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   من برنامج أسئلة حائرة وإجابات شافية لفتاوى فوريةاحللقة الرابعة عشر 
 م١٨/١/٢٠١٣ھـ الموافق   ١٤٣٤من ربیع األول  ٦بنھا ـ قلیوبیة ـ مسجد عبد المنعم ریاض 

  كيفية قراءة سورة البقرةكيفية قراءة سورة البقرة
ها أو بعضها حىت ال يدخله شيطان؟ وهل جيوز مساعها على هل نقرأ سورة البقرة يف البيت كلَّ: سؤال

  شريط كاسيت أو ما شابه؟
====================  

 }الْبقَرةُ ال يدخلُـه الشـيطَانُ   ال تجعلُوا بيوتكُم مقَابِر، وإِنَّ الْبيت الَّذي تقْرأُ فيه{ :احلديث الشريف يقول
فكان السلف الصاحل وال يزالون يقرأون سورة البقرة كـل أسـبوعٍ مـرة يف    ). صحيح مسلم وسنن الترمذي وأيب داود عن أيب هريرة(

  .ها على األيام فيقرأها كل أسبوع مرةموحىت لو أحدنا قس ،البيت، وهذا ليس بكثري وعملية سهلة
البيت الذي به حركة مبـا  : سماعها على شرائط أفضل أم قراءا، فأنفاس املؤمن هلا وضع عند اهللا، وإليك الدليلوبالنسبة ل

هذا املكان وتركوه بعد قليل جتد اجلدران وقد تشققت، وقد نسج عليه العنكبـوت،   يسكنه من الناس جتده حمفوظاً، فلو هجر أهلٌ
  .عز وجلَّ؟ ألن أنفاس اإلنسان هلا وضع خاص عند حضرة الرمحن  ملاذا. وجتد األشياء اليت به بدأت تتغري

؟ هناك مالئكـة خيلقهـم   عز وجلَّات واألرض كيف خيلقهم اهللا ورون السماملالئكة الذين يعم: وأبني بياناً شافياً أكثر قليالً
الْحيـوانُ،  : لدنيا، وفي السماِء الرابِعة نهر يقَالُ لَهالْبيت الْمعمور في السماِء ا{: صلى اهللا عليه وسلمكما قال  -  اهللا

رةً، خفَاضتان فَضتان جرفَإِذَا خ ،سمالش يهف تمٍ طَلَعوكُلَّ ي المالس هلَيرِيلُ عجِب يهلُ فخدي ونَ أَلْفعبس هنع ت
اللَّه لُقخي ،ةوجلَّ قَطْر عز  لُونَ، ثُمفْعفَي ،يهلُّونَ فصورِ فَيمعالْم تيوا الْبأْتونَ أَنْ يرمؤي لَكًا، ثُمم ةكُلِّ قَطْر نال م

هونَ إِلَيودعجزء احلسن بن رشيق عن أيب هريرة( }ي.(  
إِذَا توضأَ أَحد فَأَبلَغَ الْوضوَء ثُم قَام إِلَـى  {  :وسلم صلى اهللا عليهوهناك صنف آخر خيلقهم اهللا من أفعال العباد، قال 
ا، قَالَتيهاَءةَ فرالْقا وهودجسا وهكُوعر مفَأَت الةنِي: الصظْتفا حكَم اللَّه ظَكفا  ،حلَهاِء وما إِلَى السبِه دعص ثُم

مسند أيب داود الطيالسـي عـن   (  }فَتشفَع لصاحبِهاَ عز وجلّتحت لَها أَبواب السماِء حتى تنتهِي إِلَى اللَّه ضوٌء ونور، فَفُ
يف  ، وهذا الكائن يذهب إىل ملكوت اهللا ويظلّ هلذا العبـد عز وجـلَّ فكيف تتكلم؟ ألا كائن خلقه اهللا . )عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه

  .طاعة إىل يوم الدين
التسبِيح، والتهليلَ، والتحميـد،  : إِنَّ مما تذْكُرونَ من جاللِ اللَّه{ :يف احلديث اآلخر صلى اهللا عليه وسلموقال 

يحب أَحدكُم أَنْ يكُونَ لَه، أَو ال يزالَ لَـه  ينعطفْن حولَ الْعرشِ، لَهن دوِي كَدوِي النحلِ، تذَكِّر بِصاحبِها، أَما 
بِه ذَكِّري نسنن ابن ماجة ومسند اإلمام أمحد واملستدرك عن النعمان بن بشري رضي اهللا عنه( }م(  

.. هللا سـبحان ا : (كاً يصعد حىت يصل إىل العـرش ويقـول  لَفيخلق اهللا منها م ،)سبحان اهللا(أي أنك إذا قلت يف الصالة 
ويوضـع ذلـك كلـه يف     ،ويظلّ هكذا حىت يـوم القيامـة   ،ويكون على هيئتك ،بصوتك أنت.....) سبحان اهللا .. سبحان اهللا 

مـن  { :صلى اهللا عليه وسلموهكذا، وقال  !!كان ملك ثالث) اهللا أكرب(وإذا قلت  !!كان ملك آخر) احلمد هللا(وإذا قلت  !!رصيدك
 ،اتا فَماجح جرخ   ـرأَج لَـه اللَّـه بكَت ،اتا فَمرمتعم جرخ نمو ،ةاميمِ الْقوإِلَى ي اجالْح رأَج لَه اللَّه بكَت 

ةاميمِ الْقورِ إِلَى يمتعرضي اهللا عنه الطرباين والبيهقي عن أيب هريرة( }الْم(  
ومحـاه مـن    ،نفاس اليت خرجت من القلب الذي جعل اهللا يف مستقره اإلميانتخلق املالئكة من أعمال العباد، وهي األإذاً 

  .صلى اهللا عليه وسلمويتحرك يف طاعة الرمحن على ج النيب العدنان  ،الشيطان
********************  


