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٢اسم هللا الفتاح    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٢اسم هللا الفتاح  -ب  ٠٧٥الدرس :  - ٢٠٠٨إصدار  -أسماء هللا الحسنى 

٠٧-٠٤-٢٠٠٨  

الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین اللھم أخرجنا من 

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  من أسماء هللا الحسنى:(الفتاح):

  أیھا األخوة األكارم، ال زلنا في اسم "الفتاح".

  ان على وجوده و سالمة وجوده و على رزقھ :حرص اإلنس

  قبل أن نتابع الحدیث عن ھذا االسم العظیم البّد من مقدمة:

ً متحركاً، ما الذي یبعثھ على الحركة ؟ حاجات أودعھا فیھ،  هللا عز وجل أراد أن یكون اإلنسان كائنا

ً على وجوده، وحاجاتھ إلى الطرف اآل خر، إلى المرأة، وحاجة حاجاتھ إلى الطعام والشراب، حفاظا

المرأة إلى الرجل حفاظاً على بقاء النوع، وحاجات إلى تأكید ذاتھ حفاظاً على الذكر، فاآلن هللا سبحانھ 

وتعالى أودع باإلنسان ھذه الحاجات األساسیة لذلك ھو كائن متحرك یبحث عن عمل لیأكل، یبحث عن 

  زوجة لینجب، یبحث عن عمل یرفع ذكره بین الناس.

يء اآلخر: أن ھذا الكون تنتظمھ قوانین بالغة الدقة، ملیارات القوانین، وأن هللا سبحانھ وتعالى الش

ً مطلقاً، فالحدید حدید ال یتبدل والذھب ذھب، خصائص  لحكمتھ البالغة ثبت كل ھذه القوانین تثبیتا

بتة، كي تنتظم الحیاة، المعادن ثابتة، خصائص المواد ثابتة، حركة األفالك ثابتة ، مالیین القوانین ثا

ولكن لحكمة بالغٍة بالغة، حرك شیئین، حرك الصحة، وحرك الرزق، لتكون الصحة والرزق وسیلتین 

لتأدیب اإلنسان، فاإلنسان حریص حرصاً ال حدود لھ على بقائھ، وعلى وجوده، وعلى سالمة وجوده، 

  وعلى كمال وجوده ، وعلى استمرار وجوده، وحریص على رزقھ.

ھذه القضیة األولى قضیة الوجود، وسالمة الوجود، وكمال الوجود لیست ثابتة، والقضیة الثانیة فلذلك 

  قضیة الرزق لیست ثابتة، تجد إنساناً أموره میسرة، و إنساناً أموره معسرة.
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  هللا عز جل بیده أبواب كل شيء:

ً أُ  غلق یعني أن هللا سبحانھ وتعالى أیھا األخوة، اآلن قد تُغلق أمام إنسان أبواب الرزق، كلما طرق بابا

یفتح لعبده المؤمن باب رزق حالل، ھو "الفتاح" یفتح باب الرزق، قد یأتي عضال مستحكم، یجمع 

  األطباء على أنھ ال أمل في الشفاء فیفتح هللا لھذا المؤمن باب الشفاء.

من أمل في الشفاء،  أعرف صدیقاً، أجمع األطباء وھم قمم على أن الورم الخبیث في الرئة لیس ھناك

والقضیة قضیة وقت، یعني أشھر، والقصة طویلة، وهللا سبحانھ وتعالى فتح لھ باب الشفاء والقصة من 

اثنتین و عشرین عاماً، واآلن حي یرزق یتمتع بأعلى صحة، والذین أجمعوا على أنھ ال أمل في شفائھ 

  أطباء كبار، من ھذا البلد ومن بلد بعید.

