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 مسجد مجمع الفائزين الخيري –المقطم  –القاهرة 

 م44/8/4189 هـ8441 جماد األولى من 88
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 برنامج ساعة صفا
 

فضيلتكم في كتابكم )الجمال المحمدي( ذكرت السؤال األول: 
وكيف  ،توضيح لحكم قول: نظرة يا رسول اهلل، وشرحتم معنى النظرة

بدلت من حال سيدنا عمر بن الخطاب، لكن النظرة كانت في حياة 
أطلب نظرة تصيبني كما أصابت ولكن بعد انتقال النبي كيف النبي، 

 الفاروق عمر؟
 احلقيقة اليت ينبغي أن يعرفها اجلميع وىي اليت أثبتها القرآن الكرمي،

يف أكثر من موضع يف كتابو ادلبارك، أن النيب  سبحانو وتعاىلدىا اهلل وأي  
ٌت الفناء، بل والناس مجيعاً ال ديوتون مبع ،بل والشهداء ،صلى اهلل عليو وسل م

إىل دار، ينتقلون من دار الدنيا إىل دار الربزخ اليت  وإمنا ينتقلون من دار
َعثُوَن َوِمْن َوَرا"  يقول فيها اهلل تعاىل:  ادلؤمنون(.011)" ِئِهْم بَ ْرزٌَخ ِإىَل يَ ْوِم يُ ب ْ

، ، عامل فيو كل من سبقنا إىل اهللوالربزخ ىو احلاجز بُت الدنيا واآلخرة
 :صلى اهلل عليو وسل مبون، لقولو مون وإما معذ  نع  ومن فيو إما مُ 

ُر َرْوَضٌة ِمْن رِيَاِض اجْلَن ِة َأْو  َا اْلَقب ْ  0ُحْفَرٌة ِمْن ُحَفِر الن اِر {} ِإمن 
ِم ا َخِطيَئاِِتِْم " الصريح عن فرعون وقومو:  سبحانو وتعاىلوقول اهلل 
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مع أهنم ماتوا يف البحر ورمبا كانوا وليمة نوح( 52)" أُْغرُِقوا فَأُْدِخُلوا نَاًرا 
لألمساك، ورمبا يظن البعض أن كلمة النار يف اآلية تعٍت نار اآلخرة، فقال 

َها ُغُدوًّا َوَعِشيًّا "  يف موضٍع آخر: سبحانو وتعاىلاهلل  الن اُر يُ ْعَرُضوَن َعَلي ْ
وىل ىناك  غافر(64)" َويَ ْوَم تَ ُقوُم الس اَعُة أَْدِخُلوا َآَل ِفْرَعْوَن َأَشد  اْلَعَذاِب 

اْلَعَذاِب ْدََن ُدوَن َولَُنِذيَقن  ُهْم ِمَن اْلَعَذاِب األ" نعم، ألنو قال: عذاب؟ 
 السجدة(.50)" ْكرَبِ َلَعل ُهْم يَ ْرِجُعوَن األ

حىت ولو  أي إنسان أيًا كان ينتقل من عامل الدنيا إىل عامل الربزخ،  اً إذ
أثبت صحة ىذه  صلى اهلل عليو وسل مفالرسول كان كافرًا كفرعون وقومو، 

احلياة عندما وضع من مات من أىل مكة يف غزوة بدر يف بئر، والبئر كان 
معظمهم وكان  ُيسمى بلغتهم القليب، وذىب إليهم بعد أن ُوضع فيو

 عددىم سبعُت، وقال:
َوَرُسوَلُو،  } يَا ُفََلُن ْبَن ُفََلٍن، َويَا ُفََلُن ْبَن ُفََلٍن أََيُسرُُّكْم أَن ُكْم َأَطْعُتُم الل وَ 

