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 :هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ  ِبْسمِ 
ِذيَن يُ ْؤِمُنوَن َوَهَذا ِكَتاٌب أَنْ َزْلَناُه ُمَباَرٌك ُمَصدِ ُق الَِّذي بَ ْْيَ َيَدْيِه َولِتُ ْنِذَر ُأمَّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوََلَا َوالَّ  ﴿

 (.األنعام29) ﴾ الِِتِْم ُُيَاِفُظونَ ِخَرِة يُ ْؤِمُنوَن بِِه َوُهْم َعَلى صَ آلبِ 
 :اجلزء الثاين

هذا الكتاب املبارك اي إخواان كتاب مبارك يف كل أحواله، ال يُقرأ على مريض ويقرأه صاحب قلٍب 
 . إال ويشفي هللا شارب هذا املاء أ على ماء ويقرأه صاحب قلٍب سديدسليم إال شفاه هللا، ال يقر 

ا، فقالوا أن سيدان هنءان األمي ن كانوا بحبون هذه احلكااي  وبحفوو وميكن أنكم كنتم تسمعون أاب
فاحتة، فقرأ أان أقرأ عليك ال: ، فواحد مرض فآخر قال لهن عندما يقرأ الفاحتة على أحد ُيشفىعمر كا

وهذه  نفاس اليت خرجت من القراءة ليست واحدة،، فاأللفاظ واحدة ولكن األعليه الفاحتة فلم ُيشفى
هذه الفاحتة : فتعجب الرجل وذهب ألحد أصحاب النيب فسأله، فأجابه وقال  األنفاس اخلارجة،العربة يف

 .حتتاج إىل أنفاس عمرفهي لكن أين عمر؟ 
ـ وكان هناك مثاًل مسعته يف املطاعنة من بالد الصعيد، كان واحد يريد آاي  من القرآن ُتكتب له 

 لربكة يف الكفوف وليست يف احلروف ـا: فقال يل خي،أي واحد يكتبها لك اي أ: له أي آاي ، فقلت
  .[لربكة يف الكفوف وليست يف احلروفا]

 .سبحانه وتعاىلفكانوا أمي ن لكن يفهمون كتاب هللا، وهذا نوام كتاب هللا 
نصلح أي شأٍن من شئون حياتك غري مُ و فهو كما ربنا قال فيه كتاب مبارك يف أي أمٍر من األمور، 

إرجع إىل النص الذي يف كتاب هللا يتعلق هبذا األمر، وحافظ عليه ينصلح احلال فوراً،  ،وتريد أن ينصلح
أبمر هللا، أحد حروفه، فكلمة كن تفعل كل شيٍئ كن كلمة  ألن كتاب هللا أكرب من كلمة كن، و ملاذا؟ 

 فكيف بكتاب هللا ذاته، والذي بعض حروفه كلمة كن؟
 ،تقرأه على أي حاجة ألي حاجة ولكن بقلب سليم {هالقرآن ملا قُرئ ل}: ولذلك كانوا يقولون

 .على الفور يتحقق األمر املراد الذي تريده إن شاء هللاف
، وهل كان أحٌد من القرآن كل الوصفا  اليت كان يصفها ألصحابه يف عصره  ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسول هللا 

هللا أن يصف له آاي  من كتاب حىت من أصحاب رسول هللا يعمل أحجبة؟ كان كل ما يعمله رسول 
 .هللا، هذه اآلاي  فيها كل شيئ
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ما جاءه املو  مل يكن اترك هلن دوأرضاه كان عنده ثالث بنا ، وعن هنع هللا يضر بن مسعود سيدان عبد هللا
كيف ذلك وقد : مل ترتك لبناتك شيئاً، قال هلم: شيئ من الدنيا خالص، فعاتبه أهله وذويه وقالوا له

 : يقول ملسو هيلع هللا ىلصوأمرهتن أن يقرأهنا كل يوٍم مرة، وقد مسعت النيب  ،ورة الواقعةعلمتهن س
 (. من قرا سورة الواقعة يف كل يوٍم مرة، مل ُتصبه فاقٌة أبداً )