  فتح باب الرزق.فتح باب الشفاء، 

  فرجت و كان یظن أنھا ال تفرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتھا

* * *  

من فتح لك باب الشفاء ؟ من فتح لك باب الرزق ؟ من فتح لك باب الزواج ؟ من فتح لك باب اإلنجاب 

دعوة أنجبت أوالداً أبراراً ؟ من فتح لك باب العمل ؟ من فتح لك باب العمل الصالح ؟ من فتح لك باب ال

إلى هللا ؟ من أطلق لسانك ؟ من جعلك تعلو عند الناس ؟ ھو "الفتاح"، "الفتاح" العلیم، العوام یقولون: یا 

  فتاح یا علیم، یا رزاق یا كریم ھو یعلم ما أنت علیھ، یعلم نوایاك، یعلم إخالصك.

  األمر بیده، ھذا ھو التوحید، وما تعلمت العبید أفضل من التوحید.

  ان األولى طاعة هللا عز وجل و االنصیاع ألوامره:مھمة اإلنس

  الحقیقة التوحید مریح، أنت حینما تجمع كل عالقاتك مع جھة واحدة ترتاح.

ِ إِلَھاً آََخَر فَتَُكوَن ِمَن اْلُمعَذَّبِیَن ﴾   ﴿ فََال تَْدُع َمَع �َّ

  ( سورة الشعراء )

  یئین، ال ثالث لھما والدلیل:المؤمن عالقتھ بربھ، وكأن مھمة المؤمن محصورة في ش

َ فَاْعبُْد َوُكْن ِمَن الشَّاِكِریَن ﴾   ﴿ بَِل �َّ

  ( سورة الزمر )

  تنتھي مھمتك في طاعة هللا، علیك أن تطیعھ وهللا سبحانھ وتعالى متكفل لك بكل شيء.

  (( ابن آدم اطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء ))

  [ تفسیر ابن كثیر]
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ویا رب ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك ؟ وإذا كان هللا معك فمن علیك ؟ وإذا كان علیك فمن 

  معك ؟

  ارتباط اسم الفتاح بالمؤمن أشد االرتباط:

ي إذاً حینما تغلق أبواب الرزق یفتح هللا لك باباً واسعاً من رزق حالل وفیر ، وحینما تغلق أبواب األمل ف

شفاء من مرض عضال یفتح هللا لك باب الشفاء التام، عالقتك با� عز وجل، وحینما تحصر عالقتك 

  با� وحده ال یخیب ظنك، وھذا أدق ما في اسم "الفتاح".

  فرجت و كان یظن أنھا ال تفرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتھا

* * *  

أن یسحبھ بآلة شفط، سببت لھ أذیة في أعرف صدیقاً آخر أنجب مولود بوالدة عسرة، واضطر الطبیب 

الدماغ، فأنا سمعت من أطباء ُكثر وكبار ھذا الطفل من أذیة الدماغ إما أنھ سیصاب بالشلل، أو بالعمى، 

أو بأمراض وبیلة، وتواترت أقوال األطباء، واستحكم األلم بنفس أبیھ، وتمنى أن یأتي میتاً، أما ھذا 

والدیھ لكن هللا سبحانھ وتعالى بالدعاء، والثقة با� فتح لھ باب الشفاء، سیعیش معاقاً، وسیكون عبئاً على 

  واآلن یحمل شھادة علیا من األزھر، ویعمل في عمل طیب.

  ضاقت فلما استحكمت حلقاتھا فرجت و كان یظن أنھا ال تفرج

* * *  

تثق بغیر هللا، أنت حینما  حینما تعقد األمل على هللا، وحینما ال ترجو غیر هللا، وال تدعو غیر هللا، وال

تتوجھ إلى هللا، فا� فتاح علیم، یعلم إخالصك في الدعاء، ویعلم استقامتك، واألمر بیده، أنت قوي با�، 

  هللا عز وجل بیده كل شيء، هللا غني، أنت غني با�، هللا قادر أنت قادر با�، هللا علیم أنت تعلم با�.

