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  :الخطبة األولى 
  

 نحمده تعالى ونستعٌنه ونستغفره، ونعود باهلل من شرور أنفسنا وسٌبات أعمالنا، من ٌهده هللا فال إن الحمد هلل
 . مضل له، ومن ٌضلل فال هادي له

 .  أن محمد عبده ورسوله صلى هللا علٌه وسلم تسلٌما كثٌراوأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له وأشهد

 

ًُنهاُ صنِىِوَا﴿
َ
ا ِّ اَ   ا ُ ي ٍِِاَ  ا َىُِايذَّل اَخ ذَّل َ ِ ا اذَّل  ُ ِ ا اذَّل ٌُ يا اذَّل َيا َو َُ  ُّي

َ
 .  [١٠٢: آل عمران] .﴾ يا 

ىيارِجيً اَكثرًي اَ نِصيًءا﴿ ُُ اِوٌ ياَخنََ ُكهاِوياًَفٍسا  ِخَدٍةا ََخنََ اِوٌُياَز َجُياَ َبثذَّل ِ اَربذَّلُكُها اذَّل يا نلّيُسا  ذَّل  َُ  ُّي
َ
 يا 

ااكَواَغنَيُكهاَرقيًبي َ ا اذَّل رخيَما ِوذَّل
َ
ياتَصيَءلَِوابٍِِاَ  أل ا اذَّل َ ِ ا اذَّل  ُ  .  [١: النساء] .﴾َ  اذَّل

غىيمَُكهاَ َيغفِرامَُكهاُذًَِبُكهاَ َويا ُِطِعا﴿
َ
ِ اقًَِ اَشد ًد اا ُصنِحامَُكها  اَ قِل َ ِ ا اذَّل  ُ ِ ا اذَّل ٌُ يا اذَّل َيا َو َُ  ُّي

َ
 يا 

اَفَ دافيَزافًَِز اَغظيًىي اَ رَشََِلُ َ  .  [٧١-٧٠: األحزاب]ا.﴾ اذَّل

  :أما بعد 
فإن أصدق الحدٌث كالم هللا، وخٌر الهدي هدي محمد صلى هللا علٌه وآله وسلم، وشر األمور محدثاتها، وكل محدثة 

 . بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة فً النار

  !أٌها المسلمون

 د ُكهاَ َيػفِاَغياَكثريٍا ﴿:ٌقول رب العالمٌن فً كتابه الكرٌم 
َ
 يبَُكهاِوياُ صيَبٍ افَبِىياَكَصَب ا 

َ
. ﴾َ ويا 

 .  [٣٠: الشورى]

ًُفِصُكه﴿ :وقال تعالى 
َ
اِوياِغٌِدا  َِ َُ ّّناَذ اقُلا

َ
َ بُنهاِوثنَيُياقُنُنها 

َ
 يبَنُكهاُ صيَبٌ اقَدا 

َ
َ لَّىيا 

َ
آل ]ا.﴾... 

 . [١٦٥: عمران

 .  رب العالمٌن أن ما نزل على العباد من المصابب إن أسبابه عابدة علٌهم وبؤٌدٌهم وبؤعمالهم وٌعفو عن كثٌرٌبٌن

 .  الناس بما كسبوا ما ترك على ظهر هذه األرض من دابة هللاولو ٌإاخذ

ٌُرد غضبههولكن الرحٌم وهو الحلٌم، فهو  .  إذا غضب ال 

ه﴿ ُُ  .  [٥٥: الزخرف] .﴾...فَنَّىيا َشفًَِيا ًَنَ ىٌياِوٌ

 . هكذا قال رب العالمٌن
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ه... ﴿أغضبونا: أي ﴾ ...فَنَّىيا َشفًَِي﴿ ُُ    .﴾... ًَنَ ىٌياِوٌ

 الذنوب والمعاصً، وهذه من حكم هللا جل وعال التً اقتضاها فً خلقه، أن ٌنزل فما نزل من البالء إنما سببه
علٌهم من البالء والمصابب والمحن؛ لتتمٌز هذه الدار عن الدار اآلخرة، لتتمٌز حٌاة الدنٌا عن حٌاة اآلخرة، فالدنٌا 

 دار البالء واالبتالء، ودار الشدابد والمشاق والمصاعب 

 ُترفع عنهم بها البالٌا والمصابب، هذا من حكمة هللا، ومن رحمة هللا، ومن رحمة هللا بالعباد أن جعل لهم أسباًبا
 .  أن جعل أسبابا ترفع بسببها عنهم النقم وتحل علٌهم النعم، وتكشف عنهم الكربات وتحل علٌهم الخٌرات

