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 مسجد مجمع الفائزين الخيري –المقطم  –القاىرة 

 م21/2/2119 ىـ1441 خرجماد اآل من 16
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (3) برنامج ساعة صفا
 

السؤال األول: ما رأي الدين في سجود محمد صالح وبعض 
الالعبين بعد تسجيل ىدف في مباراة، مع العلم بأن أحد الشيوخ قال: 

 ىذا حرام ألنو سجود لغير اهلل؟
ل يطلع على القلوب إل حضرة اهلل، رجٌل مسلم يسجد سجدة  أولً 

إذا حدث  صلى اهلل عليو وسلَّمشكر، وسجدة الشكر سنَّها لنا رسول اهلل 
 ليو.يريد أن حيمد اهلل ويشكره ع للمرء شيء

وإذا كان واقفاً إذا كان راكبًا يسجد على دابتو، أو يسجد يف سيارتو، 
شكرًا على  سبحانو وتعاىلسجد على