبين عليها فيال  ،جتري من حتتنا ولكننا نريد أهنارا   ،فقط
واحد فقط يف الروشتة  دواءٌ  ،أعطاان املفتاح يف كالم الكرمي الفتاح  الفتاح  !!؟وهذا كله كيف أييت

ولكنه حيتاج  !!واألخروية ولكن هذا الدواء يعاجل كل املشكال  الدنيوية ،ة أصنافوليس مخسة أو ست -اإلهلية 
وهو أعلم  - ؛ ألن احلبيب ويرتكه أو شهرا   أو أسبوعا   ،مث يرتكه فال يفعله اإلنسان يوما   ،املالزمة واملواظبة عليه

؟ ألنه عرف أن ملاذا ،أي يداوم عليه ،1(له دميةكان عيم) :  عن ذاتهعائشة اهنع هللايضر قالت السيدة - ه موالهمبا حيب  

                                                           

 .أبو داود عن عائشة اهنع هللايضر 1
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وأنت الذي تفرض ، 2(ل  قَ  نْ إِّ ا وَ هَ مُ وَ دْ أَ   هللاِّ يَل إِّ  الِّ يمَ عْ ألَ ا ب  حَ أَ ) :قال  حيب املداومة على األعيمال هللا 
 ،وعلى حسب مشاغلك ،وعلى حسب وسعك ،فاجعل هذا العيمل على حسب طاقتك ،العيمل على نفسك
نفسك العيمل  فْ كل ِّ .  (ونَ يقُ طِّ ا تَ مَ  لِّ يمَ العَ  نْ وا مِّ فُ لُ أكْ ) :قال  ،ل ما تستطيع املداومة عليهولكن اخرت من العيم

 (البقرة682) اَل ُيَكل ُِّف اّلل ُ نَ ْفسا  إِّال  ُوْسَعَها :فوق طاقتكيكلفك  مْ  لَ  هللا و ،الذي تستطيع املداومة عليه
ومل  ،ليس له دخل بذلك فاحلق  ،ت نفسك فوق طاقتكأما أنت لو كلف ،فوق طاقته وهو مل يكلف أحدا  

والدين اي  ،؟ الذي عليك أال تكلف نفسك فوق طاقتكا  ما الذي عليكإذ ،يسائلك يف ذلك ومل يطالبك بذلك
وال يسبب لنفسه  ،الفقيه يريح نفسه ومن حولهألن  ،فيكون اإلنسان فقيها   ،أحباب هللا ورسوله حيتاج إىل الفقه

 .والشيء من ذلك وال قلقا   وال يسبب ملن حوله تعبا   ،وال ملال   أما  وال س ضجرا  
ولكن يل مواصفا  البد أن  ،أريد منك أن تزوجين رجال   :وقالت لهجاء  امرأة صاحلة إىل رسول هللا 

ه يف مي كل  ويقرأ القرآن الكر  ،هويصوم الدهر كل   ،هيقوم الليل كل  : قالت ؟ما هذه املواصفا  :فقال هلا ،تتحقق فيه
ي يستطيع أن يقوم الليل من الذ ،وجدوا األمر صعبا  ، ف األمر على أصحابه  فعرض الني .يوم مرة كل ِّ 

قال ف !!؟الذي يقرأ القرآن يف كل يوم مرة ومن !!؟نهاريف ال يكون طول الدهر صائيما  ومن الذي  !!؟طول عيمره
هلا هبذه  على أن أويف  : فقال له ،ى ما معها من شروطعل: فقال له ،أان اي رسول هللا أتزوجها: أحد أصحابه

 .فتزوجها .الشروط
هناك دعوة ضدك : فاستدعاه وقال له ،هذا الرجل مل ينفذ أي شرط :وبعد أسبوع جاء  لرسول هللا وتقول

من صلى : )مسعتك تقول: كيف؟ فقال له: فقال له ،الشروط إنين نفذ  كل  :  فقال له ،أنك مل تنفذ أي شرط
من صام ) :ومسعتك تقول ،وأان أحافظ على ذلك، 2(لعشاء يف مجاعة والصبح يف مجاعة فقد قام الليل كلها

من قرأ سورة ): ومسعتك تقول ،وأان أفعل ذلك ، (أتبعه بست من شوال فكأمنا صام الدهر كلهو رمضان 
ومن قرأها ثالث مرا  فكأمنا قرأ  ،القرآن ومن قرأها مرتي فكأمنا قرأ ثلثي ،اإلخالص مرة فكأمنا قرأ ثلث القرآن