  .فحدٌثنا فً هذا الٌوم عن أسباب رفع البالء

  :والبالء أنواع ٌصاب العبد بها 

 .  ٌؤلون جهدا فً إٌذابه وفً التعرض له، وفً إلحاق الضرر بهن ال ما ٌؤتً من قبل شٌاطٌن الجن واإلنس،الذيفمنـها

 .   ما ٌكون فً ماله، ومنها ما ٌكون فً بدنهومنها

 .   ما ٌكون فً أهله وولدهومنها

  .وهذه البالٌا كلها لها أسباب ترفعها، وتكشفها، أو تخفف منها

 .  الحدٌث عن أسباب رفع البالء فً مثل هذا الزمنفما أحوجنا جمًٌعا إلى

  !أٌها المسلمون

 أسباب كشف الكربات، وزوال الغموم والهموم عنا أفرادا ومجتمعات، عن الرجل وأعظم أسباب رفع البالء، إن أعظم
 والمرأة، والحاكم والمحكوم،  

 .  ، التوبة إلى هللا جل وعالالرجوع إلى هللا أعظم أسباب رفع البالء هو

 ما ٌبٌن أن من الحكم التً ألجلها ٌنزل هللا البالء على عباده أن ٌرجعوا إلٌه، وٌتوبوا إلٌه، وٌقبلوا وكم فً كتاب هللا
 . علٌه

ها﴿ :قال هللا تعالى  ُُ ِ امََػنذَّل ياَغِىن هابَػَضا اذَّل ُُ  ِديا نلّيِساِِلُذ َ 
َ
ِاَ  بلَدرِابِىياَكَصَب ا  َرا مَفصيُداِِفا مَبّ َُ َظ

 .  [٤١: الروم] .﴾ َرِجػِوَا

ها َرِجػِوَا…﴿ :وقال تعالى  ُُ ّ َِ يِاامََػنذَّل هابِيَاَصٌيِااَ  لصذَّل َُ  .  [١٦٨: األعراف] .﴾َ َبنًَِي

ها َرِجػِوَا...﴿ا:وقال تعالى  ُُ هابِيمَػذ ِاامََػنذَّل َُ َخذًي
َ
 .  [٤٨: الزخرف]ا.﴾َ  

 من أسباب إنزال البالء بعباده أن ٌرجعوا إلٌه، وٌتوبوا إلٌه، هكذا معاشر المسلمٌن ٌبٌن هللا فً هذه اآلٌات أن
 . وٌقبلوا علٌه بالتوبة
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ُِه...﴿ :قال هللا جل وعال  ًُفِص
َ
اويابَِ ٍِماَخّّتاُ َغرّيِ  اويابِأ ُ ا اُ َغرّيِ َ ا اذَّل  .  [١١: الرعد] .﴾... ِوذَّل

ُِه﴿ :وقال جل وعال  ًُفِص
َ
ًَػَىُيالََعاقٍَِماَخّّتاُ َغرّيِ  اويابِأ

َ
ً اًِػَىً ا  الَها َُكاُوَغرّيِ َ ا اذَّل وذَّل

َ
 .  [٥٣: األنفال]. ﴾...ذلَِكابِأ

 .   الذنوب والمعاصً إلى التوبة رفع البالءوإذا تغٌر العباد من الخٌر إلى الشر نزل البالء، فإذا تغٌر العباد من

  .هذه إرادة هللا جل وعال

ٌََفَػُيا  ىيًُُيا ِّ اقََِما ِنَُسا﴿ :تؤملوا قول هللا مخبًرا عن قوم ٌونس  ٌَ اَف  .  [٩٨: ٌونس] ﴾...فَنَِ ااكًَ اقَرَيٌ ا َو

  ما خبرهم؟

 .  عصوا رسولهم، فؤخبرهم بؤن البالء قرٌب منهم، وعلى أبواب قرٌتهم، فرجعوا تاببٌن إلى هللا:قال ابن كثٌر 

ها ِ اخحٍا...﴿: قال هللا عز وجل  َُ ًيياَ َونذَّلػٌي هاَغذ َاا اِزِياِِفا َاييةِا اُّي ُُ ِ اَكَ فٌياَغٌ  .  [٩٨: ٌونس] .﴾لَّىيا َوٌ

