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 صالة هللا على املؤمنني
 ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

ُهَو الَِّذي ( 11)َوَسبِ ُحوُه ُبْكَرًة َوَأِصيال ( 14)ِذْكًرا َكِثريًا  ََي َأيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا اذُْكُروا هللاَ " 
( 14)نُّوِر وََكاَن ِِبْلُمْؤِمِننَي َرِحيًما ُيَصلِ ي َعَلْيُكْم َوَمالِئَكُتُه ِلُيْخرَِجُكْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإََل ال

يـَّتُـُهْم يـَْوَم يـَْلَقْونَُه َسالٌم َوَأَعدَّ ََلُْم َأْجًرا َكِرميًا   (.األحزاب11-14" )َتَِ
 
يم  س  ب   احلمد هلل الذي منَّ علينا أمجعني مبعرفته سبحانه، ومأل قلوبنا  – م  هللا الرَّْح َن  الرَّح 

قنا بفضله وكرمه وجوده لذة ذكر الرْحن، ونسأله تبارك وتعاىل أن جيعلنا إىل بنور اإلميان، وأذا
أن نلقاه من عباده الذاكرين الفاكرين الشاكرين احلاضرين بني يدي حضرته يف كل وقت 
وحني، املذكورين منه تبارك وتعاىل يف املأل األعلى يف الدنيا ويف املوقف العظيم يوم الدين، 

ك على سيدان دمحم سيد الذاكرين، وإمام الشاكرين، وخري احلامدين لرب اللهم صل وسلم وابر 
العاملني، إذا توجه أهل املوقف إىل األنبياء واملرسلني ليقوموا إبنقاذهم من أهوال املوقف، 

لست هلا، اذهبوا إىل نوح، : نسأل هللا النجاة من أهواله أمجعني، وأوهلم سيدان آدم ويقول
لست هلا، وحيوهلم إىل سيدان إبراهيم، وسيدان إبراهيم حيوهلم : ح فيقولفيذهبون إىل سيدان نو 

اذهبوا : إىل سيدان موسى، وسيدان موسى حيوهلم إىل سيدان عيسى، وسيدان عيسى يقول هلم
  :صلى هللا عليه وسلَّمقال إىل دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، 

 {، َتأ ذ نُ  هَلَا، َأانَ : فََأُقولُ  فَ َيأ تُوِن  َا َأْح َُدهُ  ََمَام دَ  َويُ ل ه ُمن   ل   فَ يُ ؤ َذنُ  َربّ   َعَلى فََأس    { ِب 
 صلى هللا عليه وسلَّم، تبارك وتعاىلفهو سيد احلامدين يف الدنيا واآلخرة لرب العاملني 

وعلى آله وصحبه، وكل من مشى على هديه وهنجه، واجعلنا منهم ومعهم أمجعني مبنك 
 .نيوفضلك وجودك اي أرحم الراْح
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ذكر هللا،  وهيطاعة رب الربية، يف كل العبادات اإلسالمية فيها خصيصة تشرتك فيها 
 له ابلصالة، وبنيَّ  سالمأمر هللا سيدان موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت الفقد 

ر ي : " ذلك فقالاحلكمة من  حىت تذكرِن فيها، ألن الصالة  ( طه1 )" َوأَق م  الصَّالَة ل ذ ك 
أو دعاء،  ،أو تسبيح يف الركوع، أو تسبيح يف السجود ،إن كان تالوة قرآن ،ا ذكر هللكله
 .تبارك وتعاىلذكٌر هلل ذلك كل و 

م الصالة هي ذكر هللا، ملاذا كَ أن احلكمة الُعليا مع تنوع ح   ؛ هللا لنا أمة احلبي وبنيَّ 
َشاء  َوال ُمن َكر  إ نَّ الصَّالَة تَ ن  هَ " : هللا ابلصالة؟ أتى لنا حب َكم انمر أ " ى َعن  ال َفح 
ُر هللا  " : واحلكمة األعلى( العنكبوت14) بَ ُر  َوَلذ ك   (.العنكبوت14)" َأك 

مع : وهذه فيها ما فيها من املعاِن اإلهلية اليت يُلهم ِبا القلوب التقية النقية، إما أن تقول
  اإلهناء عن الفحشاء واملنكرأن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر، إال أن ذكر هللا أكثر يف

 لكن الذاكر هلل على الدوام متباعدة، ؟ ألن الصالة على آماد وأوقات، ملاذامن الصالة
 .يستحي أن يعصى مواله وهو يعلم أنه يطلع عليه ويراه

 ذكر هللا لب العبادات
 ،عىن، وهذا متبارك وتعاىل فما األكثر يف اإلهناء عن املعاصي؟ املداومة على ذكر هللا

ال مانع، ولكن ال تُنكر غريه، ألن أعجبك معىن ، فلو ومعاِن القرآن ال يعارض بعضها بعضا  
حبابه من األمة أن يوصلها أل تبارك وتعاىلالقرآن جامع مانع لكل املعاِن اإلهلية اليت يريد هللا 

 .احملمدية
أجله فرض هللا ن ذكر هللا يف الصالة هو العمل األهم واملهم الذي من إما أن تقول أو 

" فَاذ ُكُروِن  أَذ ُكر ُكم  " : تبارك وتعاىلن يذكران هللا ضنا ألعلينا الصالة، ملاذا؟ ألنه يُعرّ  
وماذا يساوي ذكران كلنا من أولنا آلخران مع ذكر  حىت يذكران، يريدان أن نذكره( لبقرةا41 )

لو بقي أي عبد  -وتعاىل حاشا هلل سبحانه  –هذا ال يساوي هذا ! هللا تبارك وتعاىل لنا؟
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 عمرا  مديدا ، وذكره هللا وآاته هللا ،وآاته هللا الصالح والُتقى ،يتعبد هلل ويذكر هللا طوال عمره
اة اليت عاشها هلل، ألنه من كله هلل طوال هذه احلي  هذا العبد فهي أكرب من عمل ،واحدة مرة

، عاملٌ يقول فيهم مأله يف عامل الطُهر خرٌي من يذكره يف مألفما ابلك وهللا الذي يذكره؟ هللا، 
َعُلوَن َما يُ ؤ َمُروَن : " خالقهم  (.التحرمي6)" ال يَ ع ُصوَن هللا َما أََمَرُهم  َويَ ف 