 .انصريف لقد تزوجت فقيها   :فقال هلا  ،وأان أفعل ذلك،  (القرآن كله
 ،وتركوا املصاحل ،وتالوة القرآن ،وصيام النهار ،يف املشغولون بقيام الليل قولكمما  ،يريد هذا الفقه ينُ الد ِّ 

 . (ونعُ ط ِّ نَ ت َ املُ  كَ لَ هَ ) : يهؤالء قال هلم الن ،وتركوا البيو  والنساء واألطفال
هللا يريد منك أن تعطي لكل  ال،! ؟يريد التنطع هللا ، وهل  يِّ  هؤالء امسهم املتنطعون كيما مساهم الن  

 . ه لنا الرءوف الرحيمأن يكونوا على هذا النهج احلكيم الذي استن   هِّ قِّ لْ خَ  نْ مِّ  حيب   وهو كرمي ،هحق   ذي حق   
                                                           

 اهنع هللايضرواه مسلم عن عائشة ر  2
 .اهنع هللايضرأبو داود عن عائشة   
من صلى العشاء يف مجاعة فكأمنا قام نصف الليل، ومن صلى الصبح يف مجاعة فكأمنا صلى : )بلفظ هنع هللا يضررواه مسلم يف صحيحه عن عثيمان بن عفان  2

 . (الليل كله
 .هنع هللا يضرمسلم وأبو نعيم عن أيب هريرة   
ُ َعَلْيهِّ َوَسل َم الن يِّ ِّ    عنهِّ رضي اّللَ اْبنِّ ُعيَمَر فضائل سورة اإلخالص للخالل َعنِّ    ُ َأَحٌد : )قَالَ َصل ى اّلل  َا قَ َرَأ ثُ ُلَث اْلُقْرآنِّ ، َوَمْن قَ َرَأ َمْن قَ َرَأ ُقْل ُهَو اّلل  َفَكَأمن 

ُ َأَحٌد َثالَث  َا قَ َرَأ ثُ ُلَثيِّ اْلُقْرآنِّ ، َوَمْن قَ َرَأ ُقْل ُهَو اّلل  ُ َأَحٌد َمر تَ ْيِّ َفَكَأمن  ُ َعز  َوَجل  ُقْل ُهَو اّلل  َا قَ َرَأ مجِّيَع َما َأنْ َزَل اّلل   .(َمر ا   َفَكَأمن 
 .هنع هللا يضرسلم عن عبد هللا بن مسعود م  

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4967
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نستغفر كم  (نوح11)  اْستَ ْغفُِّروا رَب ُكمْ   ؟ما هذا املفتاح ،حيل كل املشكال  مفتاحا  لنا  فوضع هللا 
توبوا إىل هللا  :أيها الناس) :فقال ؟اي رسول هللا هللا كم نستغفر  ،نه لنا هللا؟ نرجع لليمهندس األعظم الذي عي  هللا

 يف أي ِّ  هذه املائة مىت تكون؟ !!إذن كم نستغفر؟ مائة 2(فإين أتوب إىل هللا وأستغفره يف اليوم مائة مرة ،واستغفروه
 تَ نْ وضع كُ  على أي ِّ  ،وال وضوء وال مسجد وال اجتاه للقبلةفال يشرتط هلا طهارة  ،أو راكبا   وأنت ماشيا   !!وقت

 فيه ستستغفر هللا 
   ْاْستَ ْغفُِّروا رَب ُكم   كل الذي ختاف منه يف اآلخرة من أول املو  وما بعده إىل:  َرِّيٌق يفِّ اْْلَن ةِّ َوَفرِّيٌق يفِّ ف
طاملا سيغفر الذنوب  ،(نوح11) إِّن ُه َكاَن َغف ارا     :قال أول شيء كولذل !!هال حتيمل ه   ،[الشورى ] الس عِّارِّ 

ألن ربنا أدخلك ىف  ؛  فال ختف من املو  وال من القرب وال من احلساب وال من اآلخرة؛ أي شيء فال حتيمل هم  
لِّ الس يَماء   ،بقيت مشاكل الدنيا .إذن قد ضيمنت أنت هنا اآلخرة ،بند من غفر هللا هلم واتب عليهم يُ ْرسِّ