 خرجوا برحالهم ونسابهم، وخرجوا بمواشٌهم إلى هللا جل وعال، وبكوا، وندموا، وتابوا، أنذرهم بالعذابلما 
 . ورجعوا إلى هللا جل وعال، فرفع هللا عز وجل عنهم البالء، ومتعهم متاًعا حسًنا إلى حٌن

  ! إنها التوبة

 .  رفع البالء، ما دام العباد ٌستغفرون، وإن أذنبوا، فإن باستغفارهم من كل ضٌق مخرجا، ومن كل هم فرجاطرٌق

ها َصَنغفِر وَا﴿ا:قال هللا جل وعال  َُ هاَ  ُُ  َ اُوَػّذِ ُ ُِهاَ ويااكَوا اذَّل ًَ افي
َ
هاَ   ُُ  َ اِِلَُػّذِ ُ  .  [٣٣: األنفال] .﴾َ ويااكَوا اذَّل

، ورفع للبالء، فوهللا ما بٌننا وبٌن أن ترفع هذه الغمة التً ضاقت بها التوبة أمان من البالءأمان، االستغفار، 
 ظن السوء والعٌاذ باهلل، ما بٌننا وبٌنها إال أن نتوب إلى هللا، أن ٌنظر كل امرئ منا فً هصدورنا، وظن بعضنا برب

 . ا بٌنه وبٌن هللا، فكلنا بحاجة إلى أن نتوب إلى رب العالمٌنمنفسه، وٌحاسب نفسه، وٌنظر فً

غٌر األحوال إلى أحسن  الذنوب والمعاصً، ورجع الناس عن الرجوع، ورأى هللا منا منا التوبة، فإذا رأى هللا
  .األحوال

، التضرع إلى هللا بالدعاء مع البكاء، ولٌس الدعاء مع غفلة القلب، لكن التضرع إلى هللا: من أسباب رفع البالء 
 . إلحاح، وتضرع، وبكاء بٌن ٌدي هللا جل وعال

ّ ءِا﴿ :قال رب العالمٌن  َنَُيابِيبلَأشيءِاَ  للذَّل
َ
َخذًيا 

َ
ا ِّ ا  رَيٍ اِوياًَِ ٍّ

رَشنٌياِفاقَ
َ
 .  [٩٤: األعراف] .﴾...َ ويا 

   وما الحكمة ٌا رب العالمٌن؟لماذا؟

هاَ َنَلذَّلغِوَا...﴿ ُُ ا .﴾مََػنذَّل
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ّ ءِا﴿: وقال سبحانه  هابِيبلَأشيءِاَ  للذَّل َُ َخذًي
َ
َ ٍ اِوياقَبنَِكافَأ

ُ
رَشنٌيا ِ ا 

َ
 .  [٤٢: األنعام]. ﴾...َ مََ دا 

هاَ َنَلذَّلغِوَا... ﴿!لم ٌا رب؟ ُُ   .﴾مََػنذَّل

  رجعنا بالدعاء إلى من بٌده ملكوت كل شًء وهو على كل شًء قدٌر؟ هل دعونا؟ هل!  تضرعنا؟فهل

  :حالنا تبٌنه اآلٌة التً بعدها 

ِ ا﴿: قال رب العالمٌن  يطيُواويااكً ُها ل ذَّل ُُ َ هاَ َزيذَّلَيال ُُ ِ اَ مِكياقََص اقُنُِب هابَأُشٌيا ََلذَّلغ َُ فَنَِ ا ِذاجيَء
   .﴾ َػَىنِوَا

 .  [٤٣: األنعام]

ُِهاَ وياَ َنَلذَّلغِوَا﴿ :وقال تعالى  ِ ِ الَِرّب هابِيمَػذ ِااَفَىيا شَن ً َُ َخذًي
َ
 .  [٧٦: المإمنون] .﴾َ مََ دا 

  .من القادر على كل شًء سبحانه بالعذاب؛ لٌرجعوا؛ لٌتضرعوا؛ لٌطلبوا النجاة من البالء أخذناهم

  ! لكن 

 .  قسوة فً القلوب، وزٌادة فً الذنوب، والزٌادة على حدود هللا عالم الغٌوبحالنا

﴿ ِ هابَأُشٌيا ََلذَّلغ َُ ا﴾ ...فَنَِ ا ِذاجيَء

 .  من ٌقدر على كل شًءٌتضرع العباد إلى

 ، من ٌضرك؟ من إذا قام معك

  من ٌهزمك؟، إذا أحـبك

  من ٌفقرك؟، إذا أغناك

  من ٌجٌعك؟، إذا أشبعك

  من ٌمرضك؟، إذا عافاك

  مشٌبة هللا؟ وبٌد هللا؟ وبؤمر هللا؟  ألٌس كل شًء بـ

  

