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 .الكرمي ُهدًى ورمحًة وشفاًء جلميع املؤمننيأنزل القرآن  ،احلمد هلل رب العاملني  
، جعل قرآنه ال يغادر صغريًة وال كبريًة إال وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له

  .أحصاها
ار القرآن، أبنو تشربت روحه ابلقرآن، وامتأل قلبه ن سيدان دمحمًا عبد هللا ورسوله، وأشهد أ

   . قرآانً ميشي بني الناس صلى هللا عليه وسل محىت كان  ،ذ جبسمه وأعضائه تعاليم القرآنونف  
هادي البشرية إىل احلياة الطيبة يف الدار الدنيوية، ، وسلم وابرك على سيدان دمحم هم صل   الل
 .اأُلخروية دة الدائمة يف احلياةوالسعا

ين، وكل من اهتدى هبديه ومشى على دربه إىل يوم الد ،صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه
 .واجعلنا منهم ومعهم أمجعني يف الدنيا واآلخرة اي أكرم األكرمني

 :أيها األحبة مجاعة املؤمنني
، وأخالقيات ممن متفش ى يف زماننا هذا بيننا أفرادًا ومجاعات سلوكيات ممن حولنا وغريه

نسان إلأُضطر لنعيش معهم أو بينهم، جتعل يف الصدور ضيقاً، وجتعل يف القلب أملاً، وتسبب ل
إن فالاًن يُسبك بكذا، أو فالٌن يشُتمك بكذا، : صًة يف نفسه عندما يستمع إىل من يقول لهغُ 

 .أو فالٌن ُيشن  ع عليك بكذا وكذا، وحنن بشٌر والبد أن نتأثر
وإذا تركنا هذا األمر ومل نبادر إىل العالج، فإن هذا األمر ُيسبب لنا غضبًا شديدًا يف 

رئيسي لفاملسبب اوال ُُتتمل، كثريٌة يت أثبتها األطباء والعلماء  النفس، والغضب مضاره ال
و غريه هو الغضب الشديد الذي يصحبه التوتر أو املخ أللجلطات إن كانت يف القلب 

 .وغري ذلك من األمور اليت تضر ابألبدانالعصيب، 
يف الدنيا لبين القرآن حفظًا للصحة ولألبدان، وسعادًة أنزل لنا  تبارك وتعاىلوملا كان هللا 

هذا الداء،  تبارك وتعاىليف اآلخرة يوم لقاء الرمحن، فقد ذكر لنا هللا  اإلنسان، وفوزًا وجناحاً 
 .للشفاء يف آايت القرآن الكرمي روشتةً ووضع لنا 
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صلى هللا والذي حنن فيه ال يساوي ولو جزء قليٍل جدًا جدًا مما تعرض له خري رسل هللا 
ويشنعون عليه نه ساحر، ومرًة يتهمونه شد أنواع اإليذاء، مرًة يتهموه أبأبفقد آذوه ، عليه وسل م

ومرًة يُقال له إنك مريض وُتتاج إىل األطباء أو الكهنة والسحرة للشفاء، أقواٌل كثرية نه جمنون، أب
  .أنت كذا وكذا وكذا: حىت كانوا يذهبون إليه يف مواجهته ويقولون له

فلما بلغ السيل  غري املعين هبذا الكالم، ، وميشي وكأنهسل مصلى هللا عليه و فُيعرض عنهم 
 :ن له ولنا مجاعة املؤمنني، إمسع إىل كالم هللا وهو يصف الداءآاملدى، نزلت روشتة القر 

 (.احلجر91) ﴾ َوَلَقْد نَ ْعَلُم َأنََّك َيِضيُق َصْدُرَك ِبَا يَ ُقوُلونَ  ﴿
وليس فيها أي نصيٌب  وخاصة أهنا زور،ن كثرة اإلهتامات حنن نعرف أن صدرك يضيق م

 من احلقيقة، ما روشتة العالج؟
عرضون له مها هللا إىل ثالثة أنواع ليس لنا غريها لُنشفى من هذا الداء، وكلنا مُ الروشتة قس  

أو كان كما نرى اآلن مع  كان يف البيت، أو كان مع اجلريان،أو  يف حياتنا، إن كان يف العمل 
 .يف كل األمورور زادت عن احلد ذوي األرحام، األم