 !!؟ أو أبمر الزعيماء؟ إذن أبمر من متشى؟السيماء والسحاب متشى أبمر الدول وهل ،(11نوح )   َعَلْيُكم م ِّْدرَارا  
 .أبمر من يقول للشيء كن فيكون

وهذه  ،فالكرة األرضية فيها دورا  مناخية حتدث -ا سيحدث إن شاء هللا وهذ - لو شاء هللا 
وكان ينزل عليها  ،زرعمن هذه الدورا  كانت مصر كلها تُ  يف دورة   ،الدورا  املناخية حتدث كل عدد من السني

ر يف وكانت أرض مص ،وكانت جبال البحر احليمر كلها مهبط األمطار اليت تنزل على مصر ،مطر من غار حساب
وكان هذا العدد يساوى سكان  ،كان عددها أربعون مليوان    :يقولون –كيما حيكي التاريخ   - عصر فرعون موسى

 أنه حىت اْلزيرة العربية  بي    يِّ ِّ وحضرة الن   !!!حتد   وال ويعيشون يف خارا  ال تعد   ،العامل كله يف هذا الوقت
لن تقوم الساعة حىت ترجع ) :آخر الزمان شياء مرة أخرى يفوأن تعود هذه األأنه البد  - وقال ،كانت كذلك

لن تقوم الساعة حىت ) :لكنه قال ذلك  ،وهل احلجاز فيها أهنار اي أحباب؟ ال . (أرض احلجاز مروجا وأهنارا  
 إذن حزام املاء الذي .ومن معها؟ معها مصر ،ألهنا كانت كذلك يف األول ،!!!(ترجع أرض احلجاز مروجا وأهنارا

َا َأْمُرُه إَِّذا َأرَاَد   إذا أراد هللا  ولن حنتاج أحدا   ،على خط االستواء سيتزحزح وأييت عندان هنا إن شاء هللا إِّمن 
  .(22يس)  َشْيئا  َأْن يَ ُقوَل َلُه ُكْن فَ َيُكوُن 

إغاثة  ،من املسليمي أو من املؤمني -بصرف النظر عن الدورا  املناخية  - والذي يريد يف أي وقت
السيماء ال  ،يتوضأ ويصلي ركعتي صالة االستسقاء ،ةهذا معه الطريق ،من املاءمن هللا عاجلة أو معونة سريعة 

لكن مبجرد أن يستغيث املؤمن مبواله فإن هللا يهيئ له  ،يكون فيها قطرة واحدة من املاء وال من السحاب
  .ويف الوقت واحلي فورا   - وأييت له ابملاء ،األسباب

 - كان له ابلبصرة  سيدان أنس بن مالك  .وكان على هذا سلفنا الصاحل رضوان هللا تعاىل عليهم أمجعي
ومل يكن هناك بعد ال هندسة وراثية وال تكنولوجيا زراعية مثل  ،يؤيت مثاره يف العام مرتي ،بستان -أبرض العراق 
لكنه كان  !!ثيمر يف العام مرتي؟أو برتقال أو عنب يُ  !!؟ثيمر يف العام مرتييُ  خنلٌ  هل عندكم حاال   ،اليت نراها اآلن

                                                           

 .مسلم عن األغر ِّ بن َيَسارِّ املُْزينِّ ِّ هنع هللا يضر 2

ْنُه َوَحىت  تَ ُعوَد اَل تَ ُقوُم الس اَعُة َحىت  َيْكثُ َر اْليَماُل َويَفِّيَض َحىت  خَيُْرَج الر ُجُل بِّزََكاةِّ َمالِّهِّ، َفاَل ََيُِّد أَ ) :بلفظعن أيب هريرة هنع هللا يضر ى مسلم رو    ا يَ ْقبَ ُلَها مِّ َحد 
ا َوَأنْ َهار ا  (.َأْرُض اْلَعَربِّ ُمُروج 
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وتكنولوجيا التقوى أقوى من أي  ،ما التكنولوجيا اليت فيه؟ تكنولوجيا التقوى !!ثيمر يف العام مرتيبستانه يُ 
ُه ََمَْرجا  َويَ ْرزُْقُه مِّْن َحْيُث َوَمن يَ ت قِّ اّلل َ ََيَْعل ل  : ألن هذه يقول فيها هللا ،ويف عامل العلم ،تكنولوجيا يف عامل األرض