ح"، وباب النجاة من الظالم یفتحھ "الفتاح"، وباب الزواج یفتحھ "الفتاح"، فلذلك باب الغنى یفتحھ "الفتا

وباب العمل یفتحھ "الفتاح"، وباب الدراسة العلیا یفتحھا "الفتاح" ، وباب النجاح في العمل یفتحھ 

  "الفتاح"، ھذا االسم یرتبط أشد االرتباط بالمؤمن.

َ یَْجعَْل لَھُ َمْخَرج َِّق �َّ   اً :َوَمْن یَت

  اآلن كلمة:

َ یَْجعَْل لَھُ َمْخَرجاً ﴾ َِّق �َّ   ﴿ َوَمْن یَت

  ( سورة الطالق )

باآلیة معنى ظني، أنھ أنت وجدت في مكان ولم تجد مخرجاً، أنت في حیرة، في حیص بیص كما یقال، 

  في قلق شدید، لیفتح لك باباً لیفرج عنك یجب أن تكون متقیاً �، ھذا الذي علیك.
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  اإلنسان مخیر و االختیار یثمن عملھ:

  اآلن نعود لآلیة مرة ثانیة:

َ فَاْعبُْد ﴾   ﴿ بَِل �َّ

مھمتك أن تطیعھ، وأن تعبده، والعبادة كما تعلمون طاعة طوعیة، ولیست قسریة، األقویاء یطاعون 

  قسراً، لكن هللا سبحانھ وتعالى ما أرادك أن تطیعھ قسراً.

یِن ﴾   ﴿ َال إِْكَراهَ فِي الّدِ

  ) ٢٥٦( سورة البقرة اآلیة: 

أرادك أن تأتیھ بمبادرة منك، أرادك أن تحبھ، أرادك أن تكون حراً، تطیعھ أو ال تطیعھ، تصلي أو ال 

  تصلي، تصوم أو ال تصوم، تصدق أو ال تصدق، ترحم أو ال ترحم أنت مخیر، واالختیار یثمن عملك.

  یُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَْلیَْكفُْر ﴾﴿ فََمْن َشاَء فَلْ 

  ) ٢٩( سورة الكھف اآلیة: 

ا َكفُوراً ﴾ ا َشاِكراً َوإِمَّ   ﴿ إِنَّا َھَدْینَاهُ السَّبِیَل إِمَّ

  ( سورة اإلنسان )

  ﴿ َوِلُكّلٍ ِوْجَھةٌ ُھَو ُمَولِّیَھا فَاْستَبِقُوا اْلَخْیَراِت ﴾

  ) ١٤٨( سورة البقرة اآلیة: 

علك مختاراً، لیثمن عملك، ولوال أنك مختار، لوال أنك مرید لوال أن هللا سبحانھ وتعالى جعلك مریداً وج

منحك إرادة ال قیمة ال لطاعتك، وال النضباطك، تطیعھ مختاراً تلتزم منھجھ مختاراً، تقبل علیھ مختاراً، 

  اً عملك لھ قیمة.تصلي لھ مختاراً، تتقرب لھ مختاراً، ألن هللا سبحانھ وتعالى منحك إرادة حرة إذ

إذاً حینما تثق بھ یفتح لك ما أغلق من األبواب، بل یفتح لك ما استعصى علیك من األبواب، بل یفتح لك 

  أبواب كل شيء.

  أمور كل إنسان بید هللا عز وجل:

  الیوم انتقلنا إلى التوحید، التوحید واضح جداً في ھذه اآلیة:

ُ ِللنَّاِس ِمْن    َرْحَمٍة فََال ُمْمِسَك لََھا ﴾﴿ َما یَْفتَحِ �َّ

  ) ٢( سورة فاطر اآلیة: 

أي إذا أرادك هللا بخیر لو اجتمع أھل األرض لیمنعوا عنك ھذا الخیر لن یستطیعوا، وإذا أراد هللا أن 

ً لحكمة بالغٍة بالغة لو اجتمع أھل األرض على أن یمنعوا ھذه المعالجة أن تصیبھ لن  یعالج إنسانا
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  یستطیعوا.