 .  ٌشؤ هللا رب العالمٌنمتإذي أحًدا إذا لأن  ال تستطٌع قوى األرض أن تجٌع مسلما، وال وهللا

  رجوعنا إلى هللا؟ فؤٌن
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  رجوع المرٌض؟ وأٌن

  رجوع الفقٌر؟ وأٌن

  رجوع المدٌون؟ وأٌن

  رجوع المهموم؟ والمكروب؟ والمكظوم؟ إلى هللا رب العالمٌن؟ وأٌن

  

  

  ! عجبت ألربعة كٌف غفلوا عن أربع :قال بعض السلف 

رَخُها﴿ :قول هللا تعالى  مسه الضر كٌف غفل عن عجبت لمن_ 
َ
ًَ ا 

َ
اَ   ُّي ا للُّي ِِنَ ّّناَ صذَّل

َ
ا  ٍُ  َِّاا ِذاًيدىاَربذَّل

َ
  َ

هارََاً اِويا﴿: وهللا ٌقول . [٨٣: األنبٌاء]ا.﴾ لّر ِاحَا ُُ هاَوَػ ُُ اَ ِوثنَ ٍُ َنَ
َ
اَ   َ ٌيهُا  ٍ افََكَ فٌياويابٍِِاِوياُضّ فَيشَنَجبٌياََلُ

 .  [٨٤: األنبٌاء] .﴾ِغٌِدًياَ ذِكرىالِنػيبِد يَا

، أصابه الضر، أصابه مرض أكله، وما بقٌت إال بقاٌا من جسده، عشرٌن عاًما فً البالء، لما دعا هللا، رجع إلى هللا
 ورجع بالدعاء إلى هللا، والتضرع إلى هللا، استجاب هللا له 

 .  ال ٌهدأ له بال فً اللٌل والنهار بسبب األمراضوكم ممن معسور، وكم من ممسوس، وكم من مرٌض، كم من

 .  الشافً سبحانه وتعالى!أٌن هم من الشافً؟

ا َ فحِا﴿ َِ ُُ  .  [٨٠: الشعراء]ا.﴾ ذ اَ رِطُ اَف

وٌنسون ٌد الشافً، الذي ال شفاء إال ! ٌلتمس الناس الشفاء فً أول ما ٌلتمسون بٌد البشرإن من البالء أن 
 . شفاإه

  

وامَيا﴿ :عن قول هللا  أصابه الهم والحزن، كٌف غفل وعجبت لمن: قال _  
َ
ا  َباُوغيِطًبياَفَظيذَّل ََ َ َذ ا نلِِّوا ِذاَذ

ًَ اُشبديًََكا ِّّناُكٌُ اِوَيا مّظيمِىحَا
َ
وا ا ََِلا ِّ ا 

َ
نُىيِاا   .  [٨٧: األنبٌاء]. ﴾ًَ ِدَراَغنَيٍِافٌَيدىاِِفا مظُّي

اَ َ ذلَِكاًٌُِنا لُى ِوٌحَا﴿ :وهللا ٌقول بعدها  اَ َ ذَّليٌيهُاِوَيا مَغّهِ  .  [٨٨: األنبٌاء] .﴾فَيشَنَجبٌياََلُ

دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو فً بطن الحوت، لم ٌدع بها مسلم فً شًء  » :قول النبً صلى هللا علٌه وسلم  تؤمل
 . «قط، إال استجاب هللا له 

 .  [٨٨: األنبٌاء] .﴾َ َ ذلَِكاًٌُِنا لُى ِوٌحَا...﴿: قال هللا 
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  .فلٌس كبٌرا عند هللا جل وعال الكرب والبالء، واشتد الغم، مهما عظم

وا َ َِواََلُاُ ياَفَيكِوُا﴿
َ
ر َداَ  ً يا 

َ
 ُرهُا ِذ ا 

َ
 .  [٨٢: ٌس] .﴾ ًِذَّلىيا 

  ٌغٌر هللا من حال إلى حال          ***             ما بٌن غمضة عٌن وانتباهتها

 . فٌا صاحب الغم، والهم، والكرب، ارفع الشكوى إلى هللا، وتضرع إلى هللا

 ريا َِ ا…﴿ :عن قول هللا وهو ٌخبر عن مإمن آل فرعون  ُمكر به كٌف غفل وعجبت لمن: قال _  
َ
ُِِّضا  فَ