بُ   ،تعيمل كذا  جتد نتيجته كذا ،كل التكنولوجيا العليمية والعصرية حسااب  دقيقة .(الطالق   ،2) اَل حَيَْتسِّ
 لكن حسااب  قلبية؛ إغاثة من رب ِّ  ،لكن تكنولوجيا التقوى بدون حسااب  ظاهرة حسية ،تصنع هذا جتد كذا

 .نقياءلألتقياء األ الربية 
: وقال له ،فوجد مدير أعيماله عندما رآه جاء متلهفا   ،حديقته يف يوم من األايم لارىذهب سيدان أنس 

 مْ  لَ  ،وأوشكت الضروع على اهلالك ،لقد أوشك الزرع على اهلالك: ملاذا؟ فقال له: فقال له ،احليمد هلل أنك أتيت
ذهب مث  .أنظر: تبلغين من قبل؟ أعندك ماء يكفي لوضوء رجل؟ فقال مْ  وملاذا لَ  :فقال له .عندان قطرة ماء دْ عُ ي َ 

 !!؟ صالة االستسقاءصالة   أي   - فتوضأ وصلى الركعتي ،أحضرها: فقال له ،فيها ماء ة  ل  عندان ق ُ : رجع وقال له
ي ركعتي أصل ِّ  نويتُ : ركعتان عاديتان كأي صالة أقول فيها ،صالة االستسقاء . يمها لنا حضرة الني ِّ اليت عل  

وإذا  ،فيما أن صلى الركعتي ومل يكن يف السيماء قطعة واحدة من السحاب - ويدعو هللا بعدها ،سنة االستسقاء
  !!نزل السحاب املطرابلسيماء تتلبد ابلغيوم ويُ 

: فذهب ودار حول احلديقة وعاد فقال  ،انظر أين بلغ املاء ،ايغالم: قال ،وبعد أن نزل املطر وانتهى
حىت على أرض اْلاران مل تنزل  .فإنه مل ينزل إال على أرضنا فقط ،كأنه يعرف حدود أرضنا  يب رسول هللا ايصحا

أي مسلم يف أي مكان يف العامل معه هذا  من ملك امللوك  اْرِّ سَ  طِّ ملاذا؟ ألنه نزل بَ  .هنا عندهم قطرة هنا أو
 .املفتاح يصلي صالة االستسقاء فيأيت املاء من هللا 

  ،ألهنم ال يستطيعون ذلك ،املفتاح غار موجود ال مع بوش أو أوابما وال مع غاره من هؤالء الزعيماء هذا
هذا موضوع استعراض فقط ليقال  ،وال يصلح للزراعة جدا   جدا   ةحىت املطر الصناعي الذي يصنعونه تكلفته عالي

ن أنت معك تكنولوجيا ليست مع لكن هل يوجد أحد منهم معه هذه التكنولوجيا؟ لك ،أهنم ينزلون املطر
 ينفذ لك ما تريده فورا   ،رب   ما هذه التكنولوجيا ؟ تقول اي ،وال األملان ،وال الروس ،وال الياابن ،األمريكان

  ْدرَارا لِّ الس يَماء َعَلْيُكم م ِّ  .أي ماء بغار حساب :مدرارا   ،كثار  ولكن ماءٌ  ،فقط ليس ماء   ،(11نوح ) يُ ْرسِّ
ْمَوال  َوبَنِّيَ  :موجود .حنن نريد ماال    ،على االستغفار ا  عندما يكون اإلنسان مدمي ،(12نوح  ) َومُيْدِّدُْكْم أبَِّ

 ، املؤمني األولي واآلخرينَن غِّ  والربكة هي سر   ،معه بركة من هللا ،املال الذي يقع يف يده يكون معه مدد من هللا
 واحدا   ولن ينفق قرشا   ،إذن سيوفق يف إنفاقه يف احلالل ،كة من هللامن هللا إذن معه بر  طاملا هذا املال أتى مددا  

ولكنه سلطت  ،واحد دخله كبار -نتم كذلك ترون معي أو  -ولذلك أان دائيما أنظر  ،منه فييما يغضب هللا 
منه يف هذا  واحدا   ألنه لو حالل فلن يصرف قرشا   ،إذن هذا املال ليس حالال   ،عليه املخدرا  واملسكرا 

 !!الطريق
إذن هذا املال  ،ا  يكلفه عشرين ألف جنيه شاب يتزوج ويتكلف يف العرس أو يف الفرح أو ليلة الدخلة ما