ُتم  م ن  َعَرَفاٍت َفاذ ُكُروا هللا ع ن َد " : إذا  ما عمدة الصالة؟ ذكر هللا، وكذلك احلج َفإ َذا أََفض 
ََرام  َواذ   َعر  احل  ٍم " : وقال يف أايم م ىن( البقرة91 " ) َهَداُكم   ُكُروُه َكَماال َمش  َواذ ُكُروا هللا يف  َأايَّ

ٍم ( " البقرة102" ) َمع ُدوَداتٍ  َم اَّللَّ  يف  َأايَّ فأايم احلج وأايم  (احلج11" ) مَّع ُلوَماتٍ َوَيذ ُكُروا اس 
 .تبارك وتعاىلهلل  م ذكرمىن أاي

ر ُكم  َآاَبءَُكم  أَو  : " وهذا الذكر ما مقداره؟ قال َكُكم  فَاذ ُكُروا هللا َكذ ك  ُتم  َمَناس  َفإ َذا َقَضي  
ر ا   :ذكر بقدر ما جتلسوا وتتباهوا ابآلابء واألجداد واألوالد وأحوالكم (البقرة100" )َأَشدَّ ذ ك 

ُوا هللا َعَلى َما َهَداكُ " :كما قال هللا، الغاية منه  الصياموكذلك  ( البقرة14 )" م  َول ُتَكربّ 
 .ذكر هللا الغاية من الصيام

، ولذلك تبارك وتعاىلمنها هي ذكر هللا  واألرقى واألمسى فالعبادات كلها الغاية الُعليا
ختصر العبادة للضعفاء الذين ال يقدرون ا صلى هللا عليه وسلَّموحضرة النيب  ،ابلذكرهللا أمران 

 إ نَّ : ه رجلاليت ال تنتهي يف طاعة هللا عندما قال لوصيام النهار، واألعمال  ،على قيام الليل
الم   َشَرائ عَ  ءٍ  فَأَن ب ئ ن   َعَليَّ  َكثُ َرت   َقد   اإل س   :فَ َقالَ  ب ه ، أََتَشبَّثُ  ب َشي 

ر   م ن   َرط ب ا ل َساُنكَ  يَ َزالُ  ال }  1{اَّللَّ   ذ ك 
ت أو يغفل أو يكل أو ميل أو يصم اجعل لسانك ال يكف عن ذكر هللا، وال جتعله

 .وال أقل  طرفة عنييسهو عن ذكر هللا
إذا مشى اإلنسان على هذا احلال فياهناه، وال نستطيع يف هذه اجللسة وال أضعاف 

 .يف ُعاله تبارك وتعاىلأضعافها أن نصف على قدر علمنا بعض ما أيتيه من فضل مواله 
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ا  َوالذَّاك َرات  َأَعدَّ هللاُ  َكث ري ا  َوالذَّاك ر يَن هللاَ " : ألن هللا يقول يف شأهنم ر ا َعظ يم  هَلُم  َمغ ف َرة  َوَأج 
وخائفني من  ،خائفني من الذنوبإذا كانوا ! ماذا يريدون أكثر من ذلك؟( األحزاب24)" 

واملقامات الكربى  ،املنح اإلهلية الرابنيةو  ،يريدون العطااياملغفرة، وإذا كانوا  فهذهالعيوب، 
، وكلمة عظيم هل يستطيع أحٌد أن فهذا هو األجر العظيم ، الربيةالسامية يف جوار خري

 .تبارك وتعاىل، والعظيم يُعطي على قدر عظمته سبحانه وتعاىلوعظيم من العظيم  !يُفسرها؟
يكفي  !؟سبحانه وتعاىلمن الذي حيس  أو يتصور أو يدرك األجر العظيم من العظيم 

ألن بعض الفضل العظيم  ،فتقف، تبارك وتعاىل أن تعلم أن األجر العظيم من حضرة العظيم
 :فيها قال ملسو هيلع هللا ىلص وليس كله، واجلنة حضرة النيب ،اجلنة

ٌ  اَل  َما ف يَها } ، َعني  ، أُُذنٌ  َواَل  رََأت   2{َبَشٍر  قَ ل     َعَلى َخَطرَ  َواَل  مسَ َعت 
شبهها بكل األشياء فال حتاول أن جتتهد وتفكر وتقول اجلنة فيها كذا وكذا، ألنك ست

كان ن،  ترمجان القرآوهو ما رضي هللا عنهاليت حولك يف الدنيا، وسيدان عبد هللا بن عباس 
 ((.كل ما ذُكر عن وصف اجلنة مما له مثيٌل يف الدنيا، فهو شبيٌه له يف اإلسم فقط)): يقول

ٍن ف يَها أَن  َهاٌر م  " : هللا يف اجلنة على سبيل املثال األشياء اليت وصفها ن  َماٍء َغري   َآس 
ٍة ل لشَّار ب نَي َوأَن  َهاٌر م ن  َعَسٍل ُمصَ  " فًّى َوأَن  َهاٌر م ن  َلََبٍ ملَ  يَ تَ َغي َّر  َطع ُمُه َوأَن  َهاٌر م ن  ََخ ٍر َلذَّ

املاء الذي هل سم فقط، يف الدنيا؟ ال، هي مثلها يف االهل األهنار اليت هناك كاليت ( دمحم4 )
اخلمر، لكن نعيم اجلنة أعد هللا لنا فيه كذلك العسل و  ال، وكذلكنا؟ هناك كالذي ه

مفاجآت سارة لنا أمجعني عند دخول اجلنة، لكي نفرح بفضل هللا وإكرام هللا وعطاء هللا 
 .تبارك وتعاىل

 الذكر الكثري
لو أعطاِن القوي " ريًا ِذْكًرا َكثِ  ََي َأيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا اذُْكُروا هللاَ " : هللا فلذلك يقول لنا
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وأطال هللا عمري  ،من قوته، وأمدِن حبوله وطوله، ومكثُت أذكر هللا آانء الليل وأطراف النهار
 هممنو  ،إىل ما شاء هللا، فلن أكون أبدا  قد ذكرُت هللا الذكر الكثري، ألنه إذا كان املالئكة

