
  𑐀𑐀  𑐀𑐀 بركة الوقت لألنبیاء والصالحین 

الحمد ہلل ربِّ العالمین، جعل للخیر أوقات وللطاعات آنات یفتح فیھا أبوابھ للتائبین، ویرفع أجره وثوابھ 
سبحانھ سبحانھ، لطیف بعباده رحیم بخلقھ، یبسط یده . للذاكرین، ویشرح فیھا صدور عباده الموفقین

وأشھد . بالنھار لیتوب مسیئ اللیل حتى تطلع الشمس من مغربھا باللیل لیتوب مسیئ النھار، ویبسط یده
أن ال إلھ إال هللا، وحده ال شریك لھ، أنزل ھداه على حبیبھ ومصطفاه كتاباً ال یغادر صغیرة وال كبیرة إال 

من أمور الحیاة أو من أحوال العبد بین یدي مواله، فكل شئ یحتاجھ المرء منذ أن تفتح عینیھ  –أحصاھا 
كل شئ یفعلھ أو یطلبھ تجده في كتاب هللا عزَّ وجلَّ لئال . د والدتھ إلى أن یختاره هللا عزَّ وجلَّ لجوارهعن

 .یكون للناس على هللا حجة، ویكون األمر بعد ذلك محض فضل هللا وسابقة الحسنى من هللا عزَّ وجلَّ 

ة هللا على العالمین، في ھدیھ وأشھد أن سیدنا محمداً عبُد هللا ورسولُھ، وصفیُّھ من خلقھ وخلیل ھ، حجَّ
. وفي خلقھ، وفي سلوكھ وفي مشیھ، وفي أكلھ وشربھ، وفي ملكھ وفي فقره، صلوات هللا وسالمھ علیھ

اللھم صلِّ وسلِّْم وبارْك على عبدك ونبیِّك سیدنا محمد، الذي أجریت لھ وعلیھ جمیع األحوال، وقلبتھ بین 
، وبین الخوف والعز، لیكون في ذلك قدوة لمن وراءه ومن بعده إلى یوم الشدة والیسر، وبین الفقر والغنى

الدین، وصلِّ اللھم وبارْك علیھ واجعلنا من خیار التابعین، وارزقنا المشي على ھداه والمحافظة على سنتھ 
أما بعد. في كل وقت وحین، نحن وإخواننا المسلمین أجمعین .. 

 𑐀𑐀 :فیا أیھا األخوة المؤمنون

سمعنا قبل الصالة آیات من سورة التوبة، وھي بحمد هللا عزَّ وجلَّ جاءت في أول یوم من شھر التوبة، 
شھر رجب المبارك الذي نسأل هللا عزَّ وجلَّ أن یتوب علینا فیھ أجمعین من كل ذنب صغیر أو كبیر، 

صحائفنا حسنات، إنھ على كل شئ قدیرعلمناه أو جھلناه، ونسألھ عزَّ وجلَّ أن یجعل تلك السیئات في  . 

لقد كان نبیكم صلى هللا علیھ وسلَّم یفتتح ھذا الیوم، وھو الیوم األول من شھر رجب، ومن یمن الطالع لنا 
وعلینا أنھ یوم جمعة، وأن ھذه الساعة ساعة الجمعة ساعة إجابة، فكان یفتتحھ بھذا الدعاء، فسندعوا بھ 

اللھم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا (: وجلَّ یستجیب لنا أجمعینوكرروه معي، لعل هللا عزَّ 
ھذا الدعاء یدعو فیھ سید األنبیاء صلى هللا علیھ وسلَّم بأن یبارك . یا ربَّ العالمین -ثالث مرات) رمضان

أو ھل  كیف تكون البركة؟ ھل سیزید هللا عزَّ وجلَّ أیامھ على الثالثین؟،. هللا عزَّ وجلَّ لنا في شھر رجب
 .!سیطیل هللا عزَّ وجلَّ یومھ ولیلھ عن األربع والعشرین ساعة؟

كال، لكن البركة التي یقصدھا ویعنیھا سیدنا رسول هللا صلَّى هللا علیھ وسلَّم ھي التي یواجھ هللا عزَّ وجلَّ 
تھ وفضلھ على الصالحین، أن یب ارك لھم في بھا عباده الصالحین، فإن من إكرام هللا للمتقین، ومن ِمنَّ