اصنع ولييمة وأطعم منها الفقراء  .ا  ألنه لو حالل يوزعه على الفقراء واملساكي؛ ليكون الزواج مبارك ،ليس حالال
 !!يصرف يف غار موضعه فهو ليس حالل اي إخواين ن مالك ،ع املال على الفقراء واملساكيوز ِّ  ،واملساكي
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َوال ذِّيَن إَِّذا َأنَفُقوا مَلْ  ؟املؤمنون ما نظامهم يف املال اي رب ِّ  .ال يوضع إال يف موضعه املال احلالل مباركٌ 
ولو  ،فهو إسرافٌ  يف الشر ِّ  واحدا   لو الواحد أنفق جنيها  (. الفرقان  ) ُيْسرُِّفوا َوملَْ يَ ْقتُ ُروا وََكاَن بَ ْيَ َذلَِّك قَ َواما  

 :قال ،هوقد أيت مبا عنده كل   ؟ألوالدك اي أاب بكر تَ كما الدليل؟ ما تر  .ه يف اخلار فال يكون إسرافا  أنفق ماله كل  
 فا  لو اإلنسان أنفق ماله كله يف اخلار فال يكون إسرا !!ه أم ال؟؟ أقر  له شيئا   عَ جَ رْ هل أَ  هلم هللا ورسوله  أبقيتُ 

 إِّن ُه اَل حيِّب  اْليُمْسرِّفِّيَ  ..و ،ر فهذا كله يعترب اي إخواين إسرافوالض   يف الشر ِّ  واحدا   ولو أنفق قرشا   ،وال إتالفا
 (.األنعام121)

ستجد يف  ،وسيقوم مقام الكثار ،فسيبارك فيه هللا فلو كان املال حىت قليال   ،فعندما أييت املال بركة من هللا
م امللك هُ يمَ ه  وجتد الربكة يف األوالد ال حيتاجون إىل دروس؛ ألن الذي ف َ  ،ام الواحد يكفي اْليماعةطع ،الطعام

 !!ملاذا؟ ،يراها جديدة !!وكل من يراها يتوهم أهنم أول مرة يلبسوهنا الثياب اليت تشرتيها هلم تعيش دهرا   ،القدوس
 .يرضي هللا  امن طريق حالل لينفقه اإلنسان فييمالربكة من هللا تريد أن يكون املال أتى  .بركة من هللا 
  َْمَوال  َوبَنِّي  ،هبم عي اإلنسان تقر   ،يكونون بررة ،وإذا أتت العيال مدد من هللا ،(12نوح  ) َومُيْدِّدُْكْم أبَِّ

  تَِّنا قُ ر َة َأْعُي َنا َوُذر ِّاي  من هللا فلن يستطيع أن ينظر يف  ا  لذي أييت مدداالبن ا .(الفرقان2 ) رَب  َنا َهْب لََنا مِّْن َأْزَواجِّ
 ،وهذا امسه اي إخواين الرب   ،وال حياول أن خيالفه يف أي أمر صغار أو كبار ،وال يشرد ويرتكه ،وال يرد عليه ،أبيهوجه 

شيء يف الدنيا حنن حنتاجها  هل بقي .(نوح12) َوََيَْعل ل ُكْم َجن ا   َوََيَْعل ل ُكْم َأنْ َهارا  . من هللا  ا  ألنه أتى مدد
  ؟غار هذا اي إخواينيف الدنيا 

 ،أنت عندما أتيت بدواء من الصيدلية تنظر يف روشتته ماذا يعاجل ،االستغفارروشتة  إذن أنت عندك حاال  
َن َونُ نَ ز ُِّل مِّ  :روشتة االستغفار من الذي كتبها؟ العزيز الغفار؛ لنعلم أن هذا الكالم ليس فيه شك وال ارتياب

َفاء وإما أن  ،ألن الدواء إما أن أييت ابلنتيجة املرجوة وخيفف ،(ما هو دواء)ومل يقل  ،(اإلسراء22) اْلُقْرآنِّ َما ُهَو شِّ
 .ليس فيه شك ،لكن ما ينزل من القرآن شفاء حمقق ،يزيد الداء

ويطيمئنك  -  ما بعدهاملو  وال فال حتيمل هم   - ؟ يطيمئنك على اآلخرةودواء االستغفار ماذا يعاجل اي رب  
 ة  وإن كنت تريد أن تعيش ىف جن   ،سيعطيك أو ماال   ،سيعطيك أو عياال   ،تريد ماء سيأيت لك به -أنك يف الدنيا 