ومنهم الساجد أبدا ،  ،الواقف أبدا   ، ومنهم إىل يوم القيامةالراكع أبدا  من وقت ما خلقهم هللا
سبحانك ما عبدانك : يقول هؤالءتقوم القيامة عندما ولن يقوم من السجدة إال مع القيامة، و 

 .حق عبادتك
كن فيكون، وال   وهم ساجدون بني يدي من يقول للشيءمن قبل خلق األرض  هؤالء
، ومع ذلك وهم يف هذه السجدة ن، وال ميوتون،وال يتزوجو  ،وال يشربون ،وال أيكلون ،ينامون

 .!بدانك حق عبادتكسبحانك ما ع :يقولون عند قيام الساعة
" : ؟ ال، حىت األشياء اليت حولنافهل أحٌد منا يستطيع أن يعبد هللا ويذكر هللا حق ذكره

د ه   َم  ٍء إ ال ُيَسبّ ُح حب  َقُهونَ َولَ ك ن الَّ  َوإ ن  م ن  َشي  ب يَحُهم   تَ ف  كل هذه األشياء ( سراءاإل11" )َتس 
تسبح وهذه اللمبات يسبح هللا، اليت نراها تسبح هللا، هذه اجلدران تسبح هللا، وهذا السلك 

، واللغات اليت الذبذابت اليت يتكلمون ِبانسمع، فيسبح هللا وحنن ال  كل شيء.. هللا 
 نسمع وال يصل إلينا ستيعاِبا، فال نعرف ماذا يقولون، والاع أعطاها هلم هللا، آذاننا ال تستطي

 .تبارك وتعاىل هللا يسبحونهذا الكالم، لكنهم 
يح احلصى يف يده ويف يد أمسع أصحابه أصوات تسب صلى هللا عليه وسلَّموسيدان رسول هللا 

 :فعن سيدان أب ذر هنع هللا يضر قال أصحابه، حىت يعلموا أن احلصى كله يسبح هللا،
نَ  َحَصَياتٌ  َيد ه   َويف   َحل َقةٍ  يف   ملسو هيلع هللا ىلص اَّللَّ   ول  َرسُ  ع ن دَ  َلَشاه دٌ  إ ِّن   }  رٍ  أَبُو َوف يَنا َيد ه ، يف   َفَسبَّح   َبك 

َمعُ  َوَعل يٌّ، َوُعث َمانُ  َوُعَمرُ  ب يَحُهم   َيس  َل َقة ، يف   َمن   َتس  ٍر،بَ  َأب   إ ىَل  ملسو هيلع هللا ىلص اَّللَّ   َرُسولُ  َدفَ َعُهنَّ  ُثَّ  احل   ك 
نَ  رٍ  َأب   َمعَ  َفَسبَّح  َمعُ  َبك  ب يَحُهنَّ  َيس  َل َقة ، يف   َمن   َتس   ُعَمَر، إ ىَل  ملسو هيلع هللا ىلص اَّللَّ   َرُسولُ  َدفَ َعُهنَّ  ُثَّ  احل 
نَ  َمعُ  َيد ه   يف   َفَسبَّح  ب يَحُهنَّ  َيس  َل َقة ، يف   َمن   َتس  نَ َفسَ  ُعث َمانَ  إ ىَل  َدفَ َعُهنَّ  ُثَّ  احل   ُثَّ  َيد ه ، يف   بَّح 
َنا َدفَ َعُهنَّ  نَ  فَ َلم   إ لَي   نَّا  َأَحدٍ  َمعَ  ُيَسبّ ح   1{م 
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يف الوجود  كل شيء  طبعا  هذه أسرار ال يعرفها إال األطهار واألخيار، لكن الشاهد أن
 .سبحانه وتعاىليسبح هللا 

، وال مشاغل مثلنا وهذه األشياء اليت تسبح هللا أيضا  ليس هلا نوم وال أكل وال شرب،
 .أبدا   !يف ُعاله؟ تبارك وتعاىليح هلل، ويف ذكر هللا هل يوجد أحٌد يلحق ِبا يف التسب

، والباب الذي فتحه هللا ملن أراد أن يدخل هذا تبارك وتعاىلختارها لنا هللا االعبادة اليت ف
عنده، عليه اي من لكرمي الوهاب، وتُفاض عليه العطالالرحاب، ويصري من مجلة األحباب 

 .تبارك وتعاىلذكر هللا  ابملداومة على
ملاذا ذكرا  كثريا ؟ يعن حاول أن ال تقصر  "ِذْكًرا َكِثريًا  اذُْكُروا هللاَ " : هللا ولذلك قال لنا

َيذ ُكُروَن هللا ق َيام ا " : وحاول دائما  أن تعمل بقول هللاوتغفل عن الذكر أو تسهو عن الذكر، 
 (.آل عمران 9 " ) ى ُجُنوِب  م  َوقُ ُعود ا َوَعلَ 

وماذا  !؟وأنت يف الطريق قادم أو ذاه  ألي مكان، فلم ال ترط  لسانك بذكر هللا
 هذه رواتيف منازل عالية، عندما  اجلنة وصرمت موحىت لو دخلت !يسكتك؟أو جيمدك  أومينعك 
ذكر هللا، قال م دون كعلى اللحظات اليت مرت علي نندمو تم، كراجعوا ملف أعمالتاملنازل و 

 :صلى هللا عليه وسلَّم
لُ  يَ َتَحسَّرُ  لَي سَ  } َنَّة   َأه  ءٍ  َعَلى اجل   4{ ف يَها اَّللََّ  َيذ ُكُروا ملَ   ِب  م ، َمرَّت   َساَعة   إ ال َشي 

هل حيتاج إىل ! والذكر ماذا يكلفن؟غري ذكر هللا،  يندم على الوقت الذي ضيعه يف
 .أبدا   !هل أحس معه بعناء؟ !ي تع  بدِن؟هل حيتاج إىل أ !جمهود جسماِن؟

 فإن هللا ُيسهل له العمل وينتهي منه سريعا  شاق وذكر هللا،  فلو كان اإلنسان يف عمل
أصحابه كان  يعمل مع، ولذلك حىت حضرة النيب عندما كان تبارك وتعاىلبفضل ذكر هللا 
 :ال هلمييسروا العمل بذكر هللا عز وجل، فعند بناء اخلندق قيعلمهم أن 