َفِإن ا َقْد َوَجْدنَا َما َوَعَدنَا َرب َُّنا َحقًّا، فَ َهْل َوَجْدُُتْ َما َوَعَد َربُُّكْم َحقًّا؟ فَ َقاَل 
: ُعَمُر: يَا َرُسوَل الل ِو َما ُتَكلٍُّم ِمْن َأْجَساٍد اَل أَْرَواَح ذَلَا، فَ َقاَل َرُسوُل الل ِو 

ُهْم {َوال ِذي نَ ْفُس ُُمَم ٍد   5بَِيِدِه، َما أَنْ ُتْم بَِأمْسََع ِلَما أَُقوُل ِمن ْ
 أخرى:ويف رواية 

يَا َأْىَل اْلَقِليِب، يَا ُعْتَبُة ْبَن َربِيَعَة، يَا َشْيَبُة ْبَن َربِيَعَة، يَا أَُمي ُة ْبَن َخَلٍف، يَا } 
َما َوَعدَُكْم َىْل َوَجْدُُتْ  :اْلَقِليبِ ، فَ َعد َد َمْن َكاَن َمَعُهْم يف أَبَا َجْهِل ْبَن ِىَشامٍ 

َقاَل اْلُمْسِلُموَن: يَا َرُسوَل  ،ُت َما َوَعَدِّن َرِّبٍّ َحقًّا؟ َفِإِّنٍّ َقْد َوَجدْ َربُُّكْم َحقًّا
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ُهمْ : َما أَنْ ُتْم بِ تُ َناِدي قَ ْوًما َقْد َجي  ُفوا؟ فَ َقالَ ، أَ الل وِ  َوَلِكن  ُهْم ، َأمْسََع ِلَما أَُقوُل ِمن ْ
 3{ ال َيْسَتِطيُعوَن َأْن ُيُِيُبوِّن 

كل إنسان ينتقل من دار الدنيا إىل دار الربزخ، ودار الربزخ ىي   اً إذ
ألننا  ،وال نسمعها بآذاننا ،الدار اليت بُت الدنيا وبُت اآلخرة، ال نراىا بأعيننا

 لع على ىذه احلياة وال نرى ما فيها.ال منلك األجهزة اليت تط  
مبا آتاه اهلل من نوره ادلكنون كان  صلى اهلل عليو وسل ملكن رسول اهلل 

 وقال: بقربين ويرى ما فيها أىلها، فقد مر   ،يرى ىذه احلياة
بَاِن، } ِإن  ُهَما بَانِ  َوَما لَيُ َعذ   ِمنَ  َيْسَتًتُ  اَل  َفَكانَ  َأَحُدُهَُا أَم ا َكِبٍَت، يف  يُ َعذ 

 6{ بِالن ِميَمةِ  دَيِْشي َفَكانَ  اآْلَخرُ  َوأَم ا اْلبَ ْوِل،
  صلى اهلل عليو وسل مألنو  ،وعرف سبب العذاب ،رآُها وُها يعذبان

َعَلى َبِصَتٍَة أَنَا  ُقْل َىِذِه َسِبيِلي أَْدُعو ِإىَل اهللِ " كشف اهلل عنو احلجاب: 
 يوسف(.011)" َوَمِن ات  بَ َعٍِت 

من اهلل أن نُلقي  طلب منا بأمر وسل مصلى اهلل عليو وإذا كان النيب 
بكاف اخلطاب، ال  (السَلم عليك)السَلم عليو يف كل صَلة، ونقول: 

والسَلم  (السَلم عليك أيها النيب)نقول السَلم على النيب، ولكن نقول: 
صلى اهلل قال فالسَلم فرض، وىو أنبأنا أنو يردُّ علينا أمجعُت  ة ولكن رد  ن  سُ 