أمسعنا حنن معشر املسلم ن؟ فلم نشكوا الفقر والفاقة من قلة الشيئ؟ فمعنا اآلية وواضحة خالص 
 .يقرأها كل يوٍم مرة سورة الواقعة، اإلنسان

 :ملسو هيلع هللا ىلصإقرأ بعد كل صالة آية الكرسي، قال اجلنة، قال حضرة النيب ال مانع، دخل أل ضمانأريد 
عقب كل صالة، مل  ،إىل آخرها...... من قرأ هللا ال إله إال هو احلي القيوم ال أتخذه سنٌة وال نوم )

 (.يكن بينه وب ن اجلنة إال أن ميو 
 دخل اجلنة، فلم أتركها؟ وهذا كار  ضمان للجنة، وأين أقرأها؟ يعين ي

ها وأان ماشي ما دامت ليس شرطًا أن أقرأها يف القبلة أو وأان جالٌس يف املسجد، ميكنين أن أقرأ
  .عقب الصالة

 .وهكذا قس على ذلك ما بحتاجه اإلنسان من حوائج الدنيا، أو من حوائج اآلخرة
 (.األنعام83) ﴾ ْلِكَتاِب ِمْن َشْيء  َما فَ رَّْطَنا يف ا ﴿

حاجة ال أعرفها، هناك نت اكإذا  كل املوضوع ليس هناك حاجة أبداً غري موجودة يف القرآن، ولكن  
مه هللا عز إعمل آبية كذا، أو إقرأ سورة كذا، ألنه علَّ : علمه الرْحن، فيقول يلقرآين خبري أذهب لرجل 

 .معدودة وحمدودة أبمر هللا عز وجل ن، وهي هلا خواصآوجل خواص آاي  القر 
 :هذا الكتاب لتحل الربكة عليناما بحااتجه 

 : وبحتاج هذا لشرط ن إثن نالذين يؤمنون به، 
أنين أومن أميان يقيين أبن القرآن سيحقق يل ما أطلبه من الرْحن، ال ينفع مع هللا  : الشرط األول

ندي يق ن، ألن ن يكون عوأث أم ال؟ ال ينفع، البد جتربة، وأقول ملا أجرب وأنور إىل هذا األمر سيحد
 .يل ما أريده من حضرة الرْحن عز وجل آاي  القرآن سُتحقق

 :لك كل ما تريدهفآية واحدة يف القرآن حُتقق 
 (.غافر02) ﴾ َوقَاَل رَبُُّكُم اْدُعوِن َأْسَتِجْب َلُكمْ  ﴿
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أدعوا يل وعلى الفور أجيبكم، : ال بل قال فلم يُقل أدعوين أنور يف أمركم، وأنوروا أأوافق أم ال؟
 :ولذلك حضرة النيب قال

 (.أدعوا هللا وأنتم موقنون ابإلجابة)
 .لوهيةفال ينفع الشك يف حضرة األ وهل هؤالء سيدعون رهبم وينوروا هل يستجيب أم ال؟ ال

حلياة لكل شيٍئ خلقه كلما  هللا فيها سر ا  نألفالبد لإلنسان أن يكون إميانه ابلقرآن إمياانً يقيين، 
 .تبارك وتعاىلهللا 

 :الثاين الشرط
 (.األنعام29) ﴾ َوُهْم َعَلى َصالِِتِْم ُُيَاِفُظونَ  ﴿

 حافظ على الصالة يف مواقيتها كما امر هللا، 

 (.النساء228) ﴾ ِإنَّ الصَّالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنَْي ِكَتابا َمْوُقوتا  ﴿
ال ينفع أن يرتكها اإلنسان ويذهب إىل الصالة، الذي يسوق طائرة،  يف عمل، وفيه أعمال "على"