                                                           
 رباين والبيهقي عن معاذ بن جبل هنع هللا يضرمعجم الط  
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َره   َعي شُ  ال َعي شَ  إ نَّ  اللَُّهمَّ  } خ  َن َصار   َفاغ ف ر  ، اآل  َره   ل أل   الَّذ ينَ  حَن نُ  :َلهُ  جمُ يب نيَ  فَ َقاُلوا، َوال ُمَهاج 
 6{ أََبَدا بَق يَنا َما اجل  َهاد   َعَلى، َُمَمََّدا اَبيَ ُعوا

 :يقولونو ون دوهم يرد يعمل معهم، ، كانالشريف بناء مسجدهوعند 
 لئن قعدان والنيب يعمل

 
 فذاك منا العمل املضلل

  ،من أهلنا الذين كانوا يعملون يف األعمال الشاقة وهذا الكالم رأيناه إىل عصر قري  
 .من ذكر هللا بشيءعلى أنفسهم العمل  نكانوا يسهلو 

ال فذكر هللا عز وجل هو الذي يُهون الصعاب، وُيسهل الشدائد، لذلك املؤمن دائما  
 .غفل عن ذكر مواله طرفة عني وال أقلي

 أنواع ذكر هللا
سبحان هللا و سبحان هللا وحبمده ذكر، و ذكر، والتكبري ذكر، واحلمد  ،التسبيح ذكرو 

هللا جمالس العلم مساها و تالوة القرآن أكرب الذكر، و واحلمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكرب ذكر، 
ر  هللااَي أَي َُّها الَّذ يَن َآمَ ": ذكر َعو ا إ ىَل ذ ك  ُُمَعة  َفاس  ( اجلمعة9" ) ُنوا إ َذا نُود َي ل لصَّالة  م ن  يَ و م  اجل 
ذكر  ولكن اسعوا إىلألهنم يصلون اجلمعة ركعتني والظهر أربعة،  اسعوا إىل الصالة،: مل يقل
ب عن اخلطبة العظيمة والدرس البليغ الذي تسمعونه من رسول هللا، أو ممن ينو وهي هللا 

 .وإىل طل  العلم هأبن نسعى إىل ذكر هللا حضرته، فالعلم هنا ذكر هلل، وأمران 
وجمالس العلم، وكل أعمال الرب واخلري ما دامت سبقتها نية صاحلة  ،فالسعي إىل العلم

 .تبارك وتعاىلفهي ذكر هلل 
 التسبيح صباحًاومساءاً 

يعن  ،ل وخنص من بني األذكار التسبيحنذكر هللا عز وج "َوَسبِ ُحوُه ُبْكَرًة َوَأِصيال " 
يعن  ،ساعة صالة الفجر، ويف ساعة األصال وهيساعة البكور،  سبحانه وتعاىلالتنزيه هلل 

                                                           

 البخاري ومسلم عن أنس هنع هللا يضر  
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 .التفسرياتو ختالف التأويالت ااملغرب والعشاء، أو العصر واملغرب والعشاء على 
كالم العام يقول ، ومل هذين الوقتني؟ السبحانه وتعاىلبتنزيه هللا  هذين الوقتنيخنص 

 .رجاءأوقات فيها إجابة الدعاء وحتقيق الفهي  ،هذين وقتني مباركني، وهذه حقيقة
 الربكة يف البكور

يس الذي وضعه نبينا، ول نظام املؤمنأن يهمس يف آذاننا أبشياء ُأخرى، فيريد  هللالكن 
 :لنا شأن بنظام املؤمن يف عصران
ُمَّيت   اَبر ك   اللَُّهمَّ }    { ُبُكور َها يف   أل 

ُيصلي الفجر ويذه  للعمل، وهكذا كان آابؤان من قبل، يصلون الفجر ويذهبون 
 .!ومن أين أتيت؟! للغيطان، وكان معهم اخلري والربكة، أين الربكة اآلن؟

فاملزارع اآلن قد يذه  إىل حقله بعد العاشرة صباحا ، ألنه يسهر طوال الليل، وقد 
 .يكون السهر ليس يف طاعة هللا

إىل العمل على الفور، وعندما جيد ث يذهبون ابلبكور، ُيصلُّون النيب ملسو هيلع هللا ىلص فكان يدعو 
 :رجال  ينام حىت شروق الشمس، كان يقول

 1{ أُُذنَ ي ه   يف   الشَّي طَانُ  اَبلَ  َرُجلٌ  َذاكَ  }
يومه  يف طوال هذا الرجل أخذ اليوم حاجة من الشيطان َخدته ومجدته ومهدته، وسيظل

 .خبيث النفس كسالن
صالة يوقظهما ل وزوجها اإلمام علي لاهنع هللا يضربنته فاطمة اعلى النيب ملسو هيلع هللا ىلص الباب وعندما دقَّ 
، فال يظل يدق عليّ  رفيق ورقيق وذو ذوقصلى هللا عليه وسلَّم يصلي، وكان لالفجر، وذه  

ي دقات خفيفة وهللا عز وجل يتوىل بل ه ،على الباب حىت يفزع الناس من الداخل، ال
                                                           

 سنن الرتمذي وأيب داود عن صخر الغامدي هنع هللا يضر  

 البخاري ومسلم عن عبد هللا بن مسعود هنع هللا يضر  
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 .تبارك وتعاىلإيقاظ القلوب حبكمته 
قم اي فالن بصوت : ، وتقول لهال تصيح فيهانئما ، حىت أنه أوصاان أنك عندما توقظ 

هتزه ث  ثالث مرات بصوت عال،( ال إله إال هللا): إذا أيقظت إنسان فتقول أوال  عال، لكن 
العنف ليس عند رسول هللا فطرة القومية، لكن على الات يكون قد ممات ولو  ،يقظتسيحىت 
 (.آل عمران49 " )فَب َما َرْح ٍَة م َن هللا ل ن َت هَلُم  "  :ابلرْحة واللني وإمناأبدا ، 
 :جدها انئمة فقال هلارجع و و بعد أن صلى و 
َهد ي ُقوم ي بُ نَ يَّةَ  ايَ  } مُ  اَّللََّ  فَإ نَّ  نَي،ال َغاف ل   م نَ  َتُكوِن   َواَل  َربّ َك، ر ز قَ  اش   َما النَّاس   َأر َزاقَ  يُ َقسّ 
 َ ر   طُُلوع   بَ ني   9{ الشَّم س   طُُلوع   إ ىَل  ال َفج 