لدائرة، عشرة طوابق، كل طابق فیھ عشرات الموظفین، وأمرك ال یوافق علیھ إال من قبل المدیر دخلت 

  العام، ھل یعقل أن تبذل ماء وجھك لغیر المدیر العام ؟ ما یبده شيء.

وأنت حینما تؤمن أن أمرك بید هللا، زواجك بید هللا، صحتك بید هللا، من ھم فوقك بید هللا، من ھم دونك 

  ، الطواغیت الكبار في األرض بید هللا، ھم عصي بید هللا.بید هللا

ِ َربِّي َوَربُِّكْم َما ِمْن َدابٍَّة إِالَّ ھُ  َو آَِخذٌ بِنَاِصیَتَِھا إِنَّ ﴿ فَِكیُدونِي َجِمیعاً ثُمَّ َال تُْنِظُروِن * إِنِّي تََوكَّْلُت َعلَى �َّ

  َربِّي َعلَى ِصَراٍط ُمْستَِقیٍم ﴾

  ) ( سورة ھود

  آیات قرآنیة تبث األمن في النفس:

  ھناك آیات تبث األمن بنفس اإلنسان.

ُ َخاِلُق ُكّلِ َشْيٍء َوُھَو َعلَى ُكّلِ َشْيٍء َوِكیٌل ﴾ َّ� ﴿  

  ( سورة الزمر )

  ﴿ لَھُ اْلَخْلُق َواْألَْمُر ﴾

  ) ٥٤( سورة األعراف اآلیة: 

  ﴿ َما لَُھْم ِمْن ُدونِِھ ِمْن َوِلّيٍ َوَال یُْشِرُك فِي ُحْكِمِھ أََحداً ﴾

  ( سورة الكھف )

  ﴿ َوُھَو الَِّذي فِي السََّماِء إِلَھٌ َوفِي اْألَْرِض إِلَھٌ ﴾

  ) ٨٤( سورة الزخرف اآلیة: 

  ﴿ َوإِلَْیِھ یُْرَجُع اْألَْمُر ُكلُّھُ فَاْعبُْدهُ َوتََوكَّْل َعلَْیِھ ﴾

  ) ١٢٣( سورة ھود اآلیة: 

  إذاً "الفتاح" ینقلك إلى التوحید.

  كل شيء في الحیاة فتوح من هللا عز وجل:

ُ ِللنَّاِس ِمْن َرْحَمٍة فََال ُمْمِسَك لََھا َوَما یُْمِسْك فََال ُمْرِسَل لَھُ ِمْن بَْعِدِه َوُھَو ا   ْلعَِزیُز اْلَحِكیُم ﴾﴿ َما یَْفتَحِ �َّ

  ر )( سورة فاط

  كل عالقتك بید هللا عز وجل.
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أیھا األخوة، سمعنا كثیراً عن السلف الصالح عن علماء المسلمین السابقین، أنھم إذا رأوا شاباً متفتحاً، 

متوثباً لطاعة، مشتاقاً لقرب هللا عز وجل یقولون لھ: فتح هللا علیك فتوح العارفین، العلم فتح، والتوفیق 

والنجاح بالعمل فتح ، والنجاح بامتالك ثقة الناس فتح، ھذا كلھ فتح، هللا عز فتح، والنجاح بالزواج فتح، 

  وجل فتاح، كما تحدثنا في الدرس السابق فاتح اسم فاعل، لكن الفتاح صیغة مبالغة السم الفاعل.