 : العالج
 (.احلجر99) ﴾َفَسبِ ْح ِبَْمِد رَبِ َك  ﴿ ﴿

 .وهذا العالج األول
 (.احلجر99) ﴾ وَُكْن ِمَن السَّاِجِدينَ  ﴿

 .وهذا الصنف الثاين من العالج
 (.احلجر99) ﴾ َواْعُبْد رَبََّك َحَّتَّ َيَْتَِيَك اْلَيِقيُ  ﴿

لتسبيح هلل سبحان هللا، واحلمد هلل، وال إله إال هللا، وهللا أكرب، الذي يُذهب ضيق الصدر ا
 .وال حول وال قوة إال ابهلل العظيم

يف رحلة املعراج ملا وصل إىل السماء السابعة وجد نيب هللا أبو  صلى هللا عليه وسل مونبينا 
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ذي تطوف حوله املالئكة، ال البيت املعمورسندًا ظهره إىل مُ  األنبياء إبراهيم خليل الرمحن واقفاً 
اي دمحم : رسل معه إلينا رسالة قصرية، قال له، أصلى هللا عليه وسل موبعد حمادثة بينه وبني احلبيب 

وأن غراسها ـ  ـ أرض خصبة ـ عذبة املاء، وأخربهم أن اجلنة طيبة الُُتبة رئ أمتك مين السالم،أق
 .إال هللا وهللا أكرب واحلمد هلل وال إلهزرع اجلنة؟ ـ سبحان هللا هو ما 

 :صلى هللا عليه وسل مقال  هذا زرع اجلنة،
 (.من قال سبحان هللا وحبمده، ُغرست له خنلٌة يف اجلنة)
 [.رواه الرتمذي عن جابر رضي اله عنه]

يؤيت ُأكله يف الوقت واحلال، وكلما جنته املالئكة لُيوضع يف رصيد صاحبه، هذا النخل 
كل حني إبذن رهبا، ال ُتتاج إىل عام ُأكلها  ل مثاٌر جديدة، تؤيت ظهر مكانه يف الوقت واحلا

لُتؤيت ابلثمار، ولكنها تُؤيت ابلثمار يف الوقت واحلال، فاحسب وال يستطيع حساب ذلك إال 
      ، كم يكون لك يف التسبيحة الواحدة من مثاٍر إىل يوم القيامة؟ تبارك وتعاىل خري احلاسبني

قٌل، وال يستطيع أن يصل إىل مداه أحٌد من الناس مهما كان معه من هذا أمٌر ال ُُيصيه ع
 .أدوات القياس

 :صلى هللا عليه وسل موقال 
كلمتان حبيبتان إىل الرمحن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان يف امليزان، وهي تسبيح )

 (.سبحان هللا وحبمده، سبحان هللا العظيم: املالئكة
 [.تفق عليهرواه أبو هريرة رضي هللا م]

عيادة إذًا إذا أراد املؤمن أن يُذهب هللا عنه ضيق صدره، ال يذهب إىل صيدلية وال إىل 
يسارع إىل التسبيح للذات العلية، فإن هللا بسر هذا التسبيح يشرح صدره، ومينع الضيق  نفسية،

مران لروشتة اليت أا الذي نزل بصدره من التأثري فيه، ويكون سليماً معافاً إىل ما شاء هللا، ألنه نفذ
 .يف قرآنه الكرمي تبارك وتعاىلهبا هللا 
 (.احلجر99) ﴾ َفَسبِ ْح ِبَْمِد رَبِ َك وَُكْن ِمَن السَّاِجِدينَ  ﴿
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الضغط  ،التوترات النفسية والعصبيةلعصر احلديث األمراض الناجتة عن يف ا تإنتشر 
غرب حاولوا عن طريق العلم هل الك، وأوالسكر وما شابه ذلك من األمراض الناجتة عن ذل

 : فقالواوالطريق إلزالة ذلك،  ،معرفة السبب يف ذلك
أو الكهرومغناطيسية نسان العصري يتعرض ابستخدام األدوات احلديثة الكهرابئية إن اإل