 :عليو وسل م
 2َعَلْيِو { َأُرد   َحىت   ُروِحي ِإَل   الل وُ  َرد   ِإال َعَلي   ُيَسلٍّمُ  ُمْسِلمٍ  ِمنْ  َما }
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روحو ساحبًة يف احلضرات العلية على الدوام فهو مجع اجلمع أن أي 
يرده إىل حالة الفرق لَتد علينا عباد اهلل، فهو  سبحانو وتعاىلعلى اهلل، واهلل 
صلى اهلل عليو وفرق الفرق على الدوام، وىو مقاٌم خاٌص بو  ،يف مجع اجلمع

 دون غَته من األنام. وسل م
يرد علينا السَلم على الدوام، وكيف يرد  صلى اهلل عليو وسل مفهو 

؟ ُعجاب، ولكنها احلياة اإلذلية اليت جعلها  !! ىذا شيءالسَلم وليس حبيٍّ
 .صلى اهلل عليو وسل معز وجل لو اهلل 

ْم " قال عن الشهداء:  سبحانو وتعاىلوإذا كان اهلل  َأْحَياٌء ِعْنَد َرٍُِّّ
 قال: صلى اهلل عليو وسل مفقد ثبت أنو آل عمران( 041)" يُ ْرَزُقوَن 

 4ري {عاٍم، فهذا َأواُن َقطُع أُبْ هُ  كلٍّ  يف َخْيرَب تُعاوُدِّن ما زاَلْت َأكلةُ } 

يعٍت مات شهيداً، فهو سيد الشهداء، إذا كان احُلسُت سيد الشهداء 
إمام الشهداء، وما دام إمام الشهداء فهو حيٌّ  صلى اهلل عليو وسل مفرسول 

، والعطاءات واألنوار الربانية ،حياة نورانية يُرزق فيها من األلطاف اإلذلية
 لو. لو وال حد   ذلية ما ال عد  اإل

يَا أَي َُّها ال ِذيَن َآَمُنوا " ىو الذي قال لنا يف القرآن:  عاىلسبحانو وتواهلل 
" ال تَ ُقوُلوا َراِعَنا "  واخلطاب لكل من آمن من األولُت إىل يوم الدين:" 

 البقرة(.016)" َوُقوُلوا اْنظُْرنَا " منا فقال: عل  ب؟ وماذا نقول يا ر 
سخت من لنُ  رة النيب فقطفلو كانت ىذه اآلية للمعاصرين حلض

( ظرناأن يقولوا )ان القرآن، لكنها باقية إىل قيام الساعة، فكما أمرىم اهلل
 نقول كما أمرنا اهلل: )انظرنا يا رسول اهلل(.
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 ،معناىا أن يعطف علينا صلى اهلل عليو وسل موالنظرة من رسول اهلل 
لكشفها عنا،  تبارك وتعاىلوأن ُيشفق علينا، وأن يرحم أحوالنا فيدعو اهلل 

وإصَلح أحوالنا ولنصرنا على أعدائنا، وإذا تدخل النيب  ،ولدفع الُضر عنا
َوَلَسْوَف "  لو: تبارك وتعاىلبدعائو لنا فقد قال اهلل  صلى اهلل عليو وسل م

وسوف للمستقبل، سُيعطيو إىل يوم الضحى( 2)" يُ ْعِطيَك َربَُّك فَ تَ ْرَضى 
صلوات رِّب سُيعطيو يف اجلنة حىت يرضى و  ، وسيعطيو يوم القيامة،الدين

 .وتسليماتو عليو
 

رغم الراٍض عني ب هوأشعر بأناهلل كيف أتقرب إلى  السؤال الثاني:
 من كل الذنوب؟

فانظر  يقول الصاحلون يف ذلك: إذا أردَت أن تعرف عند اهلل مقامك،
 .فيم أقامك

قظٍت يف و يكأن حيبو ويرضاه،   يف مقام سبحانو وتعاىلإذا أقامٍت اهلل 
شعرِّن بلذة يبب إل  صَلة الليل والتهجد ومناجاتو، و حيو  ،ساعة السحر