وكان بعض العلماء إن رأوا شاباً لیس صادقاً في طلبھ، لیس منضبطاً یقولون لھ: یا ولدي فتوحك على 

  غیرنا.ید 

  معاني اسم الفتاح:

  

  ـ الفتاح یفتح لك أبواب كل شيء: ١

اآلن ھناك موضوع آخر، "الفتاح" بالمعنى األول یفتح لك باب العلم، باب الرزق باب العمل، باب 

  الدراسة، باب الزواج، باب اإلنجاب، باب إنجاب أوالد صالحین .

  بین الشعوب:ـ هللا یفصل بین الصراعات بین األفراد والصراعات  ٢

المعنى الثاني: في الصراعات بین األفراد، في الصراعات بین الشعوب، في الصراعات كما ھو 

  مصطلح حدیث بین الحضارات، هللا ھو "الفتاح"، اآلیة:

ابِئِیَن َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوَس َوالَِّذیَن أَْشَرُكو َ یَْفِصُل بَْینَُھْم ﴿ إِنَّ الَِّذیَن آََمنُوا َوالَِّذیَن َھاُدوا َوالصَّ ا إِنَّ �َّ

َ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء َشِھیٌد ﴾   یَْوَم اْلِقیَاَمِة إِنَّ �َّ

  ( سورة الحج )

  الحیاة مفعمة بالصراعات.

  ولیلى ال تقر لھم بذاكا كل یدعي وصالً بلیلى

* * *  

كل جھة تدعي أنھا على حق، وأنھا المصیبة، وأنھا تعمل وفق المنطق، ووفق المصلحة، ھذا ادعاء، 

لكن من یفصل ؟ أحیاناً یختلف زوجان، تستمع إلى كل منھما تؤخذ بكل واحد منھما، األول معھ الحق، 

  والثاني معھ الحق.

قال لھ: وهللا معك حق، تكلم الثاني  یروى أن شخصاً عمل قاضیاً، فجاءه متخاصمان، تكلم األول فأفاض،

فأفاض، قال لھ: معك حق، فیبدو زوجتھ من وراء الستار تسمع كالمھ، قالت لھ: كیف تقول ھذا الكالم 

  لھذا ولھذا معاً ؟ قال لھ: وهللا أنت معك حق أیضاً.
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  هللا عز وجل یفصل بین الناس في كل ما یختلفون فیھ:

ظر من زاویتھ، شيء یحیر، من الذي یفصل بین ھذه تجد كل شخص معھ حجج، كل شخص ین

  الخصومات ؟ ھذه الصراعات، ھذه المنازعات، ھذا التنطع،

َ یَْفِصُل بَْینَُھْم یَْوَم اْلِقیَاَمِة ﴾ َّ� ﴿  

  ھناك آیة ثانیة:

  وَن ﴾﴿ إِنَّ َربََّك ُھَو یَْفِصُل بَْینَُھْم یَْوَم اْلِقیَاَمِة فِیَما َكانُوا فِیِھ یَْختَِلفُ 

  ( سورة السجدة )

ھذا المعنى أحیاناً لھ حاالت خاصة، یعني زوجان یختلفان، یتشاجران، ینتھي األمر بینھما بالطالق، هللا 

كیف یفصل بینھما ؟ الطرف المظلوم یوفق في زواجھ القادم وكـأن ھذا حكم هللا عز وجل، شریكان 

ھ القادم، والشریك المظلوم یوفق في عملھ القادم، یختلفان، ثم یفترقان، الشریك الظالم ال یوفق في عمل

فھذا واضح جداً في حاالت الخالفات الزوجیة، والخالفات بین الشركاء، هللا عز وجل یفصل، بمعنى 

  یوفق، من عرف نفسھ ما ضرتھ مقالة الناس بھ.