هذه ساعة توزيع األرزاق للمؤمنني، األرزاق اليت فيها املدد والربكة من رب العاملني، مىت 
كالنهار؟ قيل اجلنة كوقت كالليل أم  اجلنة  توزع هذه األرزاق؟ يف الساعة اليت تشبه اجلنة، هل 

ومعها الدعم،  ،ومعها الربكة ،الساعة توزع فيها األرزاق هذهالصبح قبل شروق الشمس، و 
 :قال ملسو هيلع هللا ىلصولذلك 

ُمَّيت   اَبر ك   اللَُّهمَّ }   0 { ُبُكور َها يف   أل 
هاج، فيا ليتنا نتوب على أهنم ميشون على هذا املن ملسو هيلع هللا ىلص حريصفكان سيدان رسول هللا 

 .أخرى، حىت أتتينا الربكة من هللا ، ونرجع إىل هذا املنهاج مرةمن هذا الذي حنن فيه
َل " : تبارك وتعاىلوال حياة لنا وال خمرج لنا مما حنن فيه إال إذا جاءتنا بركة هللا  َوَلو  َأنَّ َأه 

َنا َعَلي ه م  بَ َر  مل يُقل فتحنا ( األعراف96" ) ر ض  َكاٍت م َن السََّماء  َواألَ ال ُقَرى َآَمُنوا َوات ََّقو ا َلَفَتح 
يكفي كان الذي  فإن اخلريات كما هي، ولكن عندما تنزل الربكات  ألن عليهم خريات،

! ؟كفيهم شهر، وال تقول كيفكان يكفيهم أسبوع سيهم أسبوع، والذي  ييكفسيوما  األوالد 
                                                           

 شعب اإلميان للبيهقي عن فاطمة اهنع هللا يضر  

 الغامدي هنع هللا يضر سنن الرتمذي وأيب داود عن صخر 41



 فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد           14-14اآليةاألحزاب  صالة هللا على املؤمنني

 م44/41/1111هـ 4111من صفر  1ميانة         -مغاغة  –املنيا   درس بعد صالة العشاء 

مناذج مشهودة وتعيش يف  هناكجودة وحاصلة، و كانت مو عليه  واألمثلة ألن هذا منهج إهلي، 
إىل  نهجوهذا امل ،عصران أيضا  ابلربكة النازلة عليها من فضل هللا، حىت تكون هلل احلجة البالغة

 .يوم الدين
 حقيقة التنزيه

إن مل ميدِن بقوته  تبارك وتعاىلأعلم علم اليقني أن هللا  للعملأخرج يف الصباح وعندما 
 ة من عنده وإرادة من لدنه، فلن أستطيع أن أحصل على قليل وال كثري،وحوله وطوله وعزمي

وال حوال  وال طوال  وال علما   ال ينسبون ألنفسهم قوةوهذه حقيقة التنزيه ألهل التنزيه، يعن 
 .سبحانه وتعاىل، وإمنا ينسبون األشياء هلل وال شيئا  أبدا  

لعلي العظيم، وهذه حقيقة التنزيه هلل، وهذا هتم؟ ال حول وال قوة إال ابهلل اولذلك ما عباد
ال يتنايف أن سبحان هللا كلمة تنزيه، وإمنا حقيقة التنزيه أنك تنس  كل الفضل واخلري  ابلطبع

هذا  ،هذا من عطاء رب ،هذا من فضل رب: الذي أنت فيه هلل، فكلما سألك أحد تقول له
عز وجل منا مجاعة هللا يريده اض هو الذي وهذا االعرت هذا مما أمدِن به رب،  ،معونة ربمن 

َما َأَصاَبَك م ن  َحَسَنٍة َفم َن " : هللوكل فضٍل  ري وكل براملؤمنني، فاملؤمن دائما  ينس  كل خ
 .صلى هللا عليه وسلَّمحىت هذا لسيدان رسول هللا ( النساء9 " ) هللا

: كذا وكذا وكذا، يقول  أنت اليوم احلمد هلل عملت: وقالوا لهحتدث مع من حوله، وإذا 
َل ب َيد  هللا "  :هللابفضل هللا، وكما قال هذا و  ،وهذا بتوفيق هللا ،هذا بعون هللا ُقل  إ نَّ ال َفض 
ولو ختلى عنا طرفة ، سبحانه وتعاىلالفضل كله بيد هللا ( آل عمران2 )" يُ ؤ ت يه  َمن  َيَشاُء 

ال أحد، ألنه ! ر نفسه بقراءة الفاحتة؟ذكّ  لذي يستطيع أن يقف يف الصالة ويُ أو أقل من ا عني
 .فلن تتذكر شيئا  اخلط الذي بينك وبينه، حرارة إذا سح  

كله كان معج  أبلفاظه ملسجد  أحد املشايخ الكبار اجلهابذة خط  خطبة عصماء، وا
، الُعج  ابلنفس واملعاِن العالية اليت مسعوها منه، فأخذه يف نفسه ،وتعابريه العظيمة ،الراننة
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م يتذكرها، حاول قراءة الفاحتة فلث  الصالة، نزل يصلي ابلناس، ونوىيعن فرح بنفسه، ث 
لو سل  هذا التوفيق و كلنا حنفظها ولكن بتوفيق هللا، ال،  ! من ال حيفظ الفاحتة؟وهل يوجد 
!! ما الذي حدث؟ال يتذكر شيئا ، وهو  فأخذ الذين من خلفه يذكرونه ِبا، !أتيت؟فمن أين 
 :نعرف أنحىت 

 وإذ العناية الحظتك عيوهنا
 

 من فاملخاوف كلهن أمان
، أو تنسى العناية حلظة وتعتقد أنك شيء، أو معك شيء، أو متلك شيءإايك أن  