قتداء حيب ب إل  االعلٍت أريد أن أستزيد من تكرار تَلوتو، و ُيتَلوة القرآن، و 
ت عن فَلن، وأفرح إذا قدمت علٍت أفرح إذا عفو ُيبأخَلق النيب العدنان، و 

 ان يف أفعال وأقوال وأحوال.ندإىل فَلن، وأقتدي بالنيب الع معونة
ُهْم "  ودخلُت يف قول اهلل: ،فأعلم أن اهلل عز وجل حُيبٍت َرِضَي اهلل َعن ْ

سبحانو وُمقبل على حضرة اهلل  ،ألنٍت راٍض عن اهللالبينة( 1)" َوَرُضوا َعْنُو 
 .وتعاىل

ولذلك ورد أن أحد الصاحلُت كان يطوف حول الكعبة فقال: يا رب 
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 ما!!، سمع نداٌء يقول لو: وىل يدعو إىل بيتو إال من حُيبو؟ىل ُُتبٍت؟ ف
 حُيبك؟!!. سبحانو وتعاىللذي جاء بك إىل ىنا إال إذا كان اهلل ا

وتطمع يف الزيادة من الرب،  ،فإذا رأيت نفسك متيل إىل عمل اخلَت
وتريد أن تكون مع الصادقُت على الدوام، وتشعر باألسى إذا وقعت منك 

، وتشعر بالندم الشديد إذا أسأت إىل إنسان، أو أسات إىل غفلة أو معصية
نفسك بارتكاب معصية هنى عنها القرآن، وحذ ر منها النيب العدنان، تعلم 

 قُت أن اهلل حُيبك وأنك على خَت.علم الي
ألنو ليس معٌت أن اهلل حُيبك أن ال تقع يف ذنب، لكن ادلؤمن ال خيطط 

فجأة، وإذا وقع يف الذنب يشعر فوراً للذنب، وإذا وقع يف الذنب وقع 
ِإن  ال ِذيَن ات  َقْوا "  قال اهلل تعاىل: باخلجل والندم واألسف ويرجع إىل ربو تائباً 

 األعراف(.510)" ِإَذا َمس ُهْم طَاِئٌف ِمَن الش ْيطَاِن َتذَك ُروا َفِإَذا ُىْم ُمْبِصُروَن 
 

ة الشاب بالفتاة في عالقالضوابط الشرعية ل ما السؤال الثالث:
الضوابط الشرعية لعالقة الشاب مع الفتاة على الفيس الجامعة؟ وما 

وهل الرسائل الخاصة ؟ بوك، والتعليقات التي تكون في المجموعات
 بين الشاب والفتاة على الفيس تُعتبر ُخلوة شرعية؟

الفيس بوك معظمو أكاذيب وضَلل، فالصور اليت تراىا ليست صوٌر 
ذه الصفحات، والكلمات ال تعرف من ذلحقيقية لألشخاص ادلسجلُت 

بأن الذي الشباب بالذات و  الكثَتالذي قاذلا، ودلن يقوذلا، ولذلك يفاجأ 
 أنو ولد.بفتاة،  على أنوعَلقة معو وطد  

فهو أمٌر غَت حقيقي، واإلسَلم يطالبنا بالواقع واحلقيقة، فالفيس  اً إذ
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اكتساب ادلعلومات، ويف تبادل اآلراء واألفكار دلن يف بوك حنن نستفيد منو 
 نعرفهم وبيننا وبينهم صلة.

أما من ال نعرفعهم فَل جتري وراء الوىم والسراب، فإن ىذا سُيسبب 
سبحانو ادلقت من اهلل  -والعياذ باهلل  -لك ضياع الوقت، وقد ُيسبب لك 

 .وتعاىل
ىذا الذي أكدت أن فَل ُتاول أن تضيف إىل صفحتك إال إذا ت

وتقوى، ألن اهلل قال لنا يف  تضيفو على ُخلٍق طيب، وعلى إديان وصَلح
" وَُكونُوا َمَع الص اِدِقَُت  يَا أَي َُّها ال ِذيَن َآَمُنوا ات  ُقوا اهللَ "  األمر اجلامع:

 التوبة(.001)
ومن ىنا فإن العَلقة بُت الولد والفتاة على الفيس بوك ال ينبغي أن 

ستفادة من ادلعلومات، إن كانت معلومات دينية، أو معلومات تزيد عن اال
 طبية، أو معلومات فلكية، أو معلومات يف أي جهة من اجلهات.