الدوام، ابستعمال املوابيل عكر عليه صفوه، وجتعله يف ضيٍق على إىل ذبذابٌت تذهب إىل املخ فتُ 
ب املخ، يلعصرية خيرج منها ذبذابت تصاواستعمال املراوح واستعمال التلفزيون، كل األجهزة 

ولكن سبحان هللا ألن هللا ال يريد هلم اهلدى  شفوه؟لعالج الذي إكتا تؤثر فيه أتثرياً شديداً، وماف
 .فلم أيخذوا ومل يهتدوا إليه

إلذهاب هذه الذبذابت السلبية أن يضع اإلنسان جبهته على إن العالج الوحيد : قالوا
رض فيفيق من هذا الذي أصابه من اهللع فتنزل كل الذابذابت السلبية منه إىل األاألرض، 

 : وقالواواجلزع واهلم والغم وغريها، 
وأسرع إذا كان متجهاً بوجهه إىل مركز األرض، ومركز األرض كما اكتشف  إن العالج أجنع

ولذلك يقول هللا  ود هلل،هو الذي تفعله أنت اي أيها املسلم يف السجء هو الكعبة املشرفة، العلما
 :تبارك وتعاىل

ُر َمُنوًعا( 42) ِإَذا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوًعا( 29) ِإنَّ االْنَساَن ُخِلَق َهُلوًعا ﴿  َوِإَذا َمسَُّه اْْلَي ْ
 (.املعارج) (44) ﴾ ِإال اْلُمَصلِ يَ ( 42)

لذين عندهم مناعة من هذه األمراض، ومن هذه األسقام اليت تعُتي اإلنسان، اهم 
 .تبارك وتعاىلهذا كالمه وهذا بيانه فسبحان من 

 :األمر يف القرآن ابلسجود تبارك وتعاىلولذلك كرر هللا 
 (.العلق29) ﴿ َواْسُجْد َواقْ رَتِبْ  ﴿

ة والعافية جلميع أجزاء كلما سجدت كلما إقُتبت من هللا، وكلما إقُتبت من الصح
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 :صلى هللا عليه وسل مجسمك إبذن هللا، إذا أدمت السجود بني يدي هللا، قال 
 (.اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)

 :صلى هللا عليه وسل موقال 
  (.أدعوا هللا يف سجودكم فهو َقم ٌن أن يستجيب لكم)

 :أو كما قال
 .نتم موقنون ابإلجابةأدعوا هللا وأ

               

 :اْلطبة الثانية
  .احلمد هلل رب العاملني

له امللك وله احلمد ُيي ومييت وهو على كل ، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له
 .شيٍئ قدير

  .والبشري النذير ،، السراجة املنريعبد هللا ورسولهأن سيدان دمحماً  وأشهد
واعطنا اخلري وادفع عنا الشر وجننا واشفنا وانصران  على سيدان دمحماللهم صل   وسل  م وابرك 

 .اي رب العاملنيآمني على أعدائنا 
 :أيها األحبة مجاعة املؤمنني

تبارك ، وتفضل لسيد األولني واآلخرينالقرآنية هذه الروشتة  سبحانه وتعاىلوصف هللا 
 .بعطفه وحنانه متاحة لنا مجاعة املسلمني أمجعني وتعاىل

 :لبند الثالث من الوصيةمث قال يف ا
 (.احلجر99) ﴾ َواْعُبْد رَبََّك َحَّتَّ َيَْتَِيَك اْلَيِقيُ  ﴿

وإايك أن تستخدمها أسبوع وتتكاسل، يعني إايك أن تستخدم هذه الروشتة يومني وتُتكها، 
تيك اليقني يعين املوت إىل أن تلقى هللا إىل أن أيإايك أن تستخدمها سنة وتتوقف، داوم عليها 
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فلم جتد عالجًا يشفي من ضيق ، فإنك لو حبثت يف كتب األولني واآلخرين، رك وتعاىلتبا
 .تبارك وتعاىلكمثل هذا الدواء وهذا الشفاء الذي أنزله هللا   در، وما ُُيدثه من أمٍل يف النفس،الص

 :صلى هللا عليه وسل مولذلك قال 
 (.أحُب األعمال إىل هللا، أدومها وإن قل  )
 [.لم بلفظيهما عن السيدة عائش اهنع هللا يضرالبخاري ومس]