يقف أو الذي يسوق قطار هل يقف وُيصلي؟ ال يستطيع أن يقف وُيصلي، ومن يعمل عملية جراحية 
 .يف نصف العملية ويصلي؟ ال ينفع

الطابور يف هل يقول للناس بعد إذنكم قفوا يف عمال اليت نرتبط هبا يف قضااي مجاهريية، كذلك األ
 عمله هنا حالياً؟ ال لكن ما كل ما أأماكنكم حىت ُأصلي وأرجع؟ 

، أعتذر إليك اي ريب فالذي منعين من الصالة يف وقتها هو عملي، وأعدك أنين بقليب أعتذر إىل ريب
  .سبحانه وتعاىل، فالبد أن تقدم الُعذر هلل مبجرد إنتهاء عملي سأقضيها وأمتها

 ن فيه سر السرت واحلفظ يف  تكلمت ن إثنيف  حديث راه يف حديث رسول هللا، فاحلفاظ على الصالة ت
 :كل الدنيا واآلخرة

 ،إحفظ هللا بحفوك ـ إنتهى األمر، وكم كلمة هؤالء لنعلمهم ألوالدان: اي غالم إين أعلمك كلما )
 .هلم، ونعرفهم كيف يعملوا به؟وحنفوهم 

 :ظ عليها ما هي؟ الصالةهللا املكلف ن ابحلفا أوامرإحفظ هللا يعين إحفظ أوامر هللا، وأول 
 (.الصالة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين)

 :وحديث آخر
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افظ على الصالة، مل تكن من حافظ على الصالة كانت له نوراً وبرهاانً وجناًة يوم القيامة، ومن مل بح)
 (.بن خلف ُحشر مع فرعون وقارون وهامان وُأيبَّ و  له نوراً وال برهاانً، وال جناًة،

 :، األربعة الذين ذكرهم شامل ن كل أصناف اجملتمععجيب ملسو هيلع هللا ىلصوحديث حضرة الرسول 
 :نه إدَّعى األلوهيةفرعون أل 

 (.النازعا 94) ﴾ فَ َقاَل َأََن رَبُُّكُم االْعَلى ﴿
 :ائسة، ألن كل واحد يف منصب رائسةوهامان للر 

ا َلَعلِ ي أَبْ ُلُغ األَ  ﴿  َأْسَباَب السََّماَواِت فََأطَِّلَع ِإََل ِإَلِه ُموَسى( 80) ْسَبابَ ََي َهاَماُن اْبِن ِل َصْرحا
 (.غافر( )87) ﴾

 .ألنه إدعى الرائسة
مل تصلي اي فالن اآلن؟ يقول : تقول لهلألموال وانشغل هبا عن الواحد املتعال،  وقارون ألي جامع

فلو أنك ولكنين ال أستطيع ترك الدكان أُلصلي، ألنه مشغوب ابملال زايدة عن الالزم،  حاضر: لك
كنت حىت ولو   احملل مغلق للصالة، وصل ِ : وتقولالباب، مشغول زايدة عن اللزوم ابملال أنزل ستارة على 

 .سبحانه وتعاىلوحدك يف املكان، فتكون قد أطعت الرْحن 
، البد يف ساعة اآلذان نردد اإلنسان اآلذان ؟ يردد اإلنسان اآلذانهالسيدة تطبخ أقل شيئ ماذا تعمل

 .وهذا يف أي عمل، أان يف حماضرة أو أان يف أي عمل، إنتوروا اي أوالد نردد اآلذان مث نكمل شغلنا
 : كانت تقولاهنع هللا يضرالسيد عائشة 

 [. يعرفنا وال نعرفهيكلمنا ونكلمه، فإذا حضر  الصالة فكانه ال ملسو هيلع هللا ىلصكان ]
، وإذا كنت تكتب أترك سبحانه وتعاىلاآلذان فوراً حلضرة الرْحن ن تليب أفعندما تسمع اآلذان البد 