أما أحاديث الغرام فكلها كذٌب واختَلٌق وأوىام، والكل يتبُت ذلك 
يف اخلتام، فَل تنخدع وراء ىذه األوىام، وال تصادق إال كما قال حضرة 

 النيب:
 7َتِقيٌّ { ِإال   طََعاَمكَ  يَْأُكلْ  َواَل  ُمْؤِمًنا، ِإال   ُتَصاِحبْ  } اَل 

 يف اَّال العام، أو يف أي زمان أو ،ال تصاحب على الفيس بوك
ويعمل  ،ومكان إال من تأكدت أنو تقي ونقي ويريد االستزادة من ادلعارف

لك فينبغي أن نربأ أما غَت ذطو( 006)" َوُقْل َربٍّ زِْدِّن ِعْلًما "  بقول اهلل:
 عنو أمجعُت، 
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ستخدم الفيديو يف احلوار واحلديث، وىذا إذا االرسائل اخلاصة  أما
قد تكون يف و أصبح متاح اآلن بُت الفىت والفتاة، فيكلمها وىو يراىا وتراه، 

يليق باإلسَلم ال هذا فويراىا ُّذه اذليئة،  ،غرفة النوم، وتلبس مَلبس خليعة
َوُقوُلوا ذَلُْم "  أمرنا وقال قواًل صرحياً: فاهللال ينبغي ذلك أبداً، ، و وباإلديان

 النساء(.1)" قَ ْوال َمْعُروًفا 
، نسأل اهلل أن كَلم عن القول ادلعروف أصبح فتنةفإذا خرج إطار ال

تبادل اآلراء، وتبادل  -كما قلت   -، والقول ادلعروف حيفظنا منها أمجعُت
فَل نستخدم الفيديو وإمنا نسخدم التواصل  ،مادلعلومات، مع احلجاب التا

 فقط عن طريق الكتابة فقط، وال نزيد على ذلك.
ودلن يكون الفيديو؟ إذا كنُت مسافرًا يف دولة عربية، فأطمئن على 
أخي، وإذا كنت مسافرًا يف دولة ُأخرى أو يف بلد آخر وأريد أن أطمئن 

ال أستخدمو مانع، لكن  على زوجيت أو على أوالدي أو على أِّب وأُمي فَل
ُقْل لِْلُمْؤِمِنَُت يَ ُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِىْم َوحَيَْفظُوا فُ ُروَجُهْم َذِلَك " يف األمر اآلخر: 

 النور(.31)" َأزَْكى 
 

مرأة متزوجة وتتواصل مع رجل على الماسنجر ا السؤال الرابع:
 وتحكي له مشاكلها ويساعدها في حلها، فما موقفها من ذلك؟

ىناك مواقع أراىا على الفيس لبعض ادلستشارين النفسيُت ادلعروفُت 
مرأة تعاِّن من مشكلة نفسية وال تستطيع أن اوادلشهورين، فإذا كانت 

ما، فيجوز أن ُتكي لو على  ذىب للمستشار النفسي بنفسها لظرفت
 الفيس على أن ال يكون يف ىذا القول خروج عن ادلألوف.
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ؤااًل شرعيًا لبعض ادلواقع للسادة العلماء أو إذا أرادت أن تسأل س
 فيو البتة. ل الوسطية اإلسَلمية، فهذا ال شيءاألجَلء ادلعروفُت، وأى

وال استزادة من ادلعارف، وإمنا  ،لكن ادلمنوع احلديث يف غَت إفادة
؟ وما ُت؟ وماذا تعملومن زوجك؟ ذلا: من أنتفيسأ ،احلديث بُغية التعارف

، ه األحاديث اليت ديتلئ ُّا الفيسوىذ.. ا طولك؟ سنك؟ وما مَلُمك؟ وم
ال ينبغي أبدًا ألي تقيٍّ نقي أن يلجأ دلثل ، و ذه األحاديثُّلنا شألن  َلف

 ىذه احلوارات.
 