 .كن فيكون  ألن كل هذه األشياء يف يد من يقول للشيء، عامر بشيءرأسك 
 ،بفضل هللا واجعل كل حولك وطولك وآمالك وأعمالك ،سبحانه وتعاىل هللافنزّ ه 
 .سبحانه وتعاىلوبتوفيق هللا 

 صالة هللا على املؤمنني
 :نزلت آية ألنه ملاحىت ننتبه، اآلية  هللا ِبذهأاتان " ُهَو الَِّذي ُيَصلِ ي َعَلْيُكْم َوَمالِئَكُتهُ  "
ّ   إ نَّ هللاَ "  ى حضرة النيب علُيصلي  هللاإذا كان ( األحزاب46" ) َوَمالئ َكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَّيب 

حىت ال  ،حنن الذين يف حاجة إليهاال، بل صالتنا عليه؟ حيتاج إىل ، فهل صلى هلل عليه وسلم
َمن  َعم َل : " لرسول َخسني ألف مرة، فهذا لنفسكأان ُأصلي على ا: ويقولأحد مين عليه 
ا   ه   َصاحل  ن هللا صلى على إ: لكنه غري َمتاج فقد أغناه ربه، ومل يُقل (فصلت16" ) فَل نَ ف س 
 .تمربصيغة املضارع املس (ُيصلي)، ولكن النيب

حىت تعرف أنك تصلي لنفسك أنت،  ال،! ؟هل حيتاج لصالتنافالذي يصلي عليه هللا 
يف الدنيا واآلخرة من  ة، وجيعلكنوليدخلك معه يف جواره يف اجل ،وليستغفر لك ،ليشفع لك
 .املوفقني

َوَمالئ َكَتُه ُيَصلُّوَن  إ نَّ هللاَ " : مهة عالية، فعندما نزل قول هللا ذو هنع هللا يضركان سيدان أبو بكر 
  ّ  تعاىل من خري إال أشركنا فيه، ما أعطاك هللااي رسول هللا : قال (األحزاب46" ) َعَلى النَّيب 
  "ُهَو الَِّذي ُيَصلِ ي َعَلْيُكْم َوَمالِئَكُتُه "  :فنزلت اآلية
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صالة هللا علينا هي رْحة هللا بنا، : العلماء األجالء قالواوكيف ُيصلي علينا؟ السادة 
 حنتاجوال أقل، فنحن   الدنيا وال يف اآلخرة طرفة عنيوحنن ال نستطيع أن نفارق رْحة هللا يف

وفقنا أن يأن يرْحنا إذا وقعنا يف الذنوب  حنتاجوحيفظنا من الذنوب، و  يف الدنياأن يرْحنا 
 !.أن يتوب إال إذا فتح الباب عالم الغيوب؟ لنتوب، وهل أحٌد منا يستطيع

بل لو اتب  ،ال: هل لو تبت يتوب هللا عليَّ؟ قالت: لسيدة رابعة العدويةلرجل يقول 
م  ل يَ ُتوبُوا"  :هللا عليك لتبت سبحانه ؟ هللا أوال  من الذي يتوب ( التوبة1  " ) ُثَّ اَتَب َعَلي ه 

ب ُُّهم  َوحيُ بُّونَهُ "  هل منا أم منه؟ أوال  نا لنحبه، احل  ، نريد أن يرْحنا يف الدنيا وحيبوتعاىل "  حيُ 
، وهكذا يف كل تبارك وتعاىلحىت يوفقنا بعد ذلك حلبه  ،احل  من هللا أوال  ( املائدة14)

 .شئوننا
يف الدنيا إىل سرت هللا وغطاء  ، أننا حنتاجوهي عظيمة اكثرٌي منِبا الالنعمة اليت يستهني 

من منا يستطيع أن يتحمل أن يكشف هللا  !يستغن عن سرت هللا؟يستطيع أن هللا، من منا 
سبحانه كلنا نعيش يف سرت هللا ال أحد، ألنه سُيفضح بني الناس، لذلك  ! غطاء سرته عنه؟

 .، ونطمع يف سرته يف الدار اآلخرةوتعاىل
ذ يَن َسبَ َقت  هَلُم  إ نَّ الَّ "  :بغري حساب، ونكون من مجلةاجلنة ندخل ونريد يوم القيامة أن 

َعُدوَن  َها ُمب   ىَن أُولَئ َك َعن   نَّا احل ُس  مبعدون عن النار وما حوهلا، حىت صوهتا ( األنبياء 0 )" م 
َمُعوَن "  :ُيسمع من على مسرية َخسمائة عام كما ورد  لن نسمعه، مع أن صوهتا ال َيس 

تَ َهت  أَن  ُفُسُهم  َخال   يَسَها َوُهم  يف  َما اش  الناس يف الغم واهلم والكرب ( األنبياء01 )" ُدوَن َحس 
بَ رُ ال حَي زُنُ ُهُم ال َفزَُع األ:" العظيم، وهؤالء ُتم  ُتوَعُدوَن َوتَ تَ َلقَّاُهُم ال َماَلئ َكُة  ك  َهَذا يَ و ُمُكُم الَّذ ي ُكن  

 .ارك وتعاىلتبفرحوا بفضل هللا وإكرام هللا ورْحة هللا في ،املالئكة هتنئهم( األنبياء02 )" 
 ه طرفة عنيبرْحتعنا ولو ختلى هللا ليت رْحنا ِبا يف الدنيا واآلخرة، فصالة هللا علينا رْحته ا

تبارك ما استطعنا أن نعيش حلظة ألهنا ستكون يف أشد أمل الضيق والبني والبعد عن هللا 
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 .وتعاىل
 صالة املالئكة على املؤمنني

 هللا املالئكةجعل فن، كة مقربني وحنن مذنبو وصالة املالئكة علينا كيف تكون؟ املالئ
منهم من يستغفر لنا، ومنهم من يدعوا  عندان، وماذا يفعلون؟ يعملونالذين حيملون العرش 
تبارك ستغفار من الذنوب، وإمنا ننشغل ابلكلية حبضرة عالم الغيوب اللنا، حىت ال ننشغل اب

قَ ُهم  ي َ "  :وتعاىل ُل َعر َش َربّ َك فَ و  ال تقول َثاِن مالئكة، وال ( احلاقة  )" و َمئ ٍذ ََثَان َيٌة َوحَي م 
تقول َثاِن َمموعات، وال تقول َثاِن فرق، ألن أمر هللا غيٌ  ما دام مل يتحدث فيه سيدان 