الوقت والزمن، بمعنى أن العمل الذي یحتاج في تنفیذه لیالي كثیرة یوفقھ هللا عزَّ وجلَّ في تنفیذه في لحظة 
ھ العظیم صلوات هللا وسالمھ . یسیرة وقد ضرب هللا عزَّ وجلَّ المثل على ذلك في ھذا الشھر الكریم لنبیِّ

ل َرُسولَ هللاِ صلَّى هللا علیھ وسلَّملقد أرسل إلیھ األمین جبریل وھو نائم، قا. علیھ : 

َة، َفَنَزلَ ِجْبِریلُ َفَفَرَج َعْن َصْدِري، ُثمَّ َغَسَلُھ ِبَماِء َزْمَزَم، ُثمَّ {   فُِرَج َعْن َسْقِف َبْیِتي َوأََنا ِبَمكَّ
مَّ أَْطَبَقُھ، ُثمَّ أََخَذ ِبَیِدي َجاَء ِبَطْسٍت ِمْن َذَھٍب ُمْمَتلِيٍء ِحْكَمًة َوإِیَماًنا َفأَْفَرَغُھ فِي َصْدِري، ثُ 

}َفَعَرَج ِبي [2]. 𑐀𑐀 



فحشوه باإلیمان والحكمة ثم مرَّ بیده علیھ فرجع إلى حالتھ، ولم یشعر بألم وال وجع، وال احتاج إلى خیط 
للجراحة وال مشرط للفتح، ألن ھذا أمر من یقول للشئ كن فیكون، ثم أحضر لھ البراق وركبھ وأمسك 

وإسرافیل یمشي خلفھ ومالئكة هللا عن یمینھ وعن یساره حتى وصل إلى المدینة المنورة، جبریل بلجامھ 
فھا ھنا  –والصالة كانت في ھذا الوقت ھي الدعاء ألنھا لم تفرض إال في تلك اللیلة  –إنزل فصلِّ : وقال

سالم، ثم أخذه إلى إنزل ھنا فصلِّ فھذا قبر أخیك موسى علیھ ال: دار ھجرتك، ثم أخذه إلى قبر موسى وقال
إنزل فصلِّ فھنا میالد عیسى: مكان میالد عیسى في بیت لحم وقال . 

ثم ذھب إلى بیت المقدس ووجد مائة ألف ویزید علیھم أربعة وعشرین ألف ھم مجموع الرسل واألنبیاء 
ى هللا في انتظاره، وتقدم وصلَّى بھم ہلل، ثم جلسوا على المنصة وجلس كل واحد منھم في دوره یثني عل

بما وھبھ هللا في دنیاه من التأیید في تبلیغ رسالة هللا عزَّ وجلَّ، فخطب إبراھیم خلیل الرحمن، ثم خطب 
نوح علیھ السالم، ثم خطب موسى علیھ السالم، ثم خطب داود وبعده سلیمان، وآخرھم عیسى علیھم 

لیھ أفضل الصالة وأتم السالم، فألقى اآلن یتكلم علیكم مسك الختام، محمد ع: السالم، ثم قال األمین جبریل
 𑐀 :خطبة عظیمة كان في مقدمتھا

الحمُد ہلل اّلذي أَْرَسلني َرْحمًة للعالمیَن وكافًة للناِس َبشیراً ونذیراً وأَْنَزلَ َعليَّ الفُْرقاَن فیِھ { 
تي اِس َوَجَعلَ أُمَّ تي َخْیَر أُمٍة أُْخرَجْت للنَّ َوَسطاً وَجعلَ أُمتي ُھُم  ِتْبَیاُن كلِّ شيٍء وَجَعلَ أُمَّ

لوَن وُھُم اآلِخروَن، وَشَرَح لِي َصْدِري، َوَوَضَع َعنِّي ِوْزِري وَرَفَع لِي ِذْكِري وَجَعَلني  أَالوَّ
}فاِتحاً وَخاِتماً  [3]. 

ثم صعد إلى السماوات وبین السماء األولى واألرض كما أنبأ . خطاب طویل ثم قدم التحیة األمین جبریل
وعرض كل سماء مسیرة خمسمائة عام، وبین كل سماء ) مسیرة خمسمائة عام( علیھ وسلَّمصلَّى هللا

وسماء مسیرة خمسمائة عام، زارھا جمیعاً واجتمع بكبار مالئكتھا وحادثوه وحادثھم ثم زار الجنان، 
واطلع على النیران ووصل إلى عرش الرحمن وذھب إلى مستوى یسمع فیھ صریف األقالم، ورجع بعد 

مازال دافئاً  –لك وفراشھ الذي كان نائماً علیھ لم یبرد بعد ذ  – !!!! 