 هل الوضوء في الحمام خطأ؟ السؤال الخامس:
ادلوضع الذي ُيكره فيو الوضوء ىو موضع قضاء احلاجة، وىو ادلكان 

كما كان يف األصل وكان   احلمام، ولذلك ُيستحسنس عليو يف اليت جنل
فكانوا يعملون محامًا لقضاء ام آبائنا وأجدادنا، نظامًا جيدًا وقد رأيناه أي

 األمر مرةغتسال والوضوء، فليتنا نرجع ذلذا لإلاحلاجة، ومحامًا آخر جبواره 
 .ثانية

ضع فإذا مل نستطع الرجوع ذلذا فنعمل ستارة فوق البانيو، أو على مو 
 ليكون جزءاً مستقًَل عن احلمام. االستحمام

إذا كان الوضوء فوق موضع قضاء احلاجة فَل ُيوز، وإذا كان احلوض 
أن  أحرص على عن مكان قضاء احلاجة فَل مانع من الوضوء، لكنبعيدًا 

 ،اهلل قبل الدخول ال ينطق لساِّن بكَلم إال إذا خرجُت من احلمام، فُأسمٍّ 
ستطعت، وأدعو باألدعية بعد الضوء عندما أخرج ا إن وأدعو األدعية بقليب

 من احلمام، ألن ىذا ادلوضع ال ُيوز فيو الكَلم.
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ام نظيفة وطاىرة وغَت أن أرضية احلممن أن أتأكد األمر اذلام اآلخر 
 من النجاسات. ملوثة بشيء

 
 هل هجوم الجراد على مكة والمدينة عقاب؟ السؤال السابع:

ىذا أمر متعارف عليو، فاجلراد راد الذي ىجم على مكة وادلدينة اجل
نزل يف أرضية ، وىو موطن تكاثره يف الصحراء، وديشي يف أسراب كبَتة جداً 

 رشوه ومات.احلرم، فماذا فعل؟ ال شيء، وقد 
اليمنيُت كانوا يقولون: أنتم اجلراد يغلبكم، وحنن ف وبعض البَلد تأكلو،

 .وغَت ذلك وقلينو  وشويفن ،اجلراد، ألننا نصيده ونأكلو نغلبفقط الذين 
 فهومىت يكون اجلراد عقاب؟ إذا كان البلد الذي نزل فيو بلد زراعي، 

متشي مع بعضها، فعندما و ليارات بادلألن األسراب تكون  يبيد الزراعة كلها
 ينزلوا على أي منطقة زراعية حيولوىا إىل صحراء.

بيل، من ىذا الق رمُت ليس عقاب وال شيءلذلك اجلراد الذي نزل باحل
صلى اهلل عليو احلرمُت الشريفُت؟ والرسول وكيف يكون عقابًا وىو ينزل يف 

 يقول: وسل م
ِديَنةِ } 

َ
 1{ يَْأِت الد ج اُل، َوُىَو ُُمَر ٌم َعَلْيِو َأْن َيْدُخَل نَِقاَب ادل

، ومكة بيت ألىلهاوىي أماٌن ادلدينة آمنة من الدجال، ولن يدخلها، 
أنو جاء من الصحراء ونزل يف ىذه األماكن،  األمروكل ما يف اهلل احلرام، 