ولكن بشرط واحد وهو أن تطلب ذلك من حالل مث  - سيجعلها لك كذلكوارفة الظالل جتري من حتتها األهنار 
 .(إبراهيم )  لَئِّن َشَكْرُُتْ أَلزِّيَدن ُكمْ  :حتد  وال  تشكر هللا على نعيمه اليت ال تعد  

وجعل  ،على الروشتة اإلهلية زاد أصنافا   - الذي أعطاه هللا خار كتاب للشفاء - أعظم  وهناك صيديلي 
 ل ِّ كُ   نْ ومِّ  ،فرجا   هم    ل ِّ كُ   نْ جعل هللا له مِّ  -لزم يعين داوم  - من لزم االستغفار) :شرطها املداومة واملالزمة فقال 

هو كالم  وها ،هو كالم هللا هابعد ذلك اي إخواين ؟  فهل نريد يقينا   .11(بسِّ تَ ال حيَْ  ثُ يْ حَ  نْ مِّ  هُ قَ زَ رَ وَ  ،جا  رَ َمَْ  يق  ضِّ 
وماذا سيكلفنا؟ ومب سنشرتيه؟  ؟ فليماذا ال نستخدم هذا الدواء ونالزم عليه اي أحباب هللا ورسوله  ،رسول هللا

 .ولكن املهم املداومة عليه ،وأنت ماشيا أو ذاهبا أو راجعا !!ستخدمه؟ إمنا هي حلظا وكم سيحتاج من الوقت لن
                                                           

 .عن بن عباس رضي هللا عنهيما رواه ابن ماجة وأبو داوود 11
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كانوا يدميون على  .مهنع هللا يضرو مثليما كان أصحاب رسول هللا  ،كل ذلك  ق هللا لنا إذا داومنا على ذلك حق  
مىت هو؟   ؟وقت لالستغفار ما أحب  و  .وكانوا َيعلون االستغفار يف أحب األوقا  إىل العزيز الغفار ،هذه األمور

أْلَْسَحارِّ ُهْم َيْستَ ْغفُِّرونَ   :قبل الفجر ،وقت السحر َن الل ْيلِّ َما يَ ْهَجُعوَن َوابِّ  (.الذاراي 1  ،12)  َكانُوا قَلِّيال  م ِّ
 وأتسيا   ،لكنهم تلبية لنداء هللا ،حنن ال نستطيع أن نستغفر حىت يف أي وقت يف النهار انظر أين هم وأين حنن؟

 من أين أخذوها؟ ،وقت السحر: فقالوا ،هلل -حببيب هللا ومصطفاه؛ حبثوا عن أفضل األوقا  لالستغفار 
ُذنُوبَ َنا  اَي َأاَباَن اْستَ ْغفِّْر لََنا: عندما قال له أوالده ،أفضل الصالة وأُت السالم - ناعليه وعلى نبي ِّ  -سيدان يعقوب 

يمُ  ،نعم :ال هلمفق ،إِّان  ُكن ا َخاطِّئِّيَ  َ إِّن ُه ُهَو اْلَغُفوُر الر حِّ وسوف أي يف  .(يوسف2 ،   ) َسْوَف َأْستَ ْغفُِّر َلُكْم َريب ِّ
 .فاستغفر هلم يف وقت السحر ،يف وقت السحر؛ ألن وقت السحر أقرب إىل اإلجابة: مىت؟ فقال ،املستقبل

بعد  !!هو وقت السحر وحتقيق املن ،هلل –فار أن خار األوقا  لالستغ -فعرف الصحابة والصاحلون أمجعون 
 .وهللا بعد ذلك يتواله وحيقق له كل مناه ،أداء الطاعة هلل يستغفر العبد مواله

ما أسرران منها وما أعلنا ما أظهران منها وما  ،رانأن يغفر لنا ذنوبنا؛ ما قدمنا منها وما أخ   وجل   عز  أسأل هللا  
حمفوظي من  -حبفظه وصيانته  -وأن َيعلنا  ،ل سيئاتنا حسنا ن يبد ِّ أو  ،مل نعلمما عليمنا منها وما  ،أبطنا

 .وأن َيعلنا من املستغفرين حلضرته ابألسحار ،وأن يدمي علينا االستغفار ،ال املعاصي والز  
 وصلى هللا على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه وسلم

********** 