كیف قطع تلك المسافات؟ وكیف جاز تلك الجھات؟ وكیف أجرى كل تلك المحادثات في جزء قلیل من اللیل؟ 
إن ھذه بركة الوقت وبركة الزمن التي أعطاھا هللا عزَّ وجلَّ لھ، ولذلك یسمع بعضنا أن اإلمام علي زین 

عابدین مثالً كان یصلي كل لیلة ألف ركعة ہلل عزَّ وجلَّ، یطیل فیھا السجود حتى لقب بالسجاد، كیف یكون ال
 .ذلك إال إذا بارك هللا لھ في ھذا الوقت وبارك هللا لھ في ھذا الزمان

 أنھ كان بعد صالة المغرب یصلي ركعتین ہلل.. وسیدنا عثمان ابن عفان ورد عنھ في الروایات العدیدة 
وینتھي منھما قبل صالة العشاء، ھذا أمر لو قسناه بعقولنا !! یقرأ فیھما القرآن كلھ من أولھ إلى آخره 

 !! لذھلت ألنھ أمر فوق مدارك العقول، ولكن إذا قسناه بأرواحنا وبكتاب ربنا فال عجب

إلى األرض في أقل  فقد كان األمین جبریل ینزل على الحبیب صلى هللا علیھ وسلَّم من فوق سدرة المنتھى
من لمح البصر ألن هللا عز وجل اختصر لھ الزمن واختزل لھ الوقت وھذا أمر یجریھ هللا عز وجل لعباده 

ومنھم ھذا الرجل اإلمام علي رضي هللا عنُھ وكرم هللا وجھھ فقد كان نائماً . المؤمنین وألولیائھ الصالحین
 -قم یا أبا تراب: بھ النبي صلَّى هللا علیھ وسلَّموقال لھولذا لق –في المسجد النبوي الشریف على التراب 

فدخل النبي صلى هللا علیھ وسلَّم وھو نائم فأراد بعض أصحابھ أن یوقظوه ومشى بعضھم مسرعاً فأشار 



ا وإن كان جسمھ على الثرى {: إلیھ النبي صلى هللا علیھ وسلَّم وقال ما معناه  –دعوه، فإن علّیً
الجسم ال یستطیع أن یتحرك ھذه الحركة التي كان . }ال إن قلبھ بالمأل األعلىإ -یعني على التراب

لكن القلب إذا نام الجسد یجري هللا  –ألن ھذه خصوصیة من هللا عزَّ وجلَّ لھ  -فیھا سید األولین واآلخرین
خل الجنان عزَّ وجلَّ علیھ من أنوار ھذه الخصوصیة، فیطلع على السموات العال، وینظر إلى العرش، وید

ویتجول فیھا وفي ربوعھا، ویقوم من نومھ وقد قطعت روحھ ما ال یقطعھ المرء في آالف السنین، وھو 
كذلك إذا أكرم هللا عبداً وأراد أن یعلمھ كما . قطع ذلك كلھ في لحظات یسیرة قد تكون ساعة أو بضع ساعة

 𑐀 :علم الخضر علیھ السالم

ا ِعْلماً ﴾ ﴿ آَتْیَناهُ َرْحَمًة ِمْن ِعنِدَنا  )الكھف65(َوَعلَّْمَناهُ ِمن لَُّدنَّ  

 .یعلِّمھ كما علَّم نبیكم الكریم

فقد جاء الطست من عالم الملكوت مملوءاً باإلیمان والحكمة، وباہلل علیكم ھل اإلیمان تراه العین؟ وھل 
هللا علیھ وسلَّم الحكمة تطلع علیھا العین؟ أو توضع فى طست؟ لكنھا أمور معنویة ذكرھا لنا النبي صلى 

لیعلمنا اإلكرام الذي یكرم هللا عزَّ وجلَّ بھ أمة اإلسالم في كل وقت وفي كل زمان ومكان، فقد وضع في 
قلبھ اإلیمان والحكمة فعلم علم األولین وعلم اآلخرین، وعلم علوم كل شئ یحتار فیھا كبار العلماء 

بأ بھا بدون أن ینظر في تلیسكوب أو یطلع في مجھر المعاصرین للحكم العلمیة والتقاریر المحمدیة التي أن
 :أو یقرأه في كتاب أو یستغرق في مكتبة، ولكنھ من باب قول هللا عزَّ وجلَّ 