 وىذا ليس فيو أي عقاب من قليل وال من كثَت.
بعض ادلغرضُت ربط ىذا ادلوضوع بأن بعض لكن الذي حدث أن 
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مثود، وأحضروا فيها يف ادلوضع الذي فيو  غناءوا حفَلت أقامالسعوديُت 
ود حضرة النيب أمر أن من يذىب إىل ىناك عليو أن مثو ىَت، بعض ادلشا

 سريعاً.ديشي 
لكن ذه احلفَلت ىي اليت جلبت العقاب، وىو ليس عقاب، فقالوا: ى

 .()من عاش متنبهاً قل ت مصائبو(لإلنسان، وقد قيل: )تنبيو ىو بدون شك 
 

 السؤال الثامن:ما العمل الذي ُيطفئ غضب اهلل؟
صلى اهلل عليو قال  الصدقة،أكرب عمل ُيطفئ غضب اهلل كما ورد 

 :وسل م
ِطيَئةَ  لَُتْطِفئُ  الص َدَقةَ  َوِإن   تَ َعاىَل، الر بٍّ  َغَضبَ  ُتْطِفئُ  السٍّرٍّ  َصَدَقةَ  ِإن   }  اخلَْ

 1{ الن ارَ  اْلَماءُ  ُيْطِفئُ  َكَما
، ولذلك نوصي من أراد أن يكون دائماً كثَتةويف ىذا الباب أحاديث  

نصيبًا من الصدقة لو فليجعل  تبارك وتعاىليف طمأنينة من جانب مواله 
 :رضي اهلل عنوعلى الدوام، يقول سيدي أمحد بن عطاء اهلل السكندري 

(( ادلهم تصدق كل يوٍم ولو بربع دينار، ُتكتب يف ديوان ادلتصدقُت))
 ادلواظبة.

يف اليوم ليشًتي بو ما الصغَت لطفل اكرارًا كم يأخذ وأنا قلت مرارًا وت
فإذا كانت اخلمسة حنيهات  ال يقل عن مخسة جنيهات،  يريده من البقالة؟

 يف اليوم، ولكن أُدمي ذلك: تصدق جبنيو واحد، فأةكثَت 
 01{ َقل   َوِإنْ  أَْدَوُمَها تَ َعاىَل  الل وِ  ِإىَل  اأَلْعَمالِ  َأَحبُّ  }
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ُأخرج يف اليوم التال يف يوم ، فإذا نسيت هلل جنيهاً ُأخرج كل يوم 
 :صلى اهلل عليو وسل مإذا واظب اإلنسان على الصدقات قال جنيهان، ف

َما ِمْن يَ ْوٍم ُيصِبُح الِعباُد ِفيِو ِإال  َمَلَكاِن يَ ْنزالِن، فَ يَ ُقوُل َأَحُدُهَُا: الل ُهم  } 
 00{ آلَخُر: الل ُهم  َأْعِط ِمُِْسًكا تَ َلًفاَأْعِط ُمْنِفًقا َخَلًفا، َويَ ُقوُل ا

ُر " وىذا إىل يوم القيامة:  َوَما أَنْ َفْقُتْم ِمْن َشْيٍء فَ ُهَو خُيِْلُفُو َوُىَو َخي ْ
 سبأ(.31)" الر ازِِقَُت 

ىذا مع احملافظة على و دينع غضب اهلل ىو الصدقة،  فأكرب شيء
 كان يقول ألصحابو:  عليو وسل مصلى اهلل الصَلة يف أوقاِتا، ألن النيب 

 ِإىَل  قُوُموا آَدَم، َبٍِت  يَا: َصَلةٍ  ُكلٍّ  ِعْندَ  يُ َناِدي َمَلًكا َوتَ َعاىَل  تَ َباَركَ  لِل وِ  ِإن  } 
 05{ فََأْطِفُئوَىا أَنْ ُفِسِكمْ  َعَلى َأْوَقْدمُتُوَىا ال يِت  ِنَتَاِنُكمُ 

 الصَلة والصدقات. دينع غضب اهللفالذي 
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