 .عدها أكمل األكلأو أتكل أوقف األكل وردد اآلذان وبالكتابة وردد اآلذان أوالً، 
 فالبد أن نليب اآلذان ساعة نداء الرْحن، ألنه من الذي يدعوان؟

 (.إبراهيم22) ﴾فَاِطِر السََّماَواِت َواالْرِض َيْدُعوُكْم  ﴿
 فليس املؤذن الذي يدعوان، ولكن الذي يدعوان هللا، فلماذا يدعوان؟ وماذا يريد منا؟

 (.إبراهيم22) ﴾ َيْدُعوُكْم لِيَ ْغِفَر َلُكمْ  ﴿
 وماذا يريد منك؟ 
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، ويكفي أن سبحانه وتعاىللرْحن رتك ما يف يديك وتليب نداء اتيريد أن يغفر لك، فالبد أن 
 :ملسو هيلع هللا ىلصويف أمان الرْحن طوال يومه، قال  ُصبح حاضراً يكون يف ضمان الرْحن،اإلنسان الذي ُيصلي ال

 (.من صلى الُصبح حاضراً، كان يف ذمة هللا إىل أن مُيسي)
، من يقدر سبحانه وتعاىل يف ذمة هللا يعين يف ضمان هللا، اإلنسان ماشي يف الكون ويف ضمانة هللا

 .أن يؤذيه من شياط ن اجلن أو اإلنس أو غريهم أو غريهم؟ ال أحد
 الة، فلم الصالة؟ فأهم شيئ اي أحبة مع كتاب هللا احملافوة على الص

 فأابح هللا للمريض وللمسافر أننه ثالث ن يومًا لكنه مرة واحدة يف العام، ألن الصيام مع أ: الصيام
 .أو اليت مسافر فيها مث يعيدها مرة اثنية ،يت مرض فيهايفطر األايم ال

  .ه حجمل يكن معه استطاعة فليس عليفمن مرة واحدة يف العمر ملن استطاع، : احلج
 .ملن عنده نصاب الزكاة: الزكاة

 وكرم هللا وجهه ماذا يقول؟ هنع هللا يضرسيدان علي 
    [.مل جيب عليَّ نصاب الزكاة قط]

 .ُأجرايً وليس عنده أي شيئ يستوجب الزكاةألنه كان رجاًل 
 .أقوهلما مرًة واحدًة يف العمر، وأقوهلما أيضاً يف الصالة :الشهادت ن

 ن بحافظ عليه على الدوام، وما هو اي إخواان؟ألمر الوحيد الذي اإلنسان مطالب أفيبقى ا
 (.البقرة983) ﴾ قَانِِتْيَ  َحاِفظُوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصَّالِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا هلل ﴿

 حافووا على الصلوا  كلها، وما هي الصالة الوسطى؟ 
العصر ألن فيه حديث عن حضرة النيب يف اآلية نفسها ترويه السيدة أم سلمة، : األئمة بعضهم قال

 :ملسو هيلع هللا ىلصقال 
 (.حافووا على الصلوا  والصالة الُوسطى صالة العصر)
 [.بن مسعود رضي هللا عنهماأبو داوالرتمذي عن ا]

صالة الفجر، ألن النهار فيه صالت ن الوهر والعصر، والليل فيه صالت ن املغرب : وفيه بعضهم قال
 .والصالة اليت تتوسطهم واليت تتناوب فيها املالئكة الكرام الكاتب ن صالة الفجروالعشاء، 

 :ن قالول كما حضرة النيب قال وكما القرآولكننا نق
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 : عصرك الذي هو عمرك يف الدنيا، فربنا عندما يقوللُوسطى صالة عصرك أنت، الصالة ا
 (.العصر)( 9) ﴾ ِإنَّ االْنَساَن َلِفي ُخْسر  ( 2) َواْلَعْصرِ  ﴿

ال عصرك أنت، فنحن اآلن يف عصر من؟ عصر الرئيس هل العصر هنا يعين صالة العصر؟ 
 .السيسي، وقبل ذلك عصر من؟ وهكذا