ُ
  َ

ابَصرٌيابِيمػِبيدِا َ ا اذَّل ِا ِوذَّل  .  [٤٤: غافر] .﴾ اذَّل

ُِءا مَػذ اِا﴿ا:وهللا ٌقول بعدها  اَشّ َِ يِااوياَوَكر  ا َخيَاابِ ِوافِرَغَِواش ُ َِقيهُا اذَّل  .  [٤٥: غافر] .﴾فَ

 .  عددهمهما كثر قوته المادٌة، مهما عظمتمكر عدوك بك، مهما قوي 

 .   لو فوضت أمرك إلى هللا، وتقوٌت باهلل ال ٌضرك، بل ترجع الدابرة علٌهوهللا،

ُِءا مَػذ اِا﴿ اَشّ َِ يِااوياَوَكر  ا َخيَاابِ ِوافِرَغَِواش ُ َِقيهُا اذَّل  .  [٤٥: غافر] .﴾فَ

 .  تفاخروا بقوتهم، وجمعهم، وعتادهمإذا أحرقوا األخضر والٌابس، إذا تكالب األعداء، إذا

 .  إلى القوي العزٌز الجبار سبحانه وتعالىفوض أنت أمرك

 . ولو طلبناه من هللا لكان بٌد من ال ٌملكه، والتمسنا النصر الشرق والغرب، لكنا تقوٌنا بـ

ِ امَُكها﴿ :عن قول هللا عز وجل  ٌخاف وٌغفل وعجبت لمن: قال _  ا نلّيَساقَداََجَػ ُها نلّيُسا ِوذَّل ُُ َ  اذَّل َياقيَوال
َِ يُلا اَ ًِػَها ل ُ ٌَيا اذَّل ِ اَخصسُ ها  ىيًًياَ قيل َُ هافَز َد َُ  .  [١٧٣: آل عمران]ا.﴾فَيخَ ِ

اذ افَظٍلاَغظي ٍا﴿ :وهللا ٌقول بعدها  ُ ِاَ  اذَّل ِ َوا اذَّل ِ ارِط َبػ ٌِءاَ  اذَّل هاش ُُ ِاَ فَظٍلالَها َىَصص ِ ابٌِِػَىٍ اِوَيا اذَّل    .﴾فَيًَ نَب

 .  [١٧٤: آل عمران]

  لمن توكل على هللا؟ لمن أقبل على هللا؟ لمن تضرع إلى هللا؟ سمعت الجزاء

ٍُا…﴿: قول رب العالمٌن  أما سمعت اَخصُب َِ ُُ ِاَف ا اذَّل الََعَ َِ ذَّل  .  [٣: الطالق] .﴾…َ َوياَ َن

 .  كافٌكفهو حسبك هللا إذا كان

 .  حسد الحاسدٌنوال حقد الحاقدٌن، وال بغض الباغضٌن، وال عداوة األعداء، ال تضرك حسبك هللا إذا كان
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ٍُا…﴿ اَخصُب َِ ُُ ِاَف ا اذَّل الََعَ َِ ذَّل  .  [٣: الطالق] .﴾…َ َوياَ َن

  فممن تخاف؟ ممن تخاف؟ فً ٌد رب العالمٌن، ووعدك سبحانه بالكفاٌة، إذا كان أمرك كله

 .   أسباب رفع البالءمن أعظملإنه  معاشر المسلمٌن، إذن

 

 :  الذٌن آواهم المبٌت إلى الغار فً كرب ال ٌعلم بعظمته إال هللا، تخٌلوا هذا الموقف تؤملوا خبر الثالثة

 . ٌدخلون الغار، ال ٌعلم بهم إال هللا، فتنحدر صخرة عظٌمة، فتسد علٌهم باب الغار

 ال قدرة لهم على الخروج، وال ٌعلم بهم أحد، وال اتصاالت، 

 .  لن ٌنجٌكم من هذه إال أن تدعوا هللا بصالح أعمالكم:قالوا 

 فً ذلك الكرب العظٌم، وتوسلوا إلى هللا بؤعمالهم الصالحة، فانفرجت الصخرة، وخرجوا إلى الناس فدعوا هللا
 ...  ٌمشون