أن يداوم  ،و ذكٌر هللطاعة أو عبادة أُيب من عبده املؤمن إذا عمل  تبارك وتعاىلهللا 
إذا ال ياة الدنيا يف األمراض اجلسمانية خي يف احلاي أ عليه، وال يُتكه طرفة عنٍي وال أقل، وأنت

بيٍب ماهٍر ووصف لك دواء وجاء لك منه مبرٍض يف جسمك وذهبت إىل طمرضُت هللا قدر 
 .جاء الداء استخدمت هذا الدواء حىت إذاالشفاء، ُتتفظ هبذا الدواء على الدوام، 

 :ليس دواء، ولكنه شفاء سبحانه وتعاىلودواء هللا 
 (.اإلسراء94) ﴾ َونُ نَ زِ ُل ِمَن اْلُقْرَآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْْحٌَة ِلْلُمْؤِمِنيَ  ﴿

واء قد يزيل الداء، وقد يزيد الداء، لكن كالم هللا حُمقٌق فيه الشفاء، فهل وجدت ألن الد
، أو هل تبارك وتعاىلخربك به موالك؟ حاشا هلل دواء إذا استخدمته يومًا عكس ما أهذا ال

وجدت غريه يف الصيدليات أو املستشفيات أو عند رجال األعشاب ما يضاهيه أو يساويه يف  
 . ا الداء؟ كال وهللاكشف هذا الكرب وهذ

ما دام هذا الشفاء حمقٌق أبمر هللا فل م نُتكه، وهو خفيٌف على اللسان ال يكلفه شيئ، وال 
أن تذكر هللا يف املسجد، وال استقباٌل للقبلة، تستطيع  جلوسٌ  ُيتاج منا حىت إىل وضوء، وال اىل

وأنت إنتهيت من عملك، وأنت متشي يف الطريق، وأنت قاعٌد يف أي زماٍن أو مكاٍن بعد أن 
لو حركت اللسان ابلتسبيح للرمحن يف هذه انئٌم على ظهرك مستلقي تستعد للنوم، ماذا عليك 

 :وتدخل يف قول هللااألوقات واآلانت؟ 
 (.آل عمران292) ﴾ الَِّذيَن َيْذُكُروَن هللا ِقَياًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِِبِمْ  ﴿
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 .تبارك وتعاىلعناية فتكون معهم يوم لقاء هللا تتحقق هبذه اآلية فتصيبك هذه ال
أن جيعلنا من عباده الذاكرين الفاكرين احلاضرين القائمني بذكره  تبارك وتعاىلنسأل هللا 

 .وحسن عبادته يف كل وقٍت وحني وشكره
 اللهم أران احلق حقًا وارزقنا اتباعه، وأران الباطل زاهقًا وهالكًا وارزقنا اجتنابه، اللهم يسران

لفعل اخلريات وعمل الطاعات، واإلقبال على النوافل والقرابت، واحفظ جوارحنا وأعضاءان كلها 
 .من املعاصي واملخالفات

األحياء منهم  واملسلمات، واملؤمنني واملؤمنات، نيمينا وللمسلاللهم اغفر لنا ولوالد
 .واألموات، إنك مسيٌع قريٌب جميب الدعوات اي أرحم الرامحني

نا وأحوال أوالدان وزوجاتنا وبناتنا وأحوال إخواننا املسلمني أمجعني، لح أحوالاللهم أص
 .وسنيرؤ رؤساء وم حكاماً وحمكومني،

ق قادة هذا البلدة ملا فيه خري العباد والبالد، وارزقهم البطانة الصاحلة، واحفظهم وف   اللهم 
 .ذا البلد أمجعني اي أرحم الرامحنيوارزقهم يف قلوهبم شفقة ورمحًة خبلقك يف ه من البطانة السيئة،

          :عباد هللا إتقوا هللا
َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر  ِإنَّ هللاَ  ﴿ َيَُْمُر ِِبْلَعْدِل َواالْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَ ن ْ

 (.النحل92) ﴾ َواْلبَ ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 
 .كركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصالةأذكروا هللا يذ 

 