ُ ثُمَّ َذْرُھْم فِي َخْوِضِھْم یَْلعَبُوَن ﴾   ﴿ قُِل �َّ

  ( سورة األنعام )

  عرف نفسھ ما ضرتھ مقالة الناس بھ: من

إذا كان هللا معك فمن علیك، ھذه تعمل قوة شخصیة، ما دام أنت مستقیم، ما دام أنت واثق من استقامتك، 

  من التزامك، واثق من نوایاك الطیبة، ال تعبأ بكالم الناس ، إرضاء الناس غایة ال تدرك، ال تعبأ بھم

ُ ثُمَّ َذْرُھْم فِ    ي َخْوِضِھْم یَْلعَبُوَن ﴾﴿ قُِل �َّ

ِ إِنََّك َعلَى اْلَحّقِ اْلُمبِیِن ﴾   ﴿ فَتََوكَّْل َعلَى �َّ

  ( سورة النمل )

أي من عرف نفسھ ما ضرتھ مقالة الناس بھ، أنا أقول ال یعبأ ال استخفافاً بالناس، ولكن وثوقاً باستقامتھ، 

ً بنیتھ الطیبة، ال تعبأ إال أن ھناك معنى فرعی ً یقتضي أن یكون واضحاً، ال تضع نفسك موضع وثوقا ا

  التھمة، ولو كنت نقیاً نظیفاً، ال تضع نفسك موضع التھمة، ثم تلوم الناس إذا اتھموك.

ھناك موقف للنبي الكریم رائع جداً، یمشي في اللیل مع زوجتھ صفیة، مّر صحابیان كریمان، فقال علیھ 

  زوجتي وضح، البیان یطرد الشیطان. الصالة والسالم: على رسلیكما، انتظرا، ھذه
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في حساب بینك وبین إنسان، ال تقول لھ الحساب أصبح واضحاً، ال، بیّن لھ الحساب، بیّن، البیان یطرد 

  الشیطان.

  السعید من أطاع هللا عز وجل و الشقي من بعد عن هللا عز وجل:

  إذاً المعنى األول:

ِ إِنََّك َعلَى   اْلَحّقِ اْلُمبِیِن ﴾ ﴿ فَتََوكَّْل َعلَى �َّ

ُ ثُمَّ َذْرُھْم فِي َخْوِضِھْم یَْلعَبُوَن ﴾   ﴿ قُِل �َّ

  وال تقلق إذا كنت على حق، والناس توھموا أنك لست على حق، أنا أضرب ھذا المثل:

إذا عندك كیلو معدن، ولیكن ذھباً خالصاً، واتھمك الناس أن ھذا المعدن لیس ذھباً خالصاً، بل ھو معدن 

خسیس، من الرابح ؟ أنت، مع أن الناس توھموا أن ھذا المعدن الذي بحوزتك لیس ذھباً خالصاً، وھو 

ً خسیساً، وبذ كاء، و طالقة لسان في الحقیقة ذھب خالص، أنت الرابح األول، ولو كنت تملك معدنا

  أوھمت الناس أنھ معدن ثمین أنت الخاسر األول، فالمشكلة معك.

﴾ ِ   ﴿ َطائُِرُكْم ِعْنَد �َّ

  ) ٤٧( سورة النمل اآلیة: 

  ﴿ َطائُِرُكْم َمعَُكْم ﴾

  ) ١٩( سورة یس اآلیة: 

یقدم وال یؤخر، یعني یعني أنت تكون سعیداً بطاعتك �، واإلنسان یشقى ببعده عن هللا، وكالم الناس ال 

ً بھذه الصفات ال تقلق، من عرف نفسھ ما  بشكل أو بآخر لو أن أھل األرض ذموك، وأنت لست معنیا

ضرتھ مقالة الناس بھ، ولو أن أھل األرض مدحوك ولم تكن على حق، ھذا المدیح ال یقدم، وال یؤخر، 

  عالقتك مع هللا.