، ألن القرآن ليس فيه تكرار، سبحانه وتعاىلاتك اليت أنت مكلف هبا من هللا فعصرك هي فرتة حي
وا  أو ـ والصالة الُوسطى ـ ملاذا؟ ألنين من سبع إىل عشر سن حافووا على الصلوا ، فينتهي األمر: فقال

 ت صالة فليس علي شيئ، أليس كذلك؟قبل البلوغ أمترن، فلو ترك
فأحافظ على الصلوا  يف عصري حيايت اليت ضر عصري ن قد حو لكن من ساعة سن البلوغ فيك

 .أعيشها يف حيايت الدنيا إىل أن ألقى هللا
عندما كان يف آخر عمره ضرب لنا املثل األعلى صلوا  ريب وتسليماته عليه،  ملسو هيلع هللا ىلصسيدان رسول هللا 

ما ، وكان عنده يف هذا الوقت رأسه برابط، وغري قادر على املشي وتعبان اً ومرض مرض موته، وكان عاصب
 .يسموهنا احلمى وهي مرٌض رهيب

ومشى معهما إىل املسجد إستند بيده على عمه العباس، وبيده األخرى على عليٍ  بن أيب طالب، 
 .ليلحق ابلصالة

فدخل سيدان أبو بكر وعندما مسع صو  رسول هللا أتخر، كانوا يف هذا الوقت قد أقاموا الصالة، 
ما كان البن أيب قحافة أن : فقالدم، ألن اإلنسان إذا دخل لإلمامة ال يصح أن خيرج منها، فأمره أن يتق

 .يتقدم على رسول هللا
 ا وآخر كلم يكرب بتكبريه للمصل ن خلفه،قاعداً، وجبواره أبو بكر واقفاً،  ملسو هيلع هللا ىلصفصلى رسول هللا 

 :خرجت من فيه صلوا  ريب وتسليماته عليه
 (.لصالة الصالة وما ملكت أميانكمالصالة ا)
 [.السيوطي عن إبن عمر رضي هللا عنهما]

 اهلوريين وغريهم بحققوا لنا ـ األئمة الشيخ أبو املعارف والشيخ دمحمفيه ابب يف الفقه ـ ليت إخواننا 
 ن أن الفقه ذكر سبعرْحة هللا عليه  " للشيخ عطية صقر "أحسن الكالم يف الفتاوى واألحكام"  يف قرأ

من مجلتها أن يصلي صورة للصالة يف ميدان القتال، وليست صالة واحدة، سبع ن صورة ملن بحارب، 
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 .وهو جالٌس على مدفعه ويضرب مبدفعه، لنعرف أنه أصاًل ال يوجد أي ُعذر لرتك الصالة يف وقتها
ا دليل سبع ن صورة وليست صورة واحدة وهذوهي الصالة يف ميدان القتال، وامسها صالة اخلوف، 

وحىت ال يكون هناك ُعذٌر للمنافق ن  ،حرٌج على املسلم نفيه على وسعة هذا الدين حىت ال يكون 
 .املتنصل ن من أداء الصالة لرب العامل ن

و مسلمة، وميكن قد مسعنا يف وقتها حاضراً أبداً ملسلٍم أفال يوجد اي إخواان ُعذر لعدم إقامة الصالة 
 :ـ وهو ليس حديثاً وإمنا أثر

        [. ينهى عن الصالة ال ابرك هللا يف عملٍ ]
ومن بعدهم، كان الرجل منهم  ملسو هيلع هللا ىلصليس حبديث ولكنه أثر جربوه، وروي أن أصحاب رسول هللا 

يعمل يف حقله بفأسه، فإذا رفع الفأس ومسع املؤذن، ألقاه من يده ومل يضرب هبا ضربًة أخرى على 
إال إذا ما فعندما يسمع اآلذان كل ما يف يده يرتكه يف احلال، ألرض مل يرفعها، وإذا كانت على ااألرض، 