  من الذي فرج عنهم؟

 .  لجوبهم إلى هللا رب العالمٌنبسبب تضرعهم ودعابهم؛ بسبب إنه هللا؛

  . نسؤل هللا أن ٌفرج عنا هذه الغمة وسابر المسلمٌن، وأستغفر هللا إنه هو الغفور الرحٌم
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 :الخطبة الثانية 
  

 على إحسانه، والشكر له على توفٌقه وامتنانه، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك تعظًٌما لشانه، الحمد هلل
 . وأشهد أن نبٌنا محمد الداعً إلى رضوانه، صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه وسلم تسلٌما كثٌرا

  !معاشر المسلمٌن

  :ومن أسباب رفع البالء 

االستقامة على طاعة هللا جل وعال فً الرخاء، تقوى هللا جل وعال فً الرخاء؛ فإنها لمن أعظم أسباب رفع كل هم 
وغم وبالء، أن ٌحفظ العبد طاعة هللا فً حال رخابه، فً حال صحته، فً حاله غناه، فً حال قوته، فما أسرع الغفلة 

 إلى األغنٌاء، واألقوٌاء، واألصحاء، واألمراء، والملوك، وأرباب الدنٌا، وما ٌعرفون ربهم إال من رحم هللا منهم، 

  الفقر بعد الغناء، إذا جاء المرض بعد العافٌة، إذا جاءت الهٌانة بعد العزة والرفعة والمكانة جاءإال إذا نزل البالء، إذا 

 . حٌنها ٌعرفون هللا

  . أن نعرف هللا فً حال الرخاء، فً حال القوة والصحةأال إن من أعظم أسباب رفع البالء

... »: أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال له  : روى اإلمام أحمد والترمذي وغٌرهما عن ابن عباس رضً هللا عنهما
 . «احفظ هللا ٌحفظك، احفظ هللا تجده تجاهك 

 

 . الشدةٌعرفك فً  الرخاء، تعرف على هللا فً

 . احفظ هللا ٌحفظك، احفظ هللا بعمل ما أمر، واالبتعاد عن ما نهى عنه وجزر

  .فإن تقوى هللا سبب عظٌم فً تفرٌج ما أنت فٌه من البالء اتق هللا،

اََيَػلاََلُاََمرًَجيا...ا﴿ :قال رب العالمٌن  َ  .  [٢: الطالق] .﴾َ َوياَ نذَّلِ ا اذَّل

 . تؤمل هذا التنكٌر فً هذه اآلٌة؛ لٌكون عاًما

 . من كل شًء :أي ٌجعل له مخرجا، 

 .  ٌنجٌه من كل كرب فً الدنٌا واآلخرة:قال ابن عباس رضً هللا عنهما 

 ٌنجٌه من كل ضٌق، ومن كل ما ضاق علٌه فً الدنٌا واآلخرة إذا ما اتقى هللا بفعل أوامره واالبتعاد عن :وقال غٌره 
 . نهٌه، فً حال صحته، ورخابه وقوته

 ربك، ٌحفظك هللا، وٌعٌنك هللا، وداوم على عبادته، داوم على عبادته، فإنها لمن أعظم المعٌنات لك فً هذه الدار احفظ
 . على طاعته، وشكره وحسن عبادته، وعلى أقداره، التً ٌسٌر بها من ٌشاء من عباده
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 . الشدةٌعرفك فً  الرخاء، تعرف على هللا فً

 .  فإنها فرج عظٌم، حافظ على الصالة داوم على الصالة

 . «أرحنا بها ٌا بالل » :  كان النبً صلى هللا علٌه وسلم إذا كربه أمر قال :قال أنس رضً هللا عنه 

 .  فزع إلى الصالة:وفً لفظ 

 . «أرحنا بها ٌا بالل  » :فٌقول ٌُقتل أصحابه، وٌإذى المإمنون، وٌضٌق علٌه من األعداء، 

 . ما أعظم الصالة فً تفرٌج الكربات، وزوال الهموم والغموم، إي وهللا

ما أعظمها مداومة على فرابضها جماعة فً بٌوت هللا جل وعال، ومحافظة على نوافلها، وأعظم النوافل، نوافل 
 . قٌام اللٌل: الصلوات 

 !  معشر المسلمٌن من قٌام اللٌل؟أٌن نحن

 ! ومن صالة اللٌل؟

 ! ومن التماس ساعة اإلجابة فً آخر اللٌل؟

 . «إن فً اللٌل لساعة ال ٌوافقها عبد مإمن ٌسؤل هللا شًٌبا، إال أعطاه إٌاه  » :ٌقول النبً صلى هللا علٌه وسلم 