  فقره بین عینیھ وشتت علیھ شملھ:األمر بید هللا فمن تعلق بالدنیا جعل هللا 

  بعض اآلثار القدسیة:

(( عبدي خلقت لك السماوات واألرض ولم أعَي بخلقھن، أفیعییني رغیف أسوقھ لك كل حین، عبدي 

لي علیك فریضة، ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فریضتي لم أخالفك في رزقك، وعزتي وجاللي، إن 

الدنیا تركض فیھا ركض الوحش في البریة، ثم ال ینالك منھا  لم ترَض بما قسمتھ لك فألسلطن علیك

إال ما قسمتھ لك وال أبالي، وكنت عندي مذموماً، أنت ترید، وأنا أرید، فإذا سلمت لي فیما أرید كفیتك 

  ما ترید، وإن لم تسلم لي فیما أرید أتعبتك فما ترید، ثم ال یكون إال ما أرید ))

  عبدي األمر بید هللا، أنت ترید یا
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(( وأنا أرید، فإذا سلمت لي فیما أرید كفیتك ما ترید، وإن لم تسلم لي فیما أرید أتعبتك فما ترید، ثم ال 

  یكون إال ما أرید ))

(( من أصبح وأكبر ھمھ اآلخرة جعل هللا غناه في قلبھ، وجمع علیھ شملھ ، وأتتھ الدنیا وھي راغمة، 

ه بین عینیھ وشتت علیھ شملھ، و لم یؤتھ من الدنیا إال ما ومن أصبح وأكبر ھمھ الدنیا جعل هللا فقر

  قدر لھ ))

  [الترمذي عن أنس]

وقد قیل: ما تعلق أحد بحب الدنیا إال أصیب منھا بثالث، شغٍل عناء، وأمٍل ال یدرك منتھاه، وفقر ال 

  یدرك غناه.

ر ھمھ الدنیا ـ تتفلت (( من أصبح وأكبر ھمھ اآلخرة تأتیھ الدنیا وھي راغمة، أما ومن أصبح وأكب

  منھ، یخسر الدنیا واآلخرة.))

  من بعض األدعیة:

  اللھم إنا نعوذ بك من عضال الداء ـ من مرض وبیل ـ ومن شماتة األعداء ومن السلب بعد العطاء.

  على كل عبد أال یخافن العبد إال ذنبھ وال یرجون إال ربھ:

  قد علمنا القرآن الكریم أن نكون بھذه الثقة، قال:الشيء األخیر: أن المؤمن واثق من حفظ هللا لھ، و

ُ لَنَا ُھَو َمْوَالنَا ﴾   ﴿ قُْل لَْن یُِصیبَنَا إِالَّ َما َكتََب �َّ

  ) ٥١( سورة التوبة اآلیة: 

ُل َعلَْیِھُم اْلَمَالئَِكةُ أَالَّ تََخافُوا َوَال تَ  ُ ثُمَّ اْستَقَاُموا تَتَنَزَّ ْحَزنُوا َوأَْبِشُروا بِاْلَجنَِّة الَّتِي ﴿ إِنَّ الَِّذیَن قَالُوا َربُّنَا �َّ

ْنیَا َوفِي اْآلَِخَرةِ  َولَُكْم فِیَھا َما تَْشتَِھي أَْنفُُسُكْم َولَُكْم فِیَھا َما  ُكْنتُْم تُوَعُدوَن * نَْحُن أَْوِلیَاُؤُكْم فِي اْلَحیَاِة الدُّ

  تَدَُّعوَن * نُُزالً ِمْن َغفُوٍر َرِحیٍم ﴾

  ( سورة فصلت )

  لذلك أیھا األخوة، آیة في كتاب هللا وحیدة، وھي:

﴾ ِ   ﴿ َوَما تَْوفِیِقي إِالَّ بِا�َّ

  ) ٨٨( سورة ھود اآلیة: 

  توفیق هللا، وإذا كنت في مشكلةال یحقق شيء في األرض إال ب

َ یَْجعَْل لَھُ َمْخَرجاً ﴾ َِّق �َّ   ﴿ َوَمْن یَت

  لذلك: ال یخافن العبد إال ذنبھ، وال یرجون إال ربھ.