قُوْا ّهللاَ َوُیَعلُِّمُكُم ّهللاُ ﴾  )البقرة282(﴿ َواتَّ . 𑐀 

لتكنولوجیا العلمیة، ألنھا إیاك أن تقول إنھا ال تمشي مع ا. یعلمكم هللا من عنده علوماً إلھیة وعلوماً ربانیة
جاءت من واھب الحیاة، وِمْن ممد كل َمْن في الكون بأسرار الكون وبأسرار الحیاة، ألنھ ربُّ العالمین عزَّ 

 .وجلَّ 

فإذا أكرم هللا العبد المطیع اختصر هللا لھ الزمن، واختصر هللا لھ الوقت، وطوى هللا عزَّ وجلَّ لھ المكان، 
صالح في بلدة كبلدتنا وبین كل مصلحة واألخرى مسافات فیھیأ هللا عزَّ وجلَّ لھ فیرید أن یقضي عدة م

األمر فیقضیھا كلھا في لحظات، فعندما یصل إلى المصلحة األولى یجد الموظف الذي یحتاجھ كأنھ في 
لھ انتظاره ولیس ھناك طابور أمامھ، وذلك من بركة هللا علیھ ومن تیسیر هللا عزَّ وجلَّ علیھ، یفتح 

إشارات المرور ویھیأ لھ مكان یوقف فیھ سیارتھ، یھیأ لھ األسباب حتى یختصر لھ الزمان، ألنھ اتقى 
 𑐀 .الحنان المنان عزَّ وجلَّ 

وقد روت إحدى مذیعات التلیفزیون المصرى وھي السیدة كاریمان حمزة إنھا أعطت كتاباً من تألیف أبیھا 
ع لھ مقدمة، وقدمتھ لھ عند المساء، وفي الصباح قدمھ لھا للشیخ عبد الحلیم محمود رحمة هللا علیھ لیض

وقد كتب لھا المقدمة، وعندما قرأتھا علمت أنھ اطلع على الكتاب كلھ من أولھ إلى آخره ولم یترك فیھ 
كیف تم ھذا؟ بارك هللا لھ في الزمان، فجعل ما یقرأه . صفحة واحدة، ألنھ كتب في المقدمة عن كل شئ فیھ

ال تدبر بعقلك وال تشغل البال بفكرك ولكن اعتقد في ! كیف یكون ھذا األمر؟! .. أه في ساعةفي أسبوع یقر
هللا، وثق في حسن صنع هللا، وزد یقینك في كتاب هللا، واعمل على تقوى هللا تجد ما ذكرناه أمراً میسراً 

 :لجمیع عباد هللا، قال صلَّى هللا علیھ وسلَّم



ْنِب َكَمْن الَ َذْنَب َلُھ التائُب حبیُب الرحمن، والتَّ {  }اِئُب ِمَن الذَّ [4] 

 𑐀𑐀 .ادعوا هللا وأنتم موقنون باإلجابة

وأشھد أن ال إلھ . الحمد ہلل ربِّ العالمین، الذي ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لوال أن ھدانا هللا: الخطبة الثانیة
لھم صلِّ وسلِّْم وبارْك على سیدنا إال هللا وحده ال شریك لھ، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ، ال

محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم، وأعطنا الخیر وادفع عنا الشر، ونجنا واشفنا وانصرنا على أعدائنا یا ربَّ 
أما بعد. العالمین  …. 

ھناك أیضاً فضل في الوقت ورد األثر فیھ: فیا أیھا األخوة المؤمنون : 

ره ألفضل الطا } عات في أفضل األوقاتإذا أحبَّ هللا عبداً سخَّ  }. 

وذلك یعني أني أنا وأنت نستطیع أن نقوم اللیلة وكل لیلة بال عناء وال تعب إذا استحضرنا في قلوبنا وفي 
 :نیاتنا عند صالة العشاء في بیت هللا، والفجر في بیت هللا حدیث رسول هللا صلَّى هللا علیھ وسلَّم

َما َمْن َصلَّٰى اْلِعَشاَء فِي َجَماَعٍة فَ {  ْبَح فِي َجَماَعٍة فَكأَنَّ َما َقاَم ِنْصَف َلْیلِِھ، َوَمْن َصلَّٰى اْلصُّ َكأَنَّ
}َصلَّى اللَّْیل ُكلَُّھ   [5]. 

فھذه بركة تفضل بھا علینا هللا، فلو صلینا العشاء في بیت هللا في جماعة والفجر في بیت هللا في جماعة 
طائعین طوال اللیل قائمین لھ بالتسبیح والذكر والصالة والركوع ولم نتململ ولم نتباطأ ونتكاسل كتبنا 

وإذا وفقك هللا عزَّ وجلَّ إذا أصبحت وتلوت سورة اإلخالص ثالث !!. والسجود، مع أننا في أعمال غیر ذلك
 :مرات فكأنما قرأت القرآن كلھ، كما قال سید البریة صلى هللا علیھ وسلَّم

 } ُ َما َقَرأَ اْلقُْرآَن أَْجَمَع َمْن َقَرأَ قُلْ ُھَو هللاَّ اٍت، َفَكأَنَّ } أََحٌد َثالََث َمرَّ [6]، 

! وعلى مثل ذلك قس فھناك أحوال كثیرة وأعمال كثیرة ھي یسیرة في العمل ولكنھا تضاعف لك الزمن
لى آخره فإذا قرأت اإلخالص ثالثاً في الصباح، وثالثاً في المساء، فأنت عند هللا تقرأ القرآن كلھ من أولھ إ

وإن كان ذلك في األجر والثواب ولكنھ ال یغني عن مطالعة الكتاب للعظة لبقیة ! ومرة باللیل! مرة بالنھار
 .آیاتھ وقصصھ وحكمھ

ھذه ھي البركة التي دعا لنا بھا النبي صلَّى هللا علیھ وسلَّمفي شھر رجب وفي شھر شعبان وفي شھر 
متكم كما تعلمون وكما قال النبي الكریمفالتمسوا البركة في الطاعات ألن أ. رمضان : 

 𑐀𑐀 .{ أقصر األمم أعماراً وأقلھا أعماالً  }

فاألمم السابقة منھم نوح علیھ السالم عاش ألفاً وثالثمائة عام منھم تسعمائة وخمسون في الدعوة، 
 :وعندما خرج من دنیاه وھو على باب جمرك اآلخرة سألھ المالئكة الواقفون على بوابة البرزخ

ْنَیا ؟ َقالَ {  ْعَوِة، َكْیَف َرأَْیَت الدُّ ِمْثلَ : َیا ُنوُح َیا أَْكَبَر األَْنِبَیاِء، َوَیا َطِویلَ اْلُعُمِر، َوَیا ُمَجاَب الدَّ
}َرُجٍل ُبِنَي َلُھ َبْیٌت َلُھ َباَباِن، َفَدَخلَ ِمْن َواِحٍد َوَخَرَج ِمَن اآلَخرِ  [7]، 



ماننا والذي یقول فیھ نبینافما بالكم لو نظر إلى عصرنا وإلى ز : 

یَن إلى الَسْبِعیَن {  تِّ تِي َما َبْیَن السِّ }أَْعَماُر أُمَّ [8]. 𑐀𑐀 

، فالتمس البركة من العلي الكبیر في الطاعات !!والمطلوب منك یوم القیامة كثیر!! فالعمر قصیر
 .والصالحات، وال تشغلنك الحیاة الدنیا، فالدنیا ساعة فاجعلھا طاعة

𑐀𑐀 … << دعاءثم ال  >>. 𑐀𑐀 

————————————————————————————————————
—— 

م24/11/1995 –ھـ 1416من رجب  2كانت ھذه الخطبة بمسجد األنوار القدسیة بحدائق المعادي بالقاھرة یوم الجمعة الموافق  [1] . 

 .رواه البخارى عن أبى ذر [2]

مجمع الزوائدعن أبي ھریرة َرِضَي هللا عنھ، رواه البزار ورجالھ موثقون في  [3] . 

 .أخرجھ ابن ماجة عن ابن مسعود والدیلمي عن أنس وابن عباس والطبراني في الكبیر عن أبي سعید الخدري [4]

 .عن عثمان بن عفان في مسند اإلمام أحمد وفي صحیح ابن حیان [5]

 .عن أنس، رواه أبو یعلي والطبراني في الصغیر واألوسط والبیھقي [6]

ُ عنُھ، جامع المسانید والمراسیل عن إِبان عن أَنسٍ  [7] رَضي هللاَّ  

 .عن أبي ھریرة في سنن الترمذي وسنن ابن ماجة واإلمام أحمد ورواه أبو یعلي [8]

—————————————- 
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 فضیلة الشیخ فوزى محمد أبوزید
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