   الثلث األخٌر من اللٌل؟أٌن أنت من

كما فً الشمسٌن العظٌمٌن لألمة البخاري ومسلم، عن أبً هرٌرة رضً صلى هللا علٌه وسلم، الذي أخبر فٌه نبٌنا 
هل  ): إذا كان ثلث اللٌل، ٌنزل رب العالمٌن إلى سماء الدنٌا، فٌنادي » :  أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال :هللا عنه 

 . «(من داع فؤستجٌب له، هل من مستغفر فؤغفر له، هل من سابل فؤعطٌه

  من هذا الوقت، نتضرع إلى هللا؟  أٌن نحن

 . ساهرون، وكثٌر منا قابلوننحن وكثٌر منا 

 . على األغانً، وأمام القنوات، والجواالت !لكن

 . عند أكثرناهذا ثلث اللٌل اآلخر 

 . أو نوم، ال نقوم نصلً الفجر، إال من رحم هللا

  !ثم نطلب تفرٌج الكربات

  هذا العطاء الربانً العظٌم؟ أما سمعت

من عادى لً ولٌاً فقد آذنته » :  أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال :روى البخاري عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه 
بالحرب، وما تقرب إلً عبدي بشًء أحب إلً مما افترضته علٌه، وال ٌزال عبدي ٌتقرب إلً بالنوافل، حتى أحبه، 

فإذا أحببته كنت سمعه الذي ٌسمع به، وبصره الذي ٌبصر به، وٌده التً ٌبطش بها، ورجله التً ٌمشً علٌها، ولبن 
 . «سؤلنً ألعطٌنه، ولبن استعاذنً ألعٌذنه 
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  !فؤٌن نحن من الصالة؟

لَُكارِزقًياََنُياًَرزُقَُكاَ  مػيقَِبُ الِننذَّل ِى﴿
َ
الةِاَ   َطِباَغنَيُيا انَصأ َنََكابِيلصذَّل

َ
 . [١٣٢: طه] .﴾َ  ُ را 

إن الصالة من أعظم أسباب الرزق، أن نداوم، ونحافظ على هذه الصالة، فرضها، : هكذا أمر هللا نبٌه، ٌقول له 
 . ونفلها

  . صناعة المعروف واإلحسان إلى الخلق:من أسباب رفع البالء 

 ! فما أبركها

 ! وما أعظمها

  !هاسببوما أسرع تفرٌج كربات العبد ب

هاُ ِصٌِوَا﴿ا: هللا عز وجل ٌقول بسببها َُ ِ اَ  اذَّل َيا  َ اَوَعا اذَّل َيا اذَّل َ ا اذَّل  .  [١٢٨: النحل]ا.﴾ ِوذَّل

 . «وصدقة السر تطفا غضب الرب  » :وقال النبً صلى هللا علٌه وسلم كما فً حدٌث معاذ رضً هللا عنه 

 . «صنابع المعروف تقً مصارع السوء، واآلفات، والهلكة  » :وقال علٌه الصالة والسالم 

 .  «إن الصدقة لتطفا غضب الرب، وإن الصلة لتزٌد فً العمر  » :وقال صلى هللا علٌه وسلم 

 بصناعة المعروف، صناعة الخٌر للفقٌر، صناعة خفف على نفسك أطفا نار البالء، أطفا نار المصابب، هكذا
 انصر المظلومٌن، تفقد  ٌسر عن المعسرٌن،الخٌر للٌتٌم، ولألرملة والمسكٌن، أطعم الجابعٌن، اقض دٌن المدٌنٌن،

 .  الضعفاء من األٌتام، من األرامل، من المحتاجٌن، من المتضررٌن

 ٌا صاحب المال، ابذل فإن المال مال هللا، إن المال مال هللا، ولٌس لك من مالك إال ما أكلت فؤفنٌت، أو لبست ابذل
 . فؤبلٌت، أو تصدقت فؤبقٌت

 هالك بماله، بخٌل بماله، ال ٌعرف اإلحسان، بل إن الصدقة أثقل علٌه من الجبل، وهو هالك بذلك ال كم من الناس
 . محالة

  . شح مطاع:ومنها « ...لكاتهثالث م» : قال علٌه الصالة والسالم 

 . الجاه، الملك، الرٌاسة، المال، الذهب، الفضة: بخل، حرص، جمع للدنٌا، ونسً أنه تارٌك كل شًء وراء ظهره 

نليُ هاَ ر َءاُظُِرُِ ه﴿ا:قال هللا تعالى  ذَِّل ٍةاَ  ََر ُنهاوياَخ َواَ رذَّل  ذَّل
َ
 .﴾...َ مََ داِج ُنىًِيافُر دىاَكىياَخنَ ٌيُ ها 

 . [٩٤: األنعام]

 . كل ما خولك هللا، أنعم هللا به علٌك، وراء ظهرك، تركته

  .معك ما قدمت

  !فما أعظم صناعة المعروف
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 عن رجل كان كل ٌوم ٌخرج إلى مزرعته، معه قلٌل :فً البدر الطالع خبر صحٌح - رحمه هللا - ذكر اإلمام الشوكانً 
من الطعام، ٌنتظر فقٌرا عابرا، أو ابن سبٌل؛ لٌطعمه، كل ٌوم عند الغروب، ال ٌفطر إال مع فقٌر، أو مسكٌن، بقلٌل من 

ذلك الطعام والشراب، فؤراد أن ٌحفر ببرا مع أبنابه، ففعلوا، فسقط فً الببر، وارتدم الببر، فظن أهله أنه قد مات، 
دوه حٌا، قد جفبقً سنٌن فً ذلك ااببر، وبعد سنٌن مضت، رأى أبناإه أن أباهم ٌنادٌهم من الببر، فحفروا الببر فو

 . حالت بٌنه وبٌن تراب الببر صخرة

أرأٌتم ذلك الطعام والشراب، الذي كنت أطعمه  : فقالالغرٌب كٌف عاش بال طعام، وال شراب، وال هواء، فسؤله أبناإه، 
 . عند الغروب للفقٌر، وابن السبٌل، كان ٌؤتٌنً مثله كل ٌوم عند الغروب

  ! فانظر نجاة هللا له بصدقته

  .واألخبار كثٌرة، والمقام قد طال

  .فؤسباب رفع البالء سهلة، على من سهلها هللا جل وعال علٌه ! أٌها المسلمون

 الرجوع إلى هللا، والتوبة إلٌه، والتضرع إلٌه، وتقواه، والعمل الصالح، والتعاون على البر والتقوى، فالتمسوها فً
والبذل، واإلحسان، والصدقات، والتآخً، والتآلف، والتحاب، ٌخفف هللا ذلك، وٌرفعه هللا، وتحسن األحوال، وتصلح إذا 

 . ما رجع العباد إلى من بٌدٌه كل شًء، وهو على كل شًء قدٌر

 

أسؤل هللا العظٌم رب العرش العظٌم بؤسمابه الحسنى وصفاته العلى، وكلماته التامات، ما علمنا منها 
  .وما لم نعلم أن ٌرفع عنا هذا البالء

 .  ارفع هذه الغمة عن بالدنا وسابر بالد المسلمٌناللهم ٌا حً ٌا قٌوم، ٌا ذا الجالل واإلكرام، ٌا رب العالمٌن، اللهم

 .  أصلح أحوالنا جمٌعا، اللهم غٌر أحوالنا إلى أحسن األحوالاللهم

 .   آتنا من لدنك رحمة وهٌا لنا من أمرنا رشداربنا

 من أراد ببالدنا سوء، اللهم عجل بزواله، اللهم أرنا فٌه ٌوًما أسودا كٌوم عاد وثمود، اللهم خذه أخذ عزٌز اللهم
 .  مقتدر، اللهم علٌك بهم فإنهم ال ٌعجزونك

 . ه بحفظك، وكن له ظهٌرا، وناصر، ومعٌناظ ومن أراد ببالدنا خٌرا وصالحا، اللهم فؤٌده بتؤٌٌدك، واحفاللهم

 نج عبادك المستضعفٌن، من المإمنٌن فً كل مكان، اللهم أعنهم وال تعن علٌهم، وانصرهم وال تنصر علٌهم، اللهم
 . وامكر لهم وال تمكر علٌهم، وانصرهم على من بغى علٌهم

 .  علٌك بؤعداء الدٌن أجمعٌن، أرنا فٌهم عجابب قدرتك، وشدة نقمتك، وتحول عافٌتك، وجمٌع سخطكاللهم

 .  شتت شملهم، وفرق جمعهم، واجعل الدابرة تدور علٌهم ٌا رب العالمٌناللهم

 .  أعنا على طاعتك، وذكرك وشكرك وحسن عبادتكربنا

   .جمعينوصل اللهم وسلم على نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه أ
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