 .صلى هللا عليه وسلَّمرسول هللا 
ُلوَن ال َعر شَ الَّذ يَن "  العرش ماذا يفعلون؟ حيملونهؤالء الذين  َلُه ُيَسبّ ُحوَن َوَمن   حَي م  َحو 

ُنوَن ب ه   د  َرِبّ  م  َويُ ؤ م  َم  تَ غ ف ُروَن ل لَّذ يَن َآَمُنوا حب  ملاذا يستغفرون؟ الرجل الصاحل ( غافر " )َوَيس 
ال يريد أن يشغلكم حىت ابلتوبة، ألنه يريد أن يشغلكم حبضرة ذاته، ألنك لو  هللا :قال
تبارك عن القرب من القري   ينشغل بذلكوقد تظل تستغفر وتندم، سنشغلت ابلتوبة ا

 .ن يستغفر لكفجاء لك مبوهو يريد أن تفر إىل القري  فورا ، ، وتعاىل
ٍء َرْح َة  "  :نظروا إىل دعاء املالئكة لناوماذا أيضا ؟ يدعون لنا، وا ع َت ُكلَّ َشي  َرب ََّنا َوس 

ا فَاغ ف ر  ل لَّذ يَن اَتبُوا َوات َّبَ ُعوا َسب يلَ  يم  َوع ل م  ح  ٍن (  ) َك َوق ه م  َعَذاَب اجلَ  ل ُهم  َجنَّات  َعد  َرب ََّنا َوأَد خ 
ك يُم  هت  م  إ نََّك أَن َت ال َعز يُز احلَ  م  َوُذرّ ايَّ ه  تَ ُهم  َوَمن  َصَلَح م ن  َآاَبئ ه م  َوَأز َواج  ( غافر1- )" الَّيت  َوَعد 

يريد أن يكون معه بل دخل اجلنة وحده، يدعون لنا أبن ندخل اجلنة، وال يرضى أحدان أن ي
إىل يوم القيامة حىت تطمئن أيضا  ذلك يدعون للذرية لوإخوته،  وأوالدهأبوه وأمه وزوجته 

 .عليهم
؟ ْحلة العرش، وهؤالء من أعلى أنواع املالئكة املقربني وا لنا هذا الدعاءمن الذي يدع
 .تبارك وتعاىلعند رب العاملني 
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 .علينا لنا، ويدعون لنا، وهذا معىن صالة املالئكةفاملالئكة يستغفرون 
 الظلمات والنور

ِلُيْخرَِجُكْم "  ، ماذا يفعل؟حلضرة هللاواستغفار املالئكة ودعاؤهم علينا ورْحته، صالة هللا 
يُبغض اإلنسان يف املعاصي ، بسر هذا الدعاء، وبسر هذه الرْحة " ِمَن الظُُّلَماِت ِإََل النُّورِ 

ظلمة الغفلة، وظلمة البعد عن هللا، كوالظلمات كثرية،   ، نور الطاعة واإلميانوخيرجها إىل
نور القرب من القري ، وكله وهو ولكن النور نوٌر واحد،  ،ظلمات كثرية .. وظلمة الذنوب

 .صلى هللا عليه وسلَّمواتباع النيب العدانن  ،بسب  نور اإلميان ابهلل
 رْحة هللا ِبملؤمنني

يف  (كان)كلمة نه أهل التفسري، فأكشف لكم عن سر بيَّ " ُمْؤِمِننَي َرِحيًما وََكاَن ِِبلْ " 
يكون معناها  يف القرآن إذا ذُكرت مع لفظ اجلاللة  (كان)، لكن كلمة تكون فعل ماضاللغة 

 .كان وال يزال
ني ، بل كان وال يزال ابملؤمننتهت هذه الرْحة؟ الهل ا "وََكاَن ِِبْلُمْؤِمِننَي رَِحيًما " 
 .رحيما  

مثال  هلم يف إحدى الغزوات أراد أن يضرب  صلى هللا عليه وسلَّمولذلك حضرة النيب 
نا مجاعة املؤمنني، لعلنا شفقة هللا وعطف هللا وحنان هللا عليومنوذجا  يبني قدر حرص هللا و 

 .تبارك وتعاىلمن هللا  ا  نرعوي فنرتك الذنوب ليس خوفا ، ولكن حياء
أخذت تبحث عنه كاجملنونة، إىل أن فيف املعركة،  طفلها الصغرياته  مرأة من املشركنيا
فألقت بنفسها عليه وْحلته، واحتضنته وأمسكت عليه بقوة حىت ال أيخذه أحٌد  ،وجدته
 :قال هلم حضرة النيبمنها، ف
   { ب َوَلد َها َهذ ه   م ن   ب ع َباد ه   مُ َأر حَ  َّللَُّ : فَ َقالَ  اَل،: النَّار ، قالوا يف   َوَلَدَها طَار َحة   َهذ ه   أَتُ َرو نَ } 
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الذي سيحاس  يوم من  أنه لن يفضحنا يوم القيامة، تبارك وتعاىلولذلك من رْحته بنا 
  يت ،ومل الذي فضح نفسه يف الدنيا ؟القيامة من األمة احملمدية على املأل وتكون له فضيحة

ندم واتب وهذا لو ى ابملعاصي، يتباهو كذا و أان فعلت كذا : الذي جيلس مع الناس ويقولك
صلى حضرة النيب فإنه يكون كما قال  لكن لو فعل ذلك ومل يت التوبة جت ُّ ما قبلها،  فإن

 هللا عليه وسلم
 1 {ال ُمَجاه ر يَن  إ الَّ  ُمَعاف   أُمَّيت   ُكلُّ } 

أفال جتعل نفسك يف سرت  !تفضح نفسك؟ مَ فل  هللا، الذي جياهر ابلذن ، فأنت سرتك 
 !.سأله أن يدمي سرته عليك؟وتسأله أن يتوب عليك تو  ،هللا

