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 يا سامعا لكل شكوى محاضرة          :
 إبراهيم الدوّيـــشفضيلة الشيخ  : 

 
 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 احلمد هلل الذي يُطعم وال يطعم، مّن علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بالء حسن أبالنا.

لة، وبّصدددر مدددن احلمدددد هلل الدددذي أطعدددم مدددن الطعددداا، وسدددقم مدددن الودددران، وكسدددا مدددن العدددري، و دددد  مدددن ال دددال
 العمم، وف ل علم كثري ممن خلق تف يال.

 احلمد هلل رن العاملني، اللهم صلي وسلم وبارك علم نبينا حممد، وعلم آله وصحبه أمجعني.
 أما بعد أيها األحبة يف اهلل السالا عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

 يا سامعا لكل شكو .
 ك ترتقي صلوايتيا خالق األكوان أنت املرجتم...... وإليك وحد

 يا خالقي ماذا أقول وأنت تعلمدددين وتعلم حاجيت وشكاتددي
 يا خالقي ماذا أقول وأنت........... مطلع علم شكواي واألنايت 

مع كدل ودو ، ويدا شدا د كدل بلدو ، يدا عداة كدل خفيدة، و يدا كاشد  كدل االلهم يا موضدع كدل شدكو ، ويدا سد
ضددما،ر الصددامدني ندددعوك نعدداء مددن أشدددف فاقددده، وضددعفت قوتدده،  بليددة، يددا مددن الددك حددوا،  السددا،لني، ويعلددم

 وقلت حيلده نعاء الغرباء امل طرين الذين ال جيدون لكو  ما  م فيه إال أنت.
 يا أرحم الرامحني أكو  ما بنا وباملسلمني من ضع  وفدور وذل و وان.

ألطفال اليدامم وذي الوديبة الكبدري، يا سامعا لكل شكو  أعن املساكني واملسد عفني وأرحم النساء الثكاىل وا
 إنك علم كل شيء قدير.

 معاشر األخوة واألخواف:  
النكبداف، وطغدت املانيداف  فالعقبداف، وتكدا ر والدت إن يف تقلب الد ر عجا،ب، ويف تغري األحوال مدواع،، ت

 كثري من اخللق فدنكروا لرهبم وو نت صلدهم به.  علم
، فسانة موجاف القلق واالضطران، وال ع  واهلوان، وعدم اهللدع واخلدو  البحدة اعدمدوا علم األسبان املانية

 :فدخلم اهلل عنهموا عن رهبم ختل خافوا علم املسدقبل، من املسدقبل،
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 ) يَا أَيدَُّها النَّاُس أَنْدُدُم اْلُفَقرَاُء ِإىَل اللَِّه َواللَُّه ُ َو اْلَغيِنُّ احلَِْميُد(.
 

شؤوِِنم وأحواهِلم، ويف كدِل كبدريةو وصدغريو، ويف  دذا العصدُر كل ، مفدقرون إىل اهلل يف  مجيُع اخللق مفدقرون إىل اهلل
النداُس إىل النداس، وال بد َأ أن ُيسددعاُن بالنداس يف مدا يقددرون عليده، لكدن أن يكدوَن  اتعلَق الناُس بالنداِس، وشدك

عدَمُد عليهم، والسؤال إليهم، والدعلُق هبم فهذا  و اهلالُك بعينه، 
ُ
 .فإن من تعلق بويو وكَل إليهامل

، أمدا أن نسد ل اهلَل العدوَن والدوفيدق، ونلدَي عليده بالددعاء، وصدل  نعدمُد علم أنفِسنا وذكا،ِنا بكل غرورو وعجدب
 الناس. بعض الودِة والرخاء، فهذا أخُر ما يفكُر بهوحنِرِص علم نواا الصلة باهلِل يف كِل األشياء، ويف 

 ولسُت إىل عبانك بالفقريِ .........فقرياً ج ُت بابك يا إهلي

 وأطمُع منك يف لف ِل الكبريِ ...........غنياً عنهُم بيقنِي قليب

 فحسيب العوُن من رنو قديرِ ا......اهلي ما س لُت سواك عون

 فحسيب العفُو من رنو غفورِ .....اهلي ما س لُت سواك عفوا

 فحسيب اهلدُي من رنو بصريِ .....اهلي ما س لُت سواك  ديا

 فمن عويِن سواك ومن جمريِ ......إذا ة أسدعن بك يا اهلي

فدورندا وذلندا و و  ضعفنا دخلَص منلإن الفرار إىل اهلل، واللجوء إليه يف كِل حالو ويف كل كرنو و م،  و السبيُل ل
 . واننا

خلوَ  واجلزع، كدم يف ُا ت يُق هبا النفوس، ومزعجاُف تورث اآالإن يف  ذو الدنيا مصا،َب ورزايا، وحمناً وباليا، 
 ؟ الدنيا من عنيو باكيةو 
 ؟حزينوكم فيها من قلب 

 ؟ وكم فيها من ال عفاِء واملعدومني، قلوهُبم تودعل، ونموُعهم تسيل
 . ذا يوُك علًة وسقما

 .وذاك حاجًة وفقرا
 .خر مهاً وقلقاآو 

 .وُك وي ُن من ظلِم سيدوخُر ي، رجل يدربا من زوجه وولدو، وآعزيٌز قد ذل، وغيٌن افدقر، وصحيٌي مرض
 ، شان أو فداة يبحث عن عروس، وطالب يوكو كثرة االمدحاناف والدروس.و الٌث كسدة وبارف جتارته

 .ورابُع أصابه اخلوُ  ووسوسُة الوياطني، والددخنيإلنمان وأخر ابدلَي با، ذا مسحور وذاك مدين 
 وسراٌء وضراُء.تلك  ي الدنيا، ت حُك وتبكي، وجتمُع وتودت، شدُة ورخاُء 
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 )ِلَكْيال تَْ َسْوا َعَلم َما فَاَتُكْم َوال تَدْفَرُحوا ِبَا آتَاُكْم َواللَُّه ال ُيُِبُّ ُكلَّ ُُمَْدالو َفُخورو(.وصدق اهلل العظيم: 
 ؟ادونإىل من يوكون، و أيدَيهم  ء إىل من ،  ؤالجيب أن يكونالسؤال الذي أيها األخوة، 

ورِبا  يس لون ويلحون ويف املديي والثناء يدقلبون، ،يدملقونبورو مثُلهم يرتننون، وللعبيِد جييبك واقُع احلال علم 
 .علم السحرة والكهنة يدهافدون

 -يعلددددم اهلل -ُع أُعيَننددددا منعددددم واهلل ت ملنددددا شددددكاوي املسد ددددعفني، وزفددددراُف املسدددداكني، وصددددرخاُف املنكددددوبني، وتددددد
 م ؟ساِر امللذوعني، لكن أليأ إىل اهلِل وحَدو املودكأل اف املدوجعني، وأناُف املظلومني، وانك

  ؟ أين الثقُة و اليقنُي باهلل ؟ أين الدوكُل علم اهلل ؟ أين اإلاان باهلل
 صرُب الكرمِي فإنه بك أرحمُ .......صرب هلااف وإذا عرتك بليةٌ 

 الرحيَم إىل الذي ال يرحمُ  كوتو.....وإذا شكوَف إىل ابِن أنا إمنا
عن أناس كانوا يوكون إىل اهلل حىت انقطاع سدري نعلهدم، نعدم حدىت سدري النعدل كدانوا يسد لونه اهلل، بدل   أة نسمع

 كانوا يس لون اهلل حىت امللي. 
 .يا أصحاَن احلاجاف

 .أيها املرضم
 .أيها املدينون
 .املظلواو  أيها املكرون

عسُر واملهموا
ُ
 .أيها امل

 .أيها الفقرُي واحملروا
 سعانة الزوجية.من يبحث عن ال يا

 يا من يوكو العقم ويبحث عن الذرية.
 يا من يريد الدوفيق بالدراسة والوظيفة.

 يا من يهدم ألمر املسلمني.
 .يا من ضاقت عليه األرُض ِبا رحبت ،كُل حمداج  يا

 )اْنُعوين َأْسَدِجْب َلُكْم (.: إىل اهلِل أمرنا و و القا،ل وُ ملاذا ال نوك
اِع ِإَذا َنَعاِن (.: ال راعة إىل اهلل و و القا،ل ملاذا ال نرفُع أك َ     ) فَِإيني َقرِيٌب ُأِجيُب َنْعَوَة الدَّ

. لددوال : ) قُددْل َمددا يَدْعبَدد ُ ِبُكددْم َر ي لَددْوال ُنَعددا ُُكْم (ملدداذا ُضددعُ  الصددلِة بدداهلل، وقلددُة االعدمدداِن علددم اهلل، و ددو القا،ددل
 نعا كم.
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) َفَ َخدددْذنَاُ ْم : أصدددحاَن احلاجددداف، أة نقدددرأ يف القدددرآِن قدددول احلدددق عدددز وجدددل يددداأيهدددا املؤمندددون، أيهدددا املسدددلمون 
 (.) َلَعلَُّهْم يَدَدَ رَُّعونَ  ( ملاذا ؟بِاْلَبْ َساِء َوال َّرَّاءِ 

 ؟ الد رِع اهللاإلحلاح و ف ين حنن من الوكو  هلل، أين حنن من 
 ؟سبحان اهلل، ألسنا حباجةو إىل ربنا

 .لِنا، واهلل مث واهلِل  ال حول لنا وال قوَة إال باهللحو قوتنا و نعدمُد علم أ
 واهلِل ال شفاء إال بيد اهلل، وال كاشَ  للبلو  إال اهلل، ال توفيق وال فالح وال سعانَة وال واح إال من اهلل.
اً تدعلدُق العجيُب والغريب أيها األخوُة  أن كدَل مسدلمو يعلدُم ذلدك، ويعدرتُ  هبدذا بدل ويقسدُم علدم  دذا، فلمداذا إذ

 ؟ القلوُن بال عفاُء العاجزين
 للمخلوقني ؟وملاذا نوكو إىل الناِس ونلج َ 

 سل اهلل ربك ما عندو......... وال تس ل الناس ما عند م
 وال تبدغي من سواو الغىن..... وكن عبدو ال تكن عبد م

 .أحبابك، و جرك أصحابكسالك  بُليت إذا  فمن يا
 .لت به كار ةيا من نزلت هبا نازلة، أو ح

 :بالدعاء وقليا من بليت ِبصيبةو أو بالءو، ارفع يديك إىل السماء وأكثر الدمَع والبكاء، وأحلَ علم اهلِل 
 .يا سامعاً لكِل شكو 

 .وقل يا سامعاً لكل شكو إذا اسدعنت ف سدعن باهلل، وإذا س لت ف س ل اهلل، 
 :خبووع، ورنن بصوفو مسموع توكل علم اهلل وحدو، وأعلن بصدقو أنك عبدو واسجد هلل

 .يا سامعاً لكِل شكو 
 وأنت ملج ُ من ضاقت بِه احليلُ ........أنت املالُذ إذا ما أزمٌة مشلت
 أنت اإللُه وأنت الذخُر واألملُ .......أنَت املنان  به يف كِل حان ِةو 
 أنت الدليُل ملن ضلت بِه السبلُ ......أنت الرجاُء ملن ُسدف مذا بهُ 