 .ذكران حالياً ال يستطيع لوروف حياة بين اإلنسان
كان يف سفر وكان   ملسو هيلع هللا ىلصال ابرك هللا يف عمٍل ينهى عن الصالة، يف وقتها، ورسول هللا : فهم قالوا لنا

شئون حياته، كل تنويم  ن يقتفي أثر حضرة النيب جتده مهندسًا عويمًا يف شديد النوام، ولذلك أي إنسا
 . حىت يف لبسه حىت يف أكله حىت يف شربه حىت يف بيته

 .ال يقتفي أثر حضرة النيب، وميشي على حسب حوه وهواهإنسان مهرول ومهرجل فهذا 
تطلع األعداء أمام اجليش، وفيه فرقة ، فيه فرقة إستطالع تسيرتب للجيوش إذا مشوا ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

ن لى موضع فيه ماء، وفيه فرقة بعد أإستطالع تبحث عن املاء يف الصحراء، حىت إذا نزلوا ينزلون ع
 .ملسو هيلع هللا ىلصيتحرك اجليش وميشي مسافة أن يبحثوا عما تركه اجملاهدون، تنويم دقيق نومه 

ليس معنا ماء، إال وفرقة : الوهر، سأل عن ماء قالواوحان وقت  اً فكان ذا  يوٍم من األايم مسافر 
إال ربعاً، كيلومرتًا يعين حوايل إثن ن  اي رسول هللا بيننا وب ن املاء ميٌل واحد، : االستطالع جاء  وقالوا

 .ين ال أبلغهلعل ا يدريكوم: ليس بيننا وبينه إال ميٌل واحد، فقال: نتيمم، فقالوا: فقال
 يش حىت أصل هناك؟ ن أعما الذي يضمن يل أ

جد منا من خُيري قبل فهل يو ، وحنن نعرف أنه البد أن خُيري قبل موته، ليس مثلنا حنن، ملسو هيلع هللا ىلصاحلبيب 
 .فيه بعض الصاحل ن وليس الكل موته؟
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وجاء مع آذان ، جاءه ملك املو  ورآه وكان يعرفه، هنع هللا يضر "خري النساج"أحد الصاحل ن كان إمسه 
وما أُمرُ  به اآلن يفوتين، إنتور حىت ُأصلي  لن يفوتك،ن ما أُمر  به قف عافاك هللا، فإ: رب، فقالاملغ

 .املغرب مث إفعل يب ما تشاء
ولكننا مل نصل وهذه أحوال الصاحل ن، ففعاًل ملك املو  إنتور حىت صلى املغرب مث قبض روحه، 

 :إىل هذه املنزلة، فيجب علينا أن
 (.البقرة983) ﴾ الصََّلَواِت َوالصَّالِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا هلل قَانِِتْيَ  َحاِفظُوا َعَلى ﴿

 إايك أن تقدم أعذارًا لنفسك يف ترك الصالة يف وقتها غري موجودة يف شريعة هللا مثإايك مث إايك ُ 
 .هواءاأل ، ألن الناس الكثر يف زماننا هذا يتابعونتبارك وتعاىل

هل  :الشريعة، وتسأل أهل الذكريف ابب الُعذر له البد أن يكون أنت تريد أن يكون لك ُعذر، 
  هذا العذر مقبول أم غري مقبول؟

 .وهذه الطامة الكربى يف هذا الزمانحالياً يفتون من أنفسهم وجيتهدون من أنفسهم، لكن الناس 
مجع ن أن نكون وإخواننا أأن يرزقنا وأبناءان وزوجاتنا وذرايتنا وأحفادان  تبارك وتعاىلنسأل هللا 

مقيم ن على الصالة، حمافو ن على طاعة هللا، مقتف ن أثر حبيب هللا ومصطفاه، وأن يرزقنا أن نكون 
   .منتبه ن دوماً أوامر هللا

 وصلى هللا وسلَّم وبرك على سيدَن دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم
 

 

 

 