خيرجون من القبور إىل القصور، فال يرون  -ونسأل هللا أن نكون منهم  -أما بقية األمة 
 :قال ملسو هيلع هللا ىلص، ، وال ميزانوال صراطا   ،موقفا  
ن َحة  فَ َيط ريُوَن م ن  قُ ُبور ه م  إىَل اجل َنان  إذا َكاَن يَ و ُم الق َياَمة  أَن  َبَت اَّللَّ تَ َعاىَل ل طَائ َفٍة }  م ن  أُمَّيت  َأج 

الئ َكةَ 
َ
َرُحوَن ف يها َويَ تَ نَ َعُموَن ف يها َكي َف َشاُؤوا، فَ تَ ُقوُل هَلُُم امل : َهل  َرأَي  ُتُم احل َساَب؟ فَ يَ ُقوُلون: َيس 

َسااب ، فَ تَ ُقوُل هَلُم   َراطا ، فَ تَ ُقوُل هَلُم  : َراَط؟ فَ يَ ُقوُلونَ َهل  ُجز مُتُ الص ّ : ما َرأَي  َنا ح  َهل  : ما َرأَي  َنا ص 
الئ َكة: َرأَي  ُتم  َجَهنََّم؟ فَ يَ ُقوُلونَ 

َ
 ،م ن  أُمَّة  َُمَمَّدٍ : م ن  أُمَّة  َمن  أَن  ُتم ؟ فَ يَ ُقوُلونَ : ما َرأَي  َنا، فَ تَ ُقوُل امل

اَنُكم  اَّللََّ َحدّ ثُوان ما كَ : فَ تَ ُقولُ  ن  َيا، فَ يَ ُقوُلونَ اَنَشد  َلَتان  َكانَ َتا ف ينا : اَنت  َأع َماُلُكم  يف  الدُّ َخص 
َن ز َلَة ب َفض ل  َرْح َة  اَّللَّ ، فَ يَ ُقوُلونَ 

ي َأن  : َوما مهَُا؟ فَ يَ ُقوُلونَ : فَ بَ َلغ َنا هذ ه  امل َتح  ُكنَّا إذا َخَلو اَن َنس 
يه مَ  ،نَ ع ص  ري  مم َّا ُقس  لَيس  الئ َكةُ  َونَ ر َضى اب 

َ
 2 { حيَ قُّ َلُكم  هذا: لََنا، فَ تَ ُقوَل امل

 ،اخلوف من هللا ومها لُيصلح هللا جمتمعنا اآلن، حنن يف حاجة هلماهاتني اخلصلتني 
 .تبارك وتعاىلره لنا هللا والرضا ابلرزق الذي قدَّ 

م مجاعة لن أتخذهم املالئكة للجنة، بل إن اجلنة هي اليت تتحرك وتذه  عنده هناكو 
                                                           

 البخاري ومسلم عن أيب هريرة هنع هللا يضر 41
 أخرجه احلافظ العراقي يف اإلحياء عن ابن حبان وأبو عبد الرْحن السلمي عن أنس هنع هللا يضر 44



 فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد           14-14اآليةاألحزاب  صالة هللا على املؤمنني

 م44/41/1111هـ 4111من صفر  1ميانة         -مغاغة  –املنيا   درس بعد صالة العشاء 

َر بَع يٍد " : ور والقصور وتستقبلهم على القبورابحل َنَُّة ل ل ُمتَّق نَي َغي   وأزلفت ( ق 2)" َوأُز ل َفت  اجل 
 :صلى هللا عليه وسلَّمبهم ومشتاقة إليهم، قال ن قُربت، وهؤالء اجلنة هتواهم وحتيع

َتاَقت  }  َنَّةُ  اش  ،: أَر بَ َعةٍ  إ ىَل  اجل  َداد ، َعل يٍّ  1 { َوَسل َمانَ  َوَعمَّاٍر، َوال م ق 
مكان، ومل تنته احلكاية على وهؤالء األربعة موجود أشباههم وأمثاهلم يف كل زمان و 

 .ذلك
بعد ذلك من حياس ، والذي حُياس  من أمة النيب سيكون حسابه يسريا ،   ومن األُمة
 :قال ملسو هيلع هللا ىلص احلساب اليسري؟كيف يكون 

ِن   اَّللََّ  إ نَّ  } تُ رُُه، َكنَ َفهُ  َعَلي ه   فَ َيَضعُ  ال ُمؤ م َن، يُد   َكَذا، َذن  َ  أَتَ ع ر فُ  َكَذا، َذن  َ  أَتَ ع ر فُ : فَ يَ ُقولُ  َوَيس 
، َأي   نَ َعم ،: فَ يَ ُقولُ  ه   يف   َورََأى ب ُذنُوب ه ، قَ رَّرَهُ  إ َذا َحىتَّ  َربّ   ن  َيا،الدُّ  يف   َعَلي كَ  َستَ ر تُ َها: قَالَ  َهَلَك، أَنَّهُ  نَ ف س 
 4 {َحَسَنات ه   ك َتابَ  فَ يُ ع َطى ال يَ و َم، َلكَ  أَغ ف ُرَها َوَأانَ 

وهذه اجلزئية اليت يُذكّ ران ربنا ِبا يف القرآن، فالدعوة الغالية اليت كان سيدان إبراهيم يدعو ِبا 
َعُثوَن : " لنفسه فقط، وليس معه أوالده وال أمته اخلزي يعن الفضيحة، ( اءالشعر  1)" َوال خُت ز ِن  يَ و َم يُ ب  

 .والفضيحة أتيت عندما حُياس  اإلنسان أمام الكل، والكل يراه
َّ َوالَّذ يَن َآَمُنوا َمَعُه : " لكن هللا  ألنه حيبنا قال ليس هو وحده ( التحرمي1" )يَ و َم ال خُي ز ي هللا النَّيب 

آمن به إىل يوم القيامة، وعدان ربنا فقط، ولكن كلنا معه، وليس الذين آمنوا به يف زمانه، بل كل من 
يف هذا النص املقدس أبنه عز وجل لن يفضحنا ما دمنا مل نكشف سرت هللا عنا ونتباهى ابملعاصي 

وََكاَن ِِبْلُمْؤِمِننَي " : تبارك وتعاىلوفعلها أمام اآلخرين، فيوم القيامة إن شاء هللا نكون يف سرت هللا 
 ِبرك على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّموصلى هللا وسلَّم و  ".رَِحيًما 
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