 عليَك والكُل ملهوُ  ومبدهلُ .........واقعةٌ  واآلمالك نا قصدناإ
 

إن األنبياء والرسَل، و م خرُي اخللق، وأحُب الناَس إىل اهلل،  نزل هبم البالء واشدَد هبم الكرن، فماذا فعلوا وإىل 
 من جل وا.
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ء، إِندددا الودددكايُة هلل أخدددي احلبيدددب، أخدصدددُر لدددك اإلجابدددة، إنددده الد دددرُع والددددعاء، واالفدقددداُر لدددرِن األرِض والسدددما
 .وُحسُن الصلِة باهلل

 ملوالو:يوكو أمَرو إىل اهلل ويلج ُ   ذا نوٌح عليه السالا
َناُو َوأَْ َلُه ِمَن اْلَكْرِن اْلَعِظيِم(.: قال تعاىل   )َوَلَقْد نَاَنانَا نُوٌح فَدَلِنْعَم اْلُمِجيُبوَن * َوَوَّيدْ

 .اإلجابُة من  الرمحن الرحيمكانِت املناجاة، فكانِت ،  كانِت املناناة
َناُو َوأَْ َلُه ِمَن اْلَكْرِن اْلَعِظيِم(.وقال تعاىل:  يدْ َنا َلُه فَدَنجَّ  ) َونُوحاً ِإْذ نَاَن  ِمْن قَدْبُل فَاْسَدَجبدْ

َهِمرو(.)َفَدَعا َربَُّه َأيني َمْغُلوٌن فَانْدَدِصْر * فَدَفَدْحَنا أَبْدَواَن السََّماِء ِبَاءو مُ وقال عز من قا،ل:   ندْ
 

طوِل املدة، فلم يبقم معه ملوا زيارته ل الناسُ أن ، ابدالُو اهللُ باملرِض مثانيَة عور عاماً حىت  ذا أيوُن عليه السالا
) ِإنَّددا َوَجددْدنَاُو : صددرَب واحدسددب، وأ ددىن اهلل عليددهبددل  إال رجددالِن مددن إخوانددِه يزوراندده، لكندده ة ييدد أ عليدده السددالا،

ورِضداُو ِبدا ُقسدم اهلل  ،أوان أي رجداٌع منيدٌب إىل ربده، ظدل علدم صدلِده بربِده و قدِده بده ،ْلَعْبُد ِإنَّدُه َأوَّاٌن(َصاِبراً نِْعَم ا
دديِنَ ال ُّددرُّ َوأَنْددَت لدده، توجدده إىل ربدده بالوددكو  لريفددع عندده ال ددراء والبلددو  قددال تعدداىل :)َوأَيُّوَن ِإْذ نَدداَن  َربَّددُه َأيني َمسَّ

 ؟ فماذا كانَت النديجة. (أَْرَحُم الرَّامِحِنيَ 
نَدداُو : ، العلدديُم البصددرُي بعبددانو، الددرمحُن الددرحيم قددالَ  قددال احلددُق عددز وجددل َنا لَددُه َفَكَوددْفَنا َمددا بِددِه ِمددْن ُضددره َوآتَديدْ )فَاْسددَدَجبدْ

 .أَْ َلُه َوِمثْدَلُهْم َمَعُهْم َرمْحًَة ِمْن ِعْنِدنَا َوذِْكَر  لِْلَعاِبِديَن(
 :، رفع الوكاية هلل فلم يناني وة يناجي إال اهلل قال تعاىلسالا ذا يونُأ عليه ال

ْنَت ُسدْبَحاَنَك ِإيني ُكْندُت ) َوَذا النُّوِن ِإْذ َذَ َب ُمَغاِضباً َفَظنَّ َأْن َلْن نَدْقِدَر َعَلْيِه فَدَناَن  يف الظُُّلَماِف َأْن ال إَِلَه ِإالَّ أَ 
 ؟ يجةفماذا كانَت الند. ِمَن الظَّاِلِمنَي(

َناُو ِمَن اْلَغمي وََكَذِلَك نُدْنِجي اْلُمْؤِمِننَي(. َنا َلُه َوَوَّيدْ  )فَاْسَدَجبدْ
دُر الْدَوارِِ نَي(.احلدق عدز وجدل عنده قال وزكريا عليه السالا مداذا   : )َوزََكرِيَّدا ِإْذ نَداَن  َربَّدُه َرني ال تَدَذْرين فَددْرناً َوأَنْدَت َخيدْ
 كانت النديجة ؟

درَاِف َويَدْدُعونَدَنا )فَاْسَدَجبدْ  َنا َلُه َُيََْي َوَأْصَلْحَنا َلُه َزْوَجُه ِإندَُّهدْم َكدانُوا ُيَسدارُِعوَن يف اخْلَيدْ َرَغبداً َوَرَ بداً وََكدانُوا لَنَدا َنا َلُه َوَوَ بدْ
 الذين يوكون العقم وقلة الولد. َخاِشِعنَي(.

 إذا ملاذا اسدجان اهلل نعاو؟
رياف، وكددانوا ال الددون الدددعاء، بددل كددان القلددب مدصددل مدعلددق بدداهلل، لددذلك قددال اهلل ألِنددم كددانوا يسددارعون يف اخلدد

 )وََكانُوا لََنا َخاِشِعنَي(. عنهم: 
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 خاشعني مدذللني، معرتفني بالدقصري، فالوكاية خترج من القلب قبل اللسان. 
َددا َأْشددُكو بَدثيددي َوُحددْزين ِإىَل القددال: يعقددوُن عليدده السددالا  ، انظددروا لليقددني، لَّددِه َوأَْعلَددُم ِمددَن اللَّددِه َمددا ال تَدْعَلُمددوَن()قَدداَل ِإمنَّ

يوسددَ   عليددهفاسدددجان اهللُ نعا،َدده وشددكواو ورَن ، : )َوأَْعلَددُم ِمددَن اللَّددِه َمددا ال تَدْعَلُمددوَن(انظددروا للمعرفددة بددرن العدداملني
 وأخاو.

 كم إليه ونعاو فقال:و ذا يوس  عليه السالا ابدالو اهلل بكيد النساء، فلج  إىل اهلل، وش
، إنددده الد دددرع والددددعاء، واالفدقدددار لدددرن األرض ) َوِإالَّ َتْصدددِرْ  َعددديني َكْيدددَدُ نَّ َأْصدددُب إِلَدددْيِهنَّ َوَأُكدددْن ِمدددَن اجْلَددداِ ِلنَي(

 والسماء، إِنا الوكاية هلل، وحسن الصلة باهلل. 
  ُ َو السَِّميُع اْلَعِليُم(. )فَاْسَدَجاَن َلُه َربُُّه َفَصَرَ  َعْنُه َكْيَدُ نَّ ِإنَّهُ 

)ِإْذ َتْسددَدِغيُثوَن َربَُّكددْم فَاْسددَدَجاَن وأخددرب اهلل عددن نبينددا حممددد )صددلم اهلل عليدده وآلدده وسددلم( وأصددحابه فقددال تعدداىل: 
 حانه وتعاىل.  . اسدغا ة جلاءة إىل اهلل، شكو  وصلة باهلل سبَلُكْم َأيني مُمِدُُّكْم بِ َْل و ِمَن اْلَمالِ،َكِة ُمْرِنِفنَي(

و كدددذا أيهدددا األحبدددِة حينمدددا نسددددعرُض حيددداَة الرسدددِل مجيعددداً، كمدددا قصدددها عليندددا القدددرآن الكدددرمي، ندددر  أن االبددددالء 
واالمدحان كان مانُُتا وماُ،ها، وأن الصرَب وحسُن الصلِة باهلل ونواا االلدجاِء وكثرُة الدعاِء وحالوة الوكو  كدان 

 قَوُمها.
 كدب السري والدفاسري وق  علم شدِة الدبالء الدذي مناذج من االسدجابة للدعاء، ومن يف وما أشرنا إليه إمنا  ي

 .وعلم أن االسدجابَة جاءف بعد إحلاحو ونعاء، واسدغا ةو ونداء ،أصان األنبياء
 والوإِنددا آيددداُف بيندداف وبدددرا نُي واضددحاف، تقدددول بددل وتعلدددن أن مددن توكدددَل واعدمددد علدددم اهلل، وأحسددن الصدددلة ِبددد

ٌر َوأَبْدَقم أَفَدال : اهلل نعاو، وحفظه ورعاو، فإن ة يكن ذلك يف الدنيا كان يف اآلخرة اسدجان ) َوَما ِعْنَد اللَِّه َخيدْ
 تَدْعِقُلوَن(.

معروضدٌة للبودرية، لدسدجل أن ال اعدمدان إال علدم اهلل، وان ال فدارَج للهددِم وال   مدن االبددالء والصدربأِندا صدفحاٌف 
 كاشَ  للبلو  إال اهلل.

لدددددُي بالددددددعاء، ألن الودددددكو  إىل اهلل تودددددعرك بدددددالقوِة نوأن  ، أن تنظدددددَر إىل السدددددماءاالسددددددعالء  دددددو طريدددددق   دددددذا
 .والسعانة، وأنك ت وي إىل ركنو شديد

 الذل واإل انِة والدبعية.بال ع  و  أما الوكو  إىل الناس، والنظِر إىل ما يف أيدي الناس فيوعرك
 ؟ الدوحيدأصول يا أ ل الدوحيد، أليأ  ذا أصل من 

وقت الودِة والرخاء واخلوِ  واألمدن، واملدرِض والصدحة، ويف  يف أن تدعلق القلوُن خبالقها إن من أصول الدوحيد 
 كل حالو وزمان.
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إىل اهلل، هلو نذيُر خطرو يزعدزُع عقيددِة   جلوما نراو اليوَا من تعلِق القلون باملخلوقني، وباألسبان وحد ا نون ال
 .الدوحيِد يف النفوس

االفدقددار إليدده مددن أعظددِم عددر  ب إليدده، والعددرتا  أيهددا األحبددة: إن الوددكو  هلل، والد ددرَع إىل اهلل، وإظهدداَر احلاجددة
 السؤال، والثقُة واليقنُي باهلل يف كِل حال.واإلحلاح ب اإلااِن و وابِت الدوحيد، وبر اُن ذلك الدعاء

علم صلةو بربه، ويف حرزو من عدوو، يق ي أمرو ويكفي  ولقد زخرف كدُب السنِة ب نواعو من الدعاِء جتعُل املسلمَ 
 .مهه

يف كِل مناسبةو نعا، يف اليقظِة واملناا، واحلركة والسكون، قياماً وقعونا، وعلم اجلنون، ابدهاٌل وت درٌع يف كدل مدا 
 إىل غريو مالذ.  ل أ م العبد، و ل إىل غرِي اهلل مفر، أا

عية مسدفي دة، إليدك علدم سدبيل املثدال مدا أحرجده البخداري ومسدلم مدن ، واألنففي املرض مثال األحانيث كثرية
 حديث عا،وة رضي اهلل تعاىل عنها:

كان إذا اشدكم يقرأ علم نفسه املعوذاف، وينفدث، فلمدا أشددد وجعده    )صلم اهلل عليه وآله وسلم(أن رسول اهلل 
 كنت اقرأ عليه وأمسي عليه رجاء بركدها.

 حديث عا،وة قالت: وأخرج البخاري ومسلم أي ا من
إذا اشدددكم منددا إنسددان مسددحه بيميندده مث قددال: أذ ددب البدد س رن  )صددلم اهلل عليدده وآلدده وسددلم(كددان رسددول اهلل 

 الناس، وأشفي أنت الوايف ال شفاء إال شفا،ك، شفاء ال يغانر سقما، أي ال يرتك سقما.
 ويف صحيي مسلم عن عثمان أبن أ  العاص رضي اهلل تعاىل عنه:

إىل رسول اهلل )صلم اهلل عليه وآله وسلم( وجعا جيدو يف جسدو منذ أسلم، فقال لده )صدلم اهلل عليده  أنه شكم
 وآله وسلم(: ضع يدك علم الذي ت ة من جسدك.

انظدددروا لرسدددول اهلل )صدددلم اهلل عليددده وآلددده وسدددلم(، قددددوتنا وحبيبندددا يدددر  النددداس، ويدددر  أصدددحابه علدددم االعدمدددان 
ك، اإلرشددان أوال هلل، الدعلددق أوال بدداهلل، ة يرشدددو أوال لطبيددب حدداذق وال بدد س هبددذا، واللجدداءة إىل اهلل، ضددع يددد
   لكن الدعلق باهلل ي يت أوال.

ضع يدك علم الذي ت ة مدن جسددك وقدل بسدم اهلل، بسدم اهلل مث يقدول سدبعا أعدوذ بعدزة اهلل وقدرتده مدن شدر مدا 
 أجد وأحاذر.

اية قال عثمان فقلت ذلدك  ف ذ دب اهلل مدا كدان  ، فلدم أزل آمدر أمسحه بيمينك سبع مراف، ويف رو ويف رواية 
 هبا أ لي وغري م.

 سبحان اهلل، امسعوا حلسن الصلة باهلل، والدوكل علم اهلل، فلم أزل آمر هبا أ لي وغري م.
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أ ددر  أيهددا املددريض، أعلددم أن مددن أعظددم أسددبان الوددفاء الدددداوي بددالرقم الوددرعية مددن القددرآن واألنعيددة النبويددة، وهلددا
 عجيب يف شفاء املريض وزوال علده، لكنها تريد قلبا صانقا وذال وخ وعا هلل.

رنن ددا أندددت بلسددانك، فرقيددددك لنفسدددك أف ددل وأودددي، ف ندددت املددريض وأندددت صددداحب احلاجددة، وأندددت امل دددطر، 
وليسددت النا،حددة الثكلددم كالنا،حددة املسددد جرة، ومددا حددك جلدددك مثددل ظفددرك، فدوكددل علددم اهلل بصدددق وأحل عليدده 

 دون ملل، وأظهر ضعفك وعجزك، وحالك وفقرك إليه، وسدجد النديجة العجيبة إن شاء اهلل  قة باهلل.ب
 فإىل كل مريض مهما كان مرضه أقول:

شددفاك اهلل وعافدداك، اعلددم أن األمددراض مددن مجلددة مددا يبدلددي اهلل بدده عبددانو، واهلل عددز وجددل ال يق ددي شددي ا إال وفيدده 
مرضك حلكمة خفيت عليك، أو خفيت علم عقلك البوري ال دعي ، وعسدم اخلري والرمحة لعبانو، ورِبا كان 
 أن تكر وا شي ا و و خري لكم.

أيها احلبيب شفاك اهلل،  ل علمت أن لألمراض واألسقاا فوا،د وحكم أشار أبن القيم إىل أنه أحصدا ا فدزانف 
 (.525لدعليل صفحة علم ما،ة فا،دة )انظر كدان شفاء العليل يف مسا،ل الق اء والقدر واحلكمة وا

أيها املسلم أس ل اهلل العظيم رن العرش العظيم أن يوفيك وأن يعافيك،  ل مسعت قول رسدول اهلل )صدلم اهلل 
مددا مددن مسددلم يصدديبه أذ  مددن مددرض فمددا سددواو، إال حدد  اهلل بدده سددي اته كمددا  دد  الوددجرة عليدده وآلدده وسددلم(: 

 ورقها.
زار أا العالء و ي مري ة فقال اهلل ابوري يا أا العالء فإن مرض (: و ل مسعت أِنا )صلم اهلل عليه وآله وسلم

 املسلم يذ ب اهلل به خطاياو كما تذ ب النار خبث الذ ب والف ة.
 الذنون تكفر ا املصا،ب واآلالا، واألمراض واألسقاا، و ذا أمر جمدمع عليه.قال أبن عبد الرب رمحه اهلل: 

 ذا مقاا بسطها، لكن املران  نا أننا نر  حال بعض الناس إذا مرض واألحانيث واآل ار يف  ذا موهورة ليأ 
فهو يفعل كل األسبان املانية من ذ ان لألطباء وأخذ للدواء وبدذل لألمدوال وسدفر للقريدب والبعيدد، وال شدك 
أن  ذا موروع حممون، ولكن األمدر الغريدب أن يطدرق كدل األبدوان وينسدم بدان مسدبب األسدبان، بدل رِبدا جلد  

 رة واملوعوذين، نعوذ باهلل من حال الورك واملوركني.للسح
 :) َوِإَذا َمِرْضُت فَدُهَو َيْوِفنِي(.أة يقرأ  ذا وأمثاله يف القرآن

 أيها املريض أعلم أن الوايف  و اهلل، وال شفاء إال شفا،ه.
ملددرض، أو هبددذو أيهددا املددريض، بددل يددا كددل مصددان أيددا كانددت مصدديبده،  ددل سدد لت نفسددك ملدداذا ابدددالك اهلل هبددذا ا

املصدديبة ؟ رِبددا خلددري كثددري وحلكددم ال تعلمهددا ولكددن اهلل يعلمهددا،أة اطددر ببالددك أندده أصددابك هبددذا الددبالء ليسددمع 
 صوتك وأنت تدعوو، وير  فقرك وأنت ترجوو، فمن فوا،د املصا،ب اسدخراج مكنون عبونية الدعاء.
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 سبحان من اسدخرج الدعاء بالبالء.قال أحد م: 
 اهلل ابدلم عبدا صاحلا من عبانو وقال ملال،كده ألمسع صوته. ويف األ ر أن

 يعين بالدعاء واإلحلاح.
أيها املريض، املدرض يريدك فقدرك وحاجددك إىل اهلل، وأنده ال غدىن لدك عنده طرفدة عدني، فيدعلدق قلبدك بداهلل، وتقبدل 

 عليه بعد أن كنت غافال عنه، وصدق من قال:
 فرِبا صحت األجساا بالعلل.

 ك وأسل نمع عينيك، وأظهر فقرك وعجزك، واعرت  بذلك وضعفك.ف رفع يدي
بينمدا رجدل جدالأ و دو يعبدث باحلصدم وُيدذ  بده إذ رجعدت حصداة منده يف روايدة عدن سدعيد ابدن عنبسدة قدال: 

عليه فصارف يف أذنده، فجهددوا بكدل حيلدة فلدم يقددروا علدم إخراجهدا، فبقيدت احلصداة يف أذنده مددة و دي ت ملده، 
 )أَمَّْن جيُِيُب اْلُمْ طَرَّ ِإَذا َنَعاُو َوَيْكِوُ  السُّوَء (.ا جالأ إذ مسع قارئ يقرأ: فبينما  و ذاف يو 

 فقال الرجل: يا رن أنت اجمليب وأنا امل طر ف كو  عين ما أنا فيه، فنزلت احلصاة من أذنه يف احلال. 
 ال تعجب، إن ر  لسميع الدعاء، إذا أران شي ا  قال له كن فيكون.

ريض، إياك وسوء الظن باهلل إن طال بك املرض، فدعدقد أن اهلل أران بدك سدوء، أو أنده ال يريدد معافاتدك، أيها امل
 أو أنه ظاة لك، فإنك إن ظننت ذلك فإنك علم خطر عظيم.

إن اهلل أخرج اإلماا أمحدد بسدند صدحيي مدن حدديث أ   ريدرة أن رسدول اهلل )صدلم اهلل عليده وآلده وسدلم( قدال: 
 أنا عند ظين عبد  ، إن ظن خريا فله، وإن ظن شرا فله.تعاىل يقول 

 يعين ما كان يف ظنه فإين فاعله به، ف حسن الظن باهلل جتد خريا إن شاء اهلل.
 ال جتزعن إذا نالدك موجعة.............. واضرع إىل اهلل يسرع حنوك الفرج

 نسل مث اسدعن جبميل الصرب حمدسبا............ فصبي يسرك بعد العسر ي
 فسو  يدجل عنك اهلم مر ال........... وإن أقاا قليال سو  يّدجل 

 دددذا يف املدددرض، وأطلدددت فيددده لكثدددرة املرضدددم، وحاجدددة النددداس إىل مثدددل  دددذو الدوجيهددداف، و دددي  دددداج إىل نروس 
 وحماضراف، ولكن حسيب ما ذكرته اآلن ألن املوضوع عاا يف املصا،ب واآلالا.

 
 ُيداج الناس فيها إىل الوكو  إىل اهلل تراكم الديون وكثرة املعسرين.ومن املصا،ب واآلالا اليت 
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كم مدن مددين عجدز عدن الوفداء، وكدم مدن معسدر يعدي  يف شدقاء،  دم يف الليدل وذل يف النهدار، أحدزان وآالا ال 
يغمدددض يف منددداا، وال يهنددد  يف طعددداا، طريدددد للغرمددداء، أو مدددع السدددجناء، صدددبية صدددغار، وبيدددت لألجدددار، وزوجدددة 

 ة ال تدري أتطرق أبوان احملسنني أو تسلك طرق الفاسقني.مسكين
  ذو رسالة مؤملة من زوجة إىل زوجها يف السجن بسبب الديون جاء فيها:

ة أمتدددع معددك يف حياتنددا الزوجيددة إال فددرتة مددن الددزمن حددىت غيبددوك يف غيا ددب السددجون، كددم سددنة غبددت عددين ال 
م أا ميددت فدنعددم، ليدددك تددر  حدداد وحددال أوالنك، ليدددك أنري مدداذا فعددل اهلل بددك، وال أنري عنددك أحددي فرتجدد

تدر  حددال صددغارك، لسددت أنري  ددل أخددون أمانددة اهلل وأمانددك وأطلددب الددرزق هلددؤالء بطددرق حمرمددة وأنددا يف ذمدددك 
 .. إىل أخر الرسالة من كدان  إىل الدا،نني واملدينني. وعهدك، أا أطلب الطالق وي يع أوالنك

ال  ذا الزوج كي  يكون و و يقرأ  دذو الكلمداف، نيدون وسدجون ومهدوا وأوالن، وأقول أيها األحبة، تصوروا ح
 ذل وخ وع للناس.

: أندا رجدل سدجني علدي مبلدا مدن املدال، وصدار د يف السدجن أكثدر وأمسعوا هلدذا الرجدل و دو يودكو حالده ويقدول
 من سنة ونص ، وال يقبل خصمي كفيال، وأنا معسر وصاحب عا،لة فهل جيوز سجين؟

ملدداذا طددرقدم األبددوان كلهددا ونسدديدم بددان مددن يسدددحي مددن عبدددو إذا رفددع يديدده إليدده أن الء وأمثدداهلم أقددول: إىل  ددؤ 
 يرنمها صفرا خا،بدني. وسندو جيد.

كددن مثددل الصدديب إذا اشدددهم علددم أبويدده شددهوة فلددم اكندداو قعددد يبكددي عليهمددا، فكددن أنددت قددال السددري السددبطي:  
 عليه. مثله إذا س لت ربك وة يعطك، ف قعد وأبكي

 ولرن نازلة ي يق هبا الفىت............... ذرعا وعند اهلل منها ُمرج
 كملت فلما اسدحكمت حلقاُتا.......... فرجت وكان يظنها ال تفرج

نخددل الندديب ومددن األنعيددة يف ق دداء الدددين مددا أخرجدده أبددو ناوون يف سددننه مددن حددديث أ  سددعيد اخلدددري قددال: 
د ذاف يددوا فددرأ  فيدده رجددال مددن األنصددار يقددال لدده أبددو أمامدده، فقددال لدده الندديب )صددلم اهلل عليدده وآلدده وسددلم( املسددج

إن أراك جالسا يف املسجد يف غري وقدت صدالة، قدال مهدوا لدزمدين، ونيدون يدا رسدول  )صلم اهلل عليه وآله وسلم(
قلت بلم أفال أعلمك كالما إذ قلده أذ ب اهلل مهك وق م عنك نينك،  )صلم اهلل عليه وآله وسلم(اهلل. قال 

يدا رسددول اهلل، قددال قددل إذا أصددبحت وإذا أمسدديت: اللهددم إين أعددوذ بدك مددن اهلددم واحلددزن، وأعددوذ بددك مددن العجددز 
 .والكسل، وأعوذ بك من اجلنب والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال

 قال ففعلت ذلك ف ذ ب اهلل تعاىل مهي وغمي وق م عين نيين.
 وسالمه عليه. يعلق القلون باهلل صلواف اهلل
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ورو  البيهقدي يف ف دا،ل األعمددال عدن محدان ابددن سدلمة أن عاصدما ابددن أ  إسدحاق شدين القددراء يف زمانده قددال: 
فج دددت إىل بعدددض إخددواين ف خربتددده بددد مري فرأيددت يف وجهددده الكرا دددة،  -أ ي حاجدددة وفاقددة -أصددابدين خصاصدددة 

مسدبب األسدبان، يدا مفددي األبدوان، فخرجت من منزله إىل الصحراء مث وضدعت وجهدي علدم األرض وقلدت يدا 
يددا مسددع األصددواف، يددا جميددب الدددعواف، يددا قاضددي احلاجدداف اكفددين حباللددك عددن حرامددك وأغنددين بف ددل عددن مددن 

 يلي علم اهلل هبذا الدعاء.سواك. 
قددال فددواهلل مددا رفعددت رأسددي حددىت مسعددت وقعددت بقددر ، فرفعددت رأسددي فددإذا حبدددأة طرحددت كيسددا أمحددر ف خددذف 

انون نينارا وجدو را ملفوفدا بقطندة، فبعدت اجلدوا ر ِبدال عظديم، وأبقيدت الددنانري فاشدرتيت منهدا الكيأ فإذا فيه مث
 عقارا ومحدف اهلل تعاىل علم ذلك.

 ال نعجب أيها األخوة، إن ر  لسميع الدعاء، ومن يدوكل علم اهلل فهو حسبه.
 ابدن مسدعون رضدي اهلل عنهمدا قدال: ومن األنعية عند اهلم والقلق ما أخرجه أمحد يف املسند من حديث عبد اهلل

ما أصان أحدا ق   م وال حزن فقال اللهم إين عبدك، ابدن عبددك  )صلم اهلل عليه وآله وسلم(قال رسول اهلل 
أبن أمدك نصييت بيدك، ماض يف حكمك، عدل يف ق ا،ك، أس لك بكل اسم  و لك مسيدت بده نفسدك، أو 

بده يف علددم الغيدب عنددك أن جتعددل القدرآن ربيدع قلدديب  فو اسدد  ر علمددده أحددا مدن خلقددك، أ أنزلدده يف كدابدك، أو
ونور صدري وجالء حزين وذ ان مهي، إال أذ ب اهلل مهه وحزن وأبدله مكانه فرجا، ويف رواية فرحا، قال فقيل 

 يا رسول اهلل أال ندعلمها، قال بلم ينبغي ملن مسعها أن يدعلمها. 
فكيددد  إذا اجدمعدددت عليددده اهلمدددوا واألحدددزان، وشدددواغل الددددنيا  أيهدددا األخدددوة، إن اإلنسدددان مندددا ضدددعي ، ضدددعي 

 ومواكلها فزانته ضعفا، وجعلده فريسة للهم والقلق والدمزق النفسي.
انظروا للعياناف النفسية، وكثرف املراجعني هلا، شبان وفدياف يف أعمار الز ور، أين  دؤالء مدن االعدصداا بداهلل، 

 لغموا وق م باملصا،ب واألحزان.واالتصال والوكو  للذي قّدر اهلموا وا
يدصل به مدذلال معرتفا بذنبه طارقا بابه مسددعينا بده مسدديقنا ب نده  دو القدانر علدم كودفها نون سدواو، ومدا سدواو 

 إال أسبان  و الذي يقدر ا ويهي ها للعبد.
ْنَساُن َضِعيفاً(.إن اهلل تعاىل يقول:   ) َوُخِلَق اإْلِ

فددإن اإلنسددان ضددعي  البنيددة، ضددعي  القددوة، ضددعي  اإلرانة ضددعي  الصددرب : قددال أبددن القدديم يف طريددق اهلجددرتني
واآلفاف إليه مدع  دذا ال دع  أسدرع مدن السديل يف صديب احلددور، فباالضدطرار البدد لده مدن حداف، معدني يقويدده 

 ويعينده وينصرو ويساعدو، فإن ختلم عنه  ذا املعني فاهلالك أقرن إليه من نفسه.
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كمددا أوصددم )صددلم اهلل عليدده وآلدده وسددلم( فددإن فيدده خ ددوعا وخوددوعا هلل، فيدده اعرتافددا إذا فلندددعلم  ددذا احلددديث  
 جبميع أمساء اهلل ما يُغر  منها وما ال يعر ، ما كدب وما أخفم. ةبالعبونية والذل هلل، فيه توسل واسدغا 

 وصدب وال مدا يصديب املسدلم مدن نصدب والوأبور أخدي احلبيدب فدإن النديب )صدلم اهلل عليده وآلده وسدلم( يقدول: 
  م وال حزن وال أذ  وال غم، حىت الووكة يواكها إال كفر اهلل هبا من خطاياو.

 يا صاحب اهلم إن اهلم منفرج......... أبور خبري فإن الفارج اهلل
 إذا بليت فثق باهلل وأرضم به......... إن الذي يكو  البلو   و اهلل

أبو ناوون والنسا،ي عدن أ  موسدم أن النديب )صدلم اهلل عليده  ومن األنعية عند النوازل والفنت واخلو  ما أخرجه
 اللهم إنا وعلك يف حنور م ونعوذ بك من شرور م.وآله وسلم( كان إذا خا  قوما قال: 

اللهدم أندت ع ددي وأندت ناصدري، بدك أصدول وبدك وكان يقول )صلم اهلل عليه وآله وسلم( عندد لقداء العددو: 
 أجول وبك أقاتل.
قاهلدا إبدرا يم حدني القدي يف النددار، )حسدبنا اهلل ونعدم الوكيدل( ري مدن حدديث ابدن عبداس قدال: ويف صدحيي البخدا
 حني قال له الناس إن الناس قد مجعوا لكم. )صلم اهلل عليه وآله وسلم(وقاهلا نبينا حممد 

 فإذا كان احمليي واملميت والرزاق  و اهلل، فلماذا الدعلق بغري اهلل؟
واعلدم أن األمدة لدو اجدمعدوا علدم أن ي دروك بوديء صلم اهلل عليه وآله وسلم( يقول: ملاذا اخلو  من الناس و)

 ة ي روك إال بويء كدبه اهلل عليك.
) فَاللَّددُه أيهدا املسددلم، ال اكددن للقلدب أبدددا أن يسددكن أو يرتداح أو يطمدد ن لغددري اهلل، فداحف، اهلل ُيفظددك ورنن : 

ٌر َحاِفظاً َوُ َو أَْرَحُم الرَّامِحِ   نَي(.َخيدْ
إِندا العنايدة الربانيدة  )قَداَل َكدالَّ ِإنَّ َمعِدَي َر ي َسديَدْهِديِن(،رأ  موسم عليه السالا البحر أمامه والعدو خلفه فقدال: 

 إذا ركن إليها العبد صانقا ُملصا.
يقدول: نبينا حممد )صلم اهلل عليه وآله وسلم( يف الغار وير  أقداا أعدا،ه علم بان الغار، ويلدفت إىل صداحبه 

، واألعجب مدن ذلدك أنده مطدارن مودرن يبودر سدراقة ب نده سدو  يلدبأ سدواري كسدر ، ) ال َ َْزْن ِإنَّ اللََّه َمَعَنا (
  كذا اإلاان واالعدصاا باهلل.

كان )صلم( إذا حزبه أمر فزع إىل الصدالة، أي إذا ندزل بده أا أو أصدابه غدم جلد  إىل اهلل، فدزع إىل الصدالة ليلجد  
 يوكو إىل اهلل، ويناجي موالو.إىل اهلل، و 

 إِنا الثقة باهلل عند الودا،د، فهو ي وي إىل ركن شديد.
 فيا من وقعت بودة أرفع يديك إىل السماء، وأحل علم اهلل بالدعاء واهلل يعصمك من الناس.
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أتددِق نعددوة و قددال ملعدداذ حددني بعثدده إىل الدديمن: وإن كنددَت مظلومدداً ف بوددر فددإن الندديَب )صددلم اهلل عليدده وآلدده وسددلم( 
 .املظلوا فإِنا ليأ بينها وبني اهلل حجان

نعوة املظلوا مسدجابة وإن كدان وعن أ   ريرة رضي اهلل عنه قال، قال رسول اهلل )صلم اهلل عليه وآله وسلم(: 
 فاجرا ففجورو علم نفسه.

 أال قولوا لوخص قد تقو ............علم ضعفي وة اوم رقيبه
 ............. وأرجو أن تكون له مصيبةخب ف له سهاما يف اللياد

 
أيهدا األخدوة واألخدواف، إن مدن أعظدم الباليدا وأشدد الرزايددا مدا يصديب املسدلمني يف كدل مكدان مدن غدزو واجديدداح 
وتعددددياف ومظددداة وفقدددر وجتويدددع حدددىت أصدددان بعدددض النفدددوس ال دددعيفة اليددد س والقندددو  واإلحبدددا  وفقددددان الثقدددة 

 واألمل.
لدديأ األمددر هلل مددن قبددل ومددن بعددد، ألدديأ حسددبنا اهلل وكفددم بدداهلل حسدديبا، ألدديأ اهلل بقددانر، ملدداذا أيهددا األخددوة ؟ أ

 أليأ  و الناصر وكفم باهلل نصريا، أال يعلم اهلل مكر م، أة يقل:
ُر اْلَماِكرِيَن(.   ) َوَاُْكُروَن َوَاُْكُر اللَُّه َواللَُّه َخيدْ

 بيَك أَنَُّه َعَلم ُكلي َشْيءو َشِهيٌد(.)َأوَةَْ َيْكِ  ِبرَ أليأ اهلل بكايف عبدو: 
َناَك اْلُمْسدَدْهزِ،نَي(.أة يقل:   )ِإنَّا َكَفيدْ
 )َفَسَيْكِفيَكُهُم اللَُّه َوُ َو السَِّميُع اْلَعِليُم(.أة يقل: 

معاشددر األخدددوة امسعدددوا وعدددوا، وأعلمدددوا وأعلندددوا، إن مصددديبدنا ليسددت بقدددوة عددددونا، إمندددا  دددي ب دددع  صدددلدنا بربندددا، 
وضع   قدنا وقلة اعدماننا عليه، لنفد  يف أنفسنا عند وقوعنا يف الوددا،د واحملدن، أيدن ال دراعة والودكو  هلل، 
أيددددن اللجدددداءة واملنجدددداة هلل؟ لدددديأ شدددديء أف ددددل عنددددد اهلل مددددن الدددددعاء ألن فيدددده إظهددددار الفقددددر والعجددددز، والدددددذلل 

 واالعرتا  بقوة اهلل وقدرته وغناو.
م فن الدعاء والدذلل واخل وع والبكاء، لنعرت  بالفقر إليه، ولنظهر العجز وال ع  أيها املسلمون، نريد أن تعل

بددني يديدده، ألدديأ لنددا يف رسددول اهلل قدددوة، ألدديأ لنددا فيدده أسددوة، أوذي أشددد األذ ، وكددّذن أشددد الدكددذيب، أُتددم 
حلجدر، قيدل عنده  وع ربد  علدم بطنده ااجلدعاشا يديما وافدقر، ومن شددِة بعرضه وخدشت كرامده، وطرن من بلدو، 

كددذاُن وسددداحر، وجمندددوُن وشددداعر، توضدددُع العراقيدددُل يف طريقددده، وسددلم اجلدددزوِر علدددم ظهدددرو، يودددُ  رأُسددده، وتكسدددُر 
 املوركون واملنافقون واليهون. رباعيُده، يقدُل عمه، مجعوا عليه األحزاَن وحاصروو،
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فمداذا فعدل  طُدرَن ويالحدَق ويرمدم باحلجدارِة يو ذ ُب إىل الطا،ِ  يبلُا نعوَته فيقابَل بالدكذيِب والسِب والوددِم، ي
 )صلم اهلل عليه وآله وسلم( ؟ -ب    َو وأمي-
يوكو، إىل ذي اجلدربوِف وامللكدوِف، إىل القدوي العزيدز، فد علن )صدلم اهلل عليده علم من من يس ل،  ،ذ ب أين

ا، لكددن امسددع لفددِن الوددكو  وآلدده وسددلم( الوددكو ، ورفددَع يديدده بددالنجو ، نعدداء وأحلَ وبكدداء، وتظلددَم وتدد ةَ وشددك
 :قال وإظهار العجِز وال عِ  واالفدقار منه )صلم اهلل عليه وآله وسلم(

وقلددَت حيلدديت و ددواِن علددم الندداس، يددا أرحددم الددرامحني، إىل مددن تِكلددين إىل عدددوو  عَ  قددويتضددكو إليددك أشدداللهددم 
غدري أن عافيدَدك أوسدُع د، أعدوذ بندوِر  يدجهمين، أا إىل قريبو ملكَده أمري، إن ة تكن ساخطاً علَي فدال أُبداد،

الظلمداف، وصدُلَي عليده أمدُر الددنيا واآلخدرة، أن ُ دَل  لدهوجَهك الكدرمي، الدذي أضداءف لده السدماواف، وأشدرقت 
 كدذا كدان )صدلم اهلل . علَي غ َبك أو تُنزَل علي سَخَطك، لك العدىب حدىت ترضدم، وال حدوَل وال قدوة إال بدك

 وو  لربه.عليه وآله وسلم( ضراعة و 
أيها األخوة، ملاذا نوكو إىل الناس، ونبث ال ع  واهلوان واهلزاة النفسدية يف جمالسدنا، وننسدم أو ندكاسدل عدن 

يُكْم ِمْن ظُُلَماِف اْلبَدري َواْلَبْحِر َتْدُعونَُه َتَ رُّعاً َوُخْفَيًة لَِ ْن الوكو  ملن بيدو األمر من قبل ومن بعد :) ُقْل َمْن يُدَنجي
َها َوِمْن ُكلي َكْرنو مُثَّ أَنْدُدْم ُتوْ َأوَْ  يُكْم ِمندْ  رُِكوَن(.انَا ِمْن َ ِذِو لََنُكوَننَّ ِمَن الوَّاِكرِينَ * ُقِل اللَُّه يُدَنجي

ألدديأ فينددا مددن بيندده وبددني اهلل أسددرار؟ ألدديأ فينددا أيهددا األحبددة أشددعث أغددرب ذي طمددرين لددو أقسددم علددم اهلل ألبددرو، 
 يه إىل اهلل يف ظلمة الليل يسجد ويركع، يندحب ويرفع الوكو  إىل اهلل.أليأ فينا من يرفع يد

 )َواللَُّه َغاِلٌب َعَلم أَْمرِِو َوَلِكنَّ َأْكثَدَر النَّاِس ال يَدْعَلُموَن(.فلنوكو إىل اهلل ولنقوي الصلة باهلل:  
ث ابدن عبداس رضدي اهلل ومدن األنعيدة يف املصديبة والكدرن والوددة وال ديق مدا أخرجده البخداري ومسدلم مدن حددي

ال إلده إال اهلل العظديم احللديم، ال تعاىل عنهما أن رسول اهلل )صلم اهلل عليه وآله وسلم( كان يقول عند الكدرن: 
 .إله إال اهلل رن العرش العظيم، ال إله إال اهلل رن السماواف ورن األرض رن العرش الكرمي

 دددو حدددديث جليدددل ينبغدددي االعدنددداء بددده يف شدددرح مسدددلم:  ويف روايدددة كدددان إذا حزبددده أمدددر قدددال ذلدددك، قدددال الندددووي
 كان السل  يدعون به ويسمونه نعاء الكرن.، وقال الطرباين  واإلكثار منه عند الكرن واألمور العظيمة

: نعددواف وأخددرج أبددو ناوون وأمحددد عددن أ  بكددرة رضددي اهلل عندده أن رسددول اهلل )صددلم اهلل عليدده وآلدده وسددلم( قددال
 أرجو فال تكلين إىل نفسي طرفت عني وأصلي د ش ين كله ال إله إال أنت.املكرون، اللهم رمحدك 

وأخددرج الرتمدددذي عدددن سدددعد ابدددن أ  وقددداص رضدددي اهلل عنددده قدددال، قدددال رسدددول اهلل )صدددلم اهلل عليددده وآلددده وسدددلم(: 
ا نعوف ذي النون إذ نعا و و يف بطن احلوف ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني، فإنه ة يددعو هبد

 رجل مسلم يف شيء ق  إال اسدجان اهلل له.
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نَدداُو ِمددَن اْلغَددمي وََكددَذِلَك ملددا قاهلددا يددونأ عليدده السددالا و ددو يف بطددن احلددوف، قددال اهلل عددز وجددل:  َنا لَددُه َوَوَّيدْ )فَاْسددَدَجبدْ
كدانوا يف الوددا،د ونعوندا منيبدني   أي إذا )وََكَذِلَك نُدْنِجدي اْلُمدْؤِمِننَي(،، قال ابن كثري يف تفسريو: نُدْنِجي اْلُمْؤِمِننَي(

 إلينا، وال سيما إذا نعوا يف  ذا الدعاء يف حال البالء، فقد جاء الرتغيب هبا عن سيد األنبياء.
وأخددرج مسددلم مددن حددديث أا سددلمة رضددي اهلل عنهددا أِنددا قالددت مسعددت رسددول اهلل )صددلم اهلل عليدده وآلدده وسددلم( 

و اهلل إن هلل وإندا إليده راجعدون، اللهدم أجدرين يف مصديبيت واخلفدين ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمدر يقول: 
 خريا منها، إال أخل  اهلل له خريا منها.

 قالت فلما ماف أبو سلمة قلت يف نفسي أي املسلمني خري من أ  سلمة؟
وآلدددده فدددد خل  اهلل د رسددددول اهلل )صددددلم اهلل عليدددده  -أي الدددددعاء–أو بيددددت  دددداجر إىل رسددددول اهلل، مث إين قلدهددددا 

 وسلم(.
إذا فاالسرتجاع ملج  ومالذ لذوي املصدا،ب، ومعنداو باخدصدار: إن هلل توحيدد وإقدرار بالعبونيدة وامللدك، وإن إليده 

 راجعون إقرار ب ن اهلل يهلكنا مث يبعثدنا.
دِر الصَّداِبرِيَن * الَّدِذيَن إذا فاألمر كله هلل، وال ملج  منده إال إليده، واهلل عدز وجدل يقدول:  ُهْم ُمِصديَبٌة ) َوَبوي ِإَذا َأَصدابَدددْ

ْم َوَرمْحٌَة َوأُولَِ َك  ُ   ُم اْلُمْهَدُدوَن(.قَاُلوا ِإنَّا لِلَِّه َوِإنَّا إِلَْيِه رَاِجُعوَن * أُولَِ َك َعَلْيِهْم َصَلَواٌف ِمْن َرهبِي
 

أن املفددزع بعددد اإلاددان  إلديكم أيهددا األحبددة أمثلدة ومواقدد  للددذين جل ددوا إىل حصدن اإلاددان وسددالح الدددعاء، وأنركدوا
  و الدعاء، السالح الذي يسددفع به البالء ويرن به شر الق اء.

مكثددت أنددا ومددن عندددي  ال ددا ة نطعددم شددي ا مددن اجلددوع، فخرجددت إد ابندديت الصددغرية عددن أصددبا ابددن زيددد قددال: 
ظدددروا إىل مدددن انظدددروا إىل مدددن اللجددداءة، ان –وقالدددت يدددا أبددديت اجلدددوع، تودددكو اجلدددوع، قدددال ف تيدددت مكدددان الوضدددوء 

فدوضد ف وصدليت ركعددني، وأهلمدت نعداء نعدوف بده ويف آخدرو: اللهدم افددي علدي رزقدا ال جتعدل ألحدد  -يلج ون
علددي فيدده منددة، وال لددك علددي فيدده يف اآلخددرة تبعددة برمحدددك يددا أرحددم الددرامحني، مث انصددرفت إىل البيددت فددإذا بددابنيت 

هبدذو الصدرة مدن الددرا م وحبمدال عليده نقيدق ومحددال الكبدرية قامدت إد وقالدت: يدا أبده جداء رجدل يقدول أنده عمدي 
عليدده مددن كددل شدديء يف السددوق، وقددال: أقددرءوا أخددي السددالا وقددول لدده إذا احدجددت إىل شدديء فدد نعو هبددذا الدددعاء 

 ت تيك حاجدك.
 واهلل ما كان د أخو ق ، وال أعر  من كان  ذا القا،ل، ولكن اهلل علم كل شيء قدير. قال أصبا ابن زيد

 ر ملا صار م طربا.......وخانين الصرب والدفري  واجللدفقلت للفك
 نعها مساوية متوي علم قدر........ال تعرتضها ب مر منك تدنفسد
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 فحفين خبفي اللط  خالقنا........ نعم الوكيل ونعم العون واملدن
 

وع، وال ُيدل لدك كنت يف بييت قاعدا فقال د أ لي قد تر  ما هبؤالء األطفال مدن اجلدوعن شقيق البلخي قال:  
نرجددع إىل السددبب الددذي كددانوا يدددورون حولدده رضددوان اهلل  –أن  مددل علدديهم مددا ال طاقددة هلددم بدده، قددال فدوضدد ف 

فدوضدد ف وكددان د صددديق ال يددزال يقسددم علددي بدداهلل إن يكددون د حاجددة أعلمدده هبددا وال أكدمهددا عندده،  -علدديهم
رف ما روي عن أ  جعفر قال: من عرضت لده فخطر ذكرو بباد، فلما خرجت من املنزل مررف باملسجد، فذك

حاجة إىل ُملوق فليبدأ فيها باهلل عز وجل، قال فدخلت املسدجد فصدليت ركعددني، فلمدا كندت يف الدودهد أفدر  
علي النوا، فرأيت يف منامي أنه قيل: يا شقيق أتدل العبان علم اهلل مث تنساو، يا شدقيق أتددل العبدان علدم اهلل مث 

قظت وعلمدددت أن ذلددك تنبيددده نبهددين فيددده ر ، فلددم أخدددرج مددن املسدددجد حددىت صدددليت العوددداء تنسدداو، قدددال فاسدددي
اآلخرة، مث تركت الذ ان لصاحيب وتوكلت علم اهلل، مث انصرفت إىل املندزل فوجددف الدذي أرنف أن اقصدد قدد 

 .حركه اهلل وأجر  أل لي علم يديه ما أغنا م
 يدوكل علم اهلل فهو حسبه. إن ر  لسميع الدعاء، فال نعجب أيها األحبة، ومن

 
ومكثت ِبكة مدة يعرتيين أنوار ال أجد هلا طبيبا وال نواء، فكنت أعاجل : وأمسع لدعا أبن القيم يف الفا ة يقول

 نفسي بالفا ة ف ر  هلا ت  ريا عجيبا، فكنت أص  ذلك ملن يودكي أملا، فكان كثري منهم يربأ سريعا.
، و ددذا فك منددا نودد  مددن عقددالعليدده ملددا قددرأ علددم سدديد احلددي الفا ددة قددال:  ويف حددديث أ  سددعيد اخلدددري املدفددق

 يوهد أي ا بف ل الفا ة.
 

نيكا، كان يقوا من الليل بصدياحه، فلدم  لسعيد أبن جبريومن املواق  اجلميلة الطريفة يف ف ل الدعاء أنه كان 
مالده قطدع اهلل فودق عليده ذلدك، فقدال  يصي ليلة من اللياد حىت أصبي، فلم يصلي سعيد قياا الليل تلدك الليلدة

 ؟-يعين الديك– صوته
 وكان سعيد جمان الدعوة، فما مسع للديك صوف بعد ذلك الدعاء، فقالت أا سعيد:

 يا بين ال تدعو علم شيء بعد ا.
وذكر أحد الدعاة يف بعض رسا،له أن رجدال مدن العبدان كدان مدع أ لده يف الصدحراء يف جهدة البانيدة، وكدان عابددا 

قددال فانقطعددت امليداو اجملدداورة لنددا وذ بدت الدددمأ مداء أل لددي فوجدددف أن الغددير قددد جدد ، ددا منيبددا ذاكدرا هلل، قان
فعدف إليهم مث الدمسنا املاء انة ويسدرة فلدم ودد ولدو قطدرة، وأنركندا الظمد  واحدداج أطفداد للمداء، فددذكرف رن 
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صدددليت ركعددددني، مث رفعدددت يددددي وبكيدددت العدددزة سدددبحانه القريدددب اجمليدددب، فقمدددت وتيممدددت واسددددقبلت القبلدددة و 
 :وسالت نموعي وس لت اهلل بإحلاح وتذكرف قوله
 )أَمَّْن جيُِيُب اْلُمْ طَرَّ ِإَذا َنَعاُو َوَيْكِوُ  السُّوَء(.

قددال ومددا  ددو واهلل إال أن قمددت مددن مقددامي ولدديأ يف السددماء مددن سددحان وال غدديم، وإذا بسددحابة قددد توسددطت 
احدكمت علم املكان مث أنزلت ماء ا فامدألف الغدران من حولنا وعن ايننا وعدن مكاين ومنزد يف الصحراء، و 

يسددارنا فوددربنا واغدسددلنا وتوضدد نا ومحدددنا اهلل سددبحانه وتعدداىل، مث ار لددت قلدديال خلدد   ددذا املكددان وإذا اجلدددن 
 :والقح ، فعلمت أن اهلل ساقها د بدعا،ي، فحمدف اهلل عز وجل

 اْلَغْيَث ِمْن بَدْعِد َما قَدَنطُوا َويَدْنُوُر َرمْحََدُه َوُ َو اْلَوِدُّ احلَِْميُد(. )َوُ َو الَِّذي يُدنَدزيلُ 
 

وذكدددر أي دددا أن رجدددال مسدددلما ذ دددب إىل إحدددد  الددددول والدجددد  ب  لددده إليهدددا، وطلدددب بددد ن متنحددده جنسدددية، قدددال 
م كدددل معارفددده، ف غلقدددت يف وجهددده األبدددوان، وحددداول  دددذا الرجدددل كدددل احملاولدددة وسددددفر  جهددددو وعدددرض األمدددر علددد

عليددك بالثلددث األخددري مددن الليددل فبددارف احليددل وسدددف السددبل، مث لقددي عاملددا ورعددا فوددكا إليدده احلددال، فقددال لدده 
وواهلل فقددددد تركددددت الددددذ ان إىل الندددداس وطلددددب ، قددددال  ددددذا الرجددددل: فدددد نعو مددددوالك، إندددده امليسددددر سددددبحانه وتعدددداىل

عاة، وكنت أ د  هلل يف السحر وأنعوو، ومدا الوفاعاف، وأخذف أناوا علم الثلث األخري كما أخربين ذلك ال
 دو إال بعددد أيدداا وتقدددمت ِبعدروض عدداني وة اجعددل بيددين وبيدنهم واسددطة فددذ ب  ددذا اخلطدان ومددا  ددو إال أيدداا 

 .وفوج ت وأنا يف بييت أين انعم وأسلم اجلنسية، وكنت يف ظرو  صعبة
   علم اهلل وندعوو، وابوروا:إن اهلل مسيع جميب، ولطي  قريب، لكن الدقصري منا، البد أن نل

 )ِإنَّ َر ي َلَسِميُع الدَُّعاِء(. 
 

وأذكددر أن طالبددا مدميددز يف نراسددده حصددل لدده ظددر  يف ليلددة امدحددان إحددد  املددوان، وة يسدددطع أن يددذاكر مجيددع 
ي املددنه  املقددرر للمددانة إال بقدددر الثلددث، فدد  دم لددذلك واغدددم وضدداقت عليدده نفسدده، وة يسدددطع اإلفددانة مددن بدداق

 الوقت الضطران النفأ وطول املنه .
فددخلت فما كان منه إال أن توض  وصدلم ركعددني وأحل علدم اهلل ب مسا،ده وصدفاته وبامسده األعظدم، يقدول الطالدب 

قاعددة االمدحددان ووزعددت أوراق األسدد لة، وقبددل أن انظددر فيهددا نعددوف اهلل ورننف بعددض األذكددار، مث قلبددت الورقددة 
الثلدث الدذي نرسدده، فبددأف باإلجابدة ففددي اهلل علدي فدحدا عجيبدا ة ك أتصدورو،  فإذا األسد لة أكثر دا مدن ذلدك

 .ولكن ر  مسيع جميب
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 :فإىل كل الطالن والطالباف أقول
 ملاذا غفلدم عن الدعاء والوكو  هلل وأندم توكون لبع كم وتزفرون وتدوجعون ؟

 علم الغ  واالحديال.ملاذا يعدمد الكثري منكم علم نفسه وذكا،ه، بل رِبا اعدمد البعض 
إن الددنفأ مهمددا بلغددت مددن الكمددال والددذكاء فإِنددا ضددعيفة و ددي عرضددة للغفلددة والنسدديان، نعددم لنفعددل األسددبان 
ولددنحف، ولنددذاكر ولنجدهددد ولكددن كلهددا ال شدديء إن ة يعينددك اهلل ويفدددي عليددك، فددال حددول وال قددوة إال بدداهلل يف  

 ، وافعل األسبان، وارفع يديك إىل السماء وقل:كل شيء، فهل طلبت العون من اهلل، توكل علم اهلل
 ، وأظهر ضعفك وفقرك هلل وسرت  الندا،  ب ذن اهلل.يا سامعا لكل شكو 

، بدل ويدا كدل ناعيدة ملداذا نعدمدد علدم أنفسدنا ال دعيفة يف الدوجيده والدعلديم،  دب أنندا وأنت أيها املدرس واملدرسة
  ذا؟ أعدننا الدرس جيدا وفعلنا كل األسبان،  ل يكفي

 لعلك تس ل ما بقي؟
 أقول  ل س لت اهلل العون والدوفيق عند   ري الدرس؟

  ل س لت اهلل أن يفدي لك القلون وأن يبارك يف كلماتك وأن ينفع هبا؟
  ل س لت اهلل العون والدوفيق وأنت تلقي الدرس؟

  ل نعوف لطالبك أن يبارك اهلل هلم وأن ينفع هبم وأن يصلحهم وأن ييسر عليهم.
  ذو بعض األمثلة واملواق ، وما يعر  وُيكم أكثر وأكثر، ولكننا نريد العمل والدطبيق.

 
 تنبيه مهم:

كثددري مددن الندداس إذا وقددع بودددة عمددد إىل احلددراا، كمددن يددذ ب للسددحرة والكهددان، أو يدعامددل بالربددا واحلددراا، فددإذا 
 نار كمن رجله يف املاء.نصي أو ذّكر قال: أنه م طر، أو كما يقول البعض ليأ كمن رجله يف ال

ولعلددي أيهددا احلبيددب أذكددرك بأيددة رِبددا أنددك نّسدديدها يف خ ددم املصدديبة والودددة الدديت وقعددت فيهددا، إن اهلل عددز وجددل 
وامل دطر الدذي أحوجده مدرض أو فقدر أو نازلدة مدن ندوازل )أَمَّْن جيُِيُب اْلُمْ طَرَّ ِإَذا َنَعاُو َوَيْكِوُ  السُّوَء(،يقول: 

 كما يقول الزُموري.    والد رع إىل اهللالدنيا إىل اللج
، تدذكر أندك م دطر وامل دطر وعددو اهلل باإلجابدة حدىت وإن كدان فاسدقا، فدإذا  وأنت أيهدا األ،، أو أيدهدا األخدت

 كان اهلل قد أجان نعوة املوركني عند االضطرار فإن إجابده للمسلمني مع تقصري م من بان أوىل.
أنا أس لك باهلل أن تددعو د ف ندا م دطر، قدال فاسد له فإنده جييدب امل دطر جاء رجل إىل مالك ابن نينار فقال: 

 إذا نعاو.
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إن اهلل قددد عددز وجددل قددد ذا مددن ال يسددددكني لدده، وال يد ددرع إليدده عنددد الوددددا،د، واندبهددوا أيهددا األحبددة أندده البدددد 

 لل راعة واالسدكانة هلل عند الودة كما أخرب اهلل فقال عز من قا،ل: 
ْم َوَما يَدَدَ رَُّعوَن(.)َوَلَقْد َأَخذْ   نَاُ ْم بِاْلَعَذاِن َفَما اْسَدَكانُوا لَِرهبِي

أي لو اسدكانوا لرهبم لكان أمرا أخر، فكي  حبال من يقع بالورك واحلراا عند البالء والوددة فيزيدد الطدني بلدة،  
 كي  يريد الوفاء أو انكوا  البالء و و يطلبه من ُملوقني مثله ضعفاء.

 
قرأف يف بعض الكدب املنزلة أن اهلل عز وجل يقول: يؤمل غدريي للوددا،د والوددا،د بيددي، سل : قال بعض ال

وأنددا احلددي القيددوا، ويرجددم غددريي ويطددرق بابدده بددالبكراف وبيدددي مفدداتيي اخلددزا،ن وبددا  مفدددوح ملددن نعدداين، مددن ذا 
 الذي أملين لنا،بة فقطعن به؟

 أو من ذا الذي رجاين لعظيم فقطعت رجاءو ؟
 ذا الذي طرق با  فلم أفدحه له ؟ومن 

 أنا غاية اآلمال فكي  تنقطع اآلمال نوين.
 أخبيل أنا فيبخلين عبدي، أليست الدنيا واآلخرة والكرا والف ل كله د ؟

فما انع املؤملني أن يؤملوين، ولدو مجعدت أ دل السدماواف وأ دل األرض مث أعطيدت كدل واحدد مدنهم مدا أعطيدت 
مددنهم أملدده ة يددنقص ذلددك مددن ملكددي ع ددو ذرة، وكيدد  يددنقص ملددك أنددا قيمدده، فيددا اجلميددع، وبلغددت كددل واحددد 

. ذكدددر ذل ابددن رجدددب يف نددور االقدبددداس، ب سددا للقددانطني مدددن رمحدديت، ويدددا ب سددا ملدددن عصدداين وو ددب علدددم حمددارمي
 واإلسرا،يلياف يعد د هبا وال يعدمد عليه كما يقول شين اإلسالا أبن تيمية رمحه اهلل.

 
ل، ويغ ددُب علددم مددن ال يسدد لُه، فإندده يريددُد مددن عبددانو أن يرغبددوا إليدده ويسدد لوو، سدد اهلَل ُيددُب أن يُ إن األخددوة  أيهددا

 دل مدن سد ل ف عطيده،  دل مدن ناعو  :ويدعوو ويفدقدروا إليده، وُيدُب امللحدني يف الددعاء، بدل وينداني يف كدِل ليلدةو 
 .ف سدجيب له

 .ا،ِد والُكربافف ين امل طرون، أين أصحاُن احلاجاف، أين من وقع يف الود
معاشر األخوة واألخواف، اقرءوا وانظروا يف حان ة اإلفك، ويف حديث الثال ة أصحان الغار، وحديث املغدرتن 
الددذي وضددع املددال يف اخلوددبة وألقا ددا يف البحددر، وحددديث الثال ددة الددذين خلفددوا، وغري ددا مددن القصددص النبددوي يف 
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بالددعاء، رفعدوا أيدديهم إىل اهلل، وأعلندوا اخل دوع والدذل هلل، الصحاح والسنن، فرج عنهم بسؤاهلم هلل، وإحلاحهم 
 ، حلبيبه وموالو. ذا الذل ال يصلي إىل هللو 

 ذل الفىت يف احلب مكرمة....... وخ وعه حلبيبه شر  
  ، ويف سددؤال اهلل عبونيددة عظيمددة ألِنددا إظهددار لالفدقددار إليدده، واعددرتافالعبونيددُة هلل عددٌز ورفعددٌة، ولغددريو ذٌل ومهانددة 

 بقدرته علم ق اء احلوا، .
  فإذا ابدليت ببذل وجهك سا،ال......ف بذله للمدكرا املف ال 

 يا من يغ ب علم من ال يس له ال متنع من س لك.كان ُيي ابن معاذ يقول: 
مدن مثدل يدا ابدن آنا؟ مدىت شد ت تطهدرف مث ناجيدت ربدك لديأ بيندك وبينده حجدان وال وكان بكر املزين يقول: 

 ترمجان.
أندددا ال أتدددرع بابدددا مفدوحدددا رجدددل بعدددض الصددداحلني أن يودددفع لددده يف حاجدددة إىل بعدددض املخلدددوقني، فقدددال لددده  وسددد ل

 وأذ ب إىل بان مغلق.
  كذا فلدكن الثقة باهلل والدوكل علم اهلل.

 وقبل اخلداا وحىت نصل إىل ما نريد من فن الوكو  وحسن النجو  تنبه إىل  ذو الدوجيهاف:
 : وشرو  نأوال: الدعاء له آنا

وإذا مجدع العبدد البد من تعلمها واحلرص عليها، وامسع هلذا الكالا اجلميل النفيأ مدن ابدن القديم رمحده اهلل قدال: 
مع الدعاء ح ور القلب وصدان  وقددا مدن أوقداف اإلجابدة وخودوعا يف القلدب وانكسدارا بدني يددي الدرن وذال 

يديده إىل اهلل، وبددأ حبمدد اهلل والثنداء عليده، مث  دىن له وت رعا ورقة واسدقبل الداعي القبلة وكان علم طهارة ورفدع 
بالصددالة علدددم رسددول اهلل، مث قددددا بددني يددددي حاجددده الدوبدددة واالسدددغفار مث نخدددل علددم اهلل وأحل عليددده يف املسددد لة 
ومتلقه ونعاو رغبة ور بة وتوسل إليه ب مسا،ه وصفاته وتوحيدو، وقدا بني يدي نعا،ده صددقة فدإن  دذا الددعاء ال 

( أِنددا مظنددة اإلجابددة، )صددلم اهلل عليدده وآلدده وسددلميددرن أبدددا، وال سدديما إذا صددان  األنعيددة الدديت أخددرب الندديب يكددان 
 . اندهم كالمه بدصر .وأِنا مد منة لإلسم األعظم

 
  انيا: الصدقة:

وقدددد أكدددد عليهدددا أبدددن القددديم يف كالمددده السدددابق، وهلدددا أ دددر عجيدددب يف قبدددول الددددعاء، بدددل وفعدددل املعدددرو  أيدددا كدددان 
نا،ع املعدرو  تقددي مصدارع السددوء كمدا قددال أبدو بكدر الصددديق رضدي اهلل تعدداىل عنده، وبع ددهم يرفعده إىل الندديب وصد
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)فَدلَددْوال أَنَّددُه َكدداَن ِمددَن اْلُمَسددبيِحنَي * )صددلم اهلل عليدده وآلدده وسددلم(، واهلل عددز وجددل يقددول عددن يددونأ عليدده السددالا: 
َعُثوَن(.  لََلِبَث يف َبْطِنِه ِإىَل يَدْوِا يُدبدْ

 
 : الثا: عليك بالصرب وإياك والي س والقنو 

ويف  ددذا توجيهدداف منهددا أن تعلددم أن الدددعاء عبددانة، ولددو ة يدددوفر لددك مددن نعا،ددك إال األجددر علددم  ددذا الدددعاء 
بعد إخالصك هلل عز وجل فيه لكفم، ومنها أن تعلدم أن أعلدم ِبصدلحدك مندك، فديعلم سدبحانه أن مصدلحدك 

نهدا ال جتدزع مدن عددا اإلجابدة فرِبدا ُنفدع عندك هبدذا الددعاء شدرا كدان سدينزل بدك، بد جيل اإلجابة أو عددمها، وم
مدا علدم األرض مسدلم فعن عبانة ابن الصدامت رضدي اهلل عنده أن رسدول اهلل )صدلم اهلل عليده وآلده وسدلم( قدال: 

رحدم، فقدال رجدل يدعو اهلل بدعوة إال أتاو اهلل إيا ا أو صر  عنه مدن السدوء مثلهدا، مدا ة يددعو بدإمث أو قطيعدة 
 : أو يدخر له من األجر مثلها.وزان فيه احلاكممن القوا إذا نكثر، قال اهلل أكثر. 

 
 :رابعا:رِبا كان عدا اإلجابة أو ت خري ا امدحان لصربك و ملك وجلدك

 و ل تسدمر يف الدعاء ويف  ذو العبانة، أا تسدحسر ومتل وترتك الدعاء، ففي احلدديث عدن أ   ريدرة رضدي اهلل
يسددجان ألحكدم مددا ة يعجدل يقدول قدد نعدوف ر  فلددم عنده أن رسدول اهلل )صدلم اهلل عليده وآلدده وسدلم( قدال: 

 يسدجب د.
يددددا رسددددول اهلل مااالسدددددعجال؟ قددددال يقددددول قددددد نعددددوف وقددددد نعددددوف فلددددم يسدددددجان د، ويف روايددددة ملسددددلم قيددددل: 

 فيسدحسر عند ذلك ويدع الدعاء.
 

 :خامسا: أن تلقي باللوا علم نفسك
ي من أمههدا، فقدد ادون سدبب عددا اإلجابدة وقوعدك أندت يف بعدض املعاصدي، أو الدقصدري وإخاللدك بالددعاء و 

أو تعددديك فيدده، فمددن أعظددم األمددور أن تدددهم نفسددك وتنسددب الدقصددري وعدددا اإلجابددة لنفسددك، فهددذا مددن أعظددم 
 الذل واالفدقار هلل.

إن املدؤمن إذا اسددبط  الفدرج ويد أ منده وال يقدول: وأمسع أي ا هلدذا الكدالا اجلميدل النفديأ ألبدن رجدب رمحده اهلل 
سيما بعد كثرة الدعاء وت رعه وة يظهر له أ ر اإلجابة، رجع إىل نفسه بالال،مة يقول هلدا إمندا أتيدت مدن قبلدك، 
ولو كان فيك خريا أُلجبت، و ذا اللوا أحب إىل اهلل من كثري من الطاعاف، فإنه يوجب انكسدار العبدد ملدوالو، 
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ه له ب نه ليأ ب  ل إلجابة نعا،ه، فلذلك يسدرع إليده حدني إذ إجابدة الددعاء، وتفدري  الكدرن، فإنده تعداىل واعرتاف
 . اندهم كالمه.عند املنكسرة قلوهبم من أجله، وعلم قدر الكسر يكون اجلرب

 
 :سانسا: تعر  إىل اهلل يف الرخاء يعرفك يف الودة

راء، فنزلت به ضراء فدعا اهلل عز وجدل قالدت املال،كدة صدوف إذا كان الرجل نعاء يف السقال سلمان الفارسي: 
معددرو  فوددفعوا لدده، وإذا كددان لدديأ بدددعا يف السددراء فنزلددت بدده ضددراء فدددعا اهلل عددز وجددل قالددت املال،كددة صددوف 

 ليأ ِبعرو .
أيهدددا األخدددوة، وأندددا أت مدددل يف حددددديث الثال دددة أصدددحان الغدددار و ددددم يددددعون ويدوسدددلون إىل اهلل بصددداحل أعمدددداهلم 

خلصها هلل، أقول يف نفسي وأفد  فيها أين ذلك العمل الصاحل اخلالص هلل اخلداد مدن حظدول الدنفأ، الدذي وأ
 س جل  إىل اهلل فيه عند الودة.

فلنرجع ألنفسنا ولنس هلا مثل  ذا السدؤال، لنبحدث يف أعمالندا وعدن اإلخدالص هلل فيهدا، ولدنكن علدم صدلة بداهلل 
 يف الرخاء، وصدق من قال:

 ف إىل الذخا،ر ة جتد......ذخرا يكون كصاحل األعمالإذا افدقر 
 

 سابعا: إن اإلاان بالق اء والقدر ركن من أركان اإلاان باهلل تعاىل:
وفيه اطم نان للنفأ وراحة للقلب، ف علم أن ما أصابك ة يكن ليخط ك، وأن ما أخط ك ة يكدن ليصديبك، 

 اهلل. وتذكر نا،ما أن كل شيء بق اء وقدر، وأنه من عند
 

 : امنا: أحرص علم أكل احلالل فهو شر  من شرو  إجابة الدعاء
مث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب اد يدو إىل السدماء يدا رن يدا رن ومطعمده حدراا ومودربه ويف احلديث: 

  حراا وملبسه حراا وغذي باحلراا ف نا يسدجان له.
اء، رِبددا قصددرنا بوظا،فنددا، أي نددوع مددن الدقصددري، وكددان ذلددك فدداهلل اهلل بدداحلالل فددإن لدده أ ددر عجيددب يف إجابددة الدددع

 الدقصري سبب يف رن الدعاء أو إجابده، فلندنبه هلذا أيها األحبة.
 

 :تاسعا: حىت تكون جمان للدعوة إن شاء اهلل أكثر من االسدغفار يف الليل والنهار
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ُكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّاراً * يُدْرِسِل السَّدَماَء َعلَدْيُكْم ِمدْدرَاراً * : )فَدُقْلُت اْسدَدْغِفُروا َربَّ فلو ة يكن فيه إال قول احلق عز وجل
، فد ين مدن يودكو الفقدر والعقدم والقحد  عدن  دذو َوُاِْدنُْكْم بَِ ْمَوالو َوبَِننَي َوجَيَْعْل َلُكْم َجنَّافو َوجَيَْعْل َلُكْم أَنْدَهداراً(

 اآلية.
 يك إىل السماء لدكن جمان الدعاء إن شاء اهلل. ذو توجيهاف أندبه إليها قبل أن ترفع يد

 
 إىل كل مصان ومنكون، وإىل كل من وقع يف شدة وضيق أقول:

اطم نوا فقد سدبقكم أنداس يف  دذا الطريدق، ومدا  دي إال أيداا سدرعان مدا تنق دي، ويف بطدون الكددب املصدنفة يف 
لقصدص ملدن مرضدوا أو افدقدروا أو عدذبوا أو الفرج بعد الوددة للدندوخي وأبدن أ  الددنيا والسديوطي وغدري م م داف ا
 شرنوا أو حبسوا أو عزلوا، مث جاء م الفرج ساقه هلم السميع اجمليب.

 فلك يف املصابني أسوة قال ابن القيم يف زان املعان كالا مجيل أي ا ف مسعه:
لم أنه يف كدل وان أن يطف  نار مصيبده بربن الد سي ب  ل املصا،ب، وليع -أي عالج املصيبة – قال ومن عالجه

بنو سعد، ولينظر انة فهل ير  إال حمنة، مث ليعط  يسرة فهل ير  إال حسرة، وأنه لو فد  العلم ة يدر  فديهم 
إال مبدلم إما بفوف حمبون، أو حصول مكروو، وأن سرور الدنيا أحالا نوا أو كظدل زا،دل، إن أضدحكت قلديال 

 -أي سدعانة–ت قليال منعدت طدويال، ومدا مل دت نارا حدربة أبكت كثريا، وإن سرف يوما ساءف ن را، وإن مدع
 .إال مألُتا عربة، وال سرته بيوا سرور إال خب ف له يوا شرور

 
أيهدددا األخدددوة واألخدددواف، قصدددص القدددرآن واألحانيدددث يف كددددب السدددنة والقصدددص واملواقددد  يف كددددب الفدددرج بعدددد 

 الودا،د مهما طالت ال تدوا علم أصحاهبا.الودة، واألحداث والعرب يف واقعنا املعاصر مجيعها ختربنا أن 
 إذا اشدملت علم الي س القلون......وضاقت ملا به الصدر الرحيب
 و أوطنت املكارو واطم نت..........وأرست غي أماكنها اخلطون

 وة تر  النكوا  ال ر وجها.....وال أغين حبيلده األريب
 سدجيبأتاك علم قنو  منك غوث........ جييء به القريب امل

 وكل احلان اف إذا تنا ت......... فموصول هبا الفرج القريب
ولددو ة يكددن يف املصددا،ب والباليددا إال أِنددا سددبب لدكفددري الددذنون، وكسددر جلمدداح الددنفأ وغرور ددا، ونيددل للثددوان 

 بالصرب عليها وتذكري بالعمة اليت غفل عن شكر ا.
 و ي تذكر العبد بذنوبه، فرِبا تان وأقلع عنها.



 24 

لب عط  الناس ووقوفهم مع املصان، بل من أعظم مثار املصيبة أن يدوجده العبدد بقلبده إىل اهلل، ويقد  و ي جت
 بابه ويد رع إليه، فسبحان مسدخرج الدعاء بالبالء.

فالبالء يقطع قلب املؤمن عن االلدفاف للمخلوقني ويوجب له اإلقبدال علدم اخلدالق وحددو، و دذا  دو اإلخدالص 
 والدوحيد.
لعبددد أن  ددذو مددن مثددار املصدديبة أنددأ هبددا وارتدداح وة ينددزع ، وة يقددن ، فددإىل ذوي املصددا،ب واحلاجدداف فددإذا علددم ا

 والودا،د والكرباف إن منه  القرآن يقول:
ٌر َلُكْم َوَعَسم َأْن  ُِبُّوا َشْي اً َوُ َو َشرٌّ َلُكْم َواللَُّه يَدْعَلُم   أَنْدُدْم ال تَدْعَلُموَن(.وَ ) َوَعَسم َأْن َتْكَرُ وا َشْي اً َوُ َو َخيدْ

 بل امسعوا إىل  ذو اآلية العجيبة ففيها عزاء وتطمني لكل املسلمني قال تعاىل:
 ) فَدَعَسم َأْن َتْكَرُ وا َشْي اً َوجَيَْعَل اللَُّه ِفيِه َخرْياً َكِثرياً(.

مددد علددم اهلل وارفددع فلمدداذا الدسددخ  واجلددزع والوددكو  واألنددني فلعددل يف مددا حصددل خددريا لددك فدفدداءل وأبوددر، واعد
 يديك إىل السماء وقل: يا سامعا لكل شكو .

 واحسن الظن باهلل وقل:
 صربا مجيال ما أسرع الفرج

 من صدق اهلل يف األمور وم 
 من خوي اهلل ة ينله أذ 
 من رجا اهلل كان حيث رجا

 
 للمنكسرين. ذو كلماف لدسلية احملزونني، وتفري  كرن امللذوعني، و ي عزاء للمصابني وتطييب 

 أس ل اهلل أن ينفع هبا املسلمني وأن يغفر د ولك أمجعني.
 فيا سامعا لكل شكو ، ويا عاملا بكل وو .

يا سابا النعم، ويا نفع النقم، ويا فارج الغمم، ويا كو  الظلل، ويا أعدل مدن حكدم، ويدا حسديب مدن ظلدم، 
 ويا ود من ظُلم.

ن، وال يصددفه الواصددفون، وال تغددريو احلددوانث وال الددد ور، يعلددم مثاقيددل يددا مددن ال تددراو العيددون، وال ختالطدده الظنددو 
اجلبددال، ومكاييددل البحددار، وعدددن قطددر األمطددار، وعدددن ورق األشددجار، وعدددن مددا يظلددم عليدده الليددل ويوددرق عليدده 

 النهار.
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ا من قل عند كم من نعمة أنعمت هبا علينا قل لك عند ا شكرنا، وكم من بلية ابدليدنا هبا قل عند ا صربنا، في
نعمددده شددكرنا فلددم ُيرمنددا، ويددا مددن قددل عنددد بال،دده صددربنا فلددم اددذلنا أقددذ  يف قلوبنددا رجا،ددك، اللهددم اقددذ  يف 

 قلوبنا رجا،ك، اللهم اقذ  يف قلوبنا رجا،ك حىت ال نرجو أحدا غريك.
اللهددم ال ِنلددك وأنددت اللهددم إنددا نسدد لك إاانددا  ابدددا، ويقينددا صددانقا حددىت نعلددم أندده لددن يصدديبنا إال مددا كدبددت لنددا، 

 رجا،نا، اللهم ال ِنلك وأنت رجا،نا احرسنا بعينك اليت ال تناا وبركنك الذي ال يراا.
يا سامعا لكل شكو ، ويا عاملا بكل وو ، يا كاش  كربدنا، ويا مسدمع نعوتندا، ويدا راحدم عربتندا، ويدا مقيدل 

 عثرتنا.
ضدديق، واكفنددا واملسددلمني مددا نطيددق ومددا ال نطيددق، يددا رن البيددت العديددق أكودد  عنددا وعددن املسددلمني كددل شدددة و 

 اللهم فرج عنا وعن املسلمني كل  م غم، وأخرجنا واملسلمني من كل حزن وكرن.
يا فارج اهلم، يا كاش  الغم، يا منزل القطر، يا جميب نعوف امل طر، يا سامعا لكل ودو  احفد، إادان وأمدن 

 والعبان. بالننا، ووفق والة األمر ملا فيه صالح اإلسالا
يا كاش  كل ضر وبلية، ويا عاة كل سر وخفية نس لك فرجا قريبا للمسدلمني، وصدربا مجديال للمسد دعفني، يدا 
ذا املعددرو  الددذي ال ينق ددي أبدددا، ويددا ذا الددنعم الدديت ال  صددم أبدددا، أسدد لك أن تصددلي علددم حممددد وعلددم آد 

 حممد أبدا.
 وصحبه أمجعني. اللهم صلي وسلم وبارك علم نبينا حممد وعلم آله

   سبحانك اللهم وحبمدك نوهد أن ال إله إال أنت نسدغفرك وندون إليك.

 

 
 

............................................................................................................................................................. 
 وفيقه.تم بحمد الله وت

 الله   رعاك – الحبيب أخي

 الحاسب،من نشر هذه المادة القراءة فقط أو حفظها في جهاز  نقصد  ال
 منك تفاعال أكثر من خالل: نأمل بل

 التعديل.  الخطأ اإلمالئي  كي يتم عن إبالغنا  -
 .الشبكةعلى  قدر المستطاع هذه المادة في مواقع أخرى نشر  -
 .واألصحابها وتغليفها بطريقة جذابة كهدية لألحباب ثم طباعت ومن راجعتهام -
 االستئذان من الشيخ لتبني طباعتها ككتيب يكون صدقة جارية لك إلى قيام الساعة. -

 .ليلـجـاليمكن أن تساهم في هذا العمل  ألخيك   وتوجيهاتك   اقتراحاتك  في 
 الكريم.   هذا العمل خالصا لوجهك اجعل اللهم
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 .حرمنا من دعوة صالحة في ظهر الغيب.ال ت الحبيب أخي
 :للتواصل

 anaheho@maktoob.com  البوراق / أخوكم 
 http://www.khayma.com/ante99/index.htmواحات الهداية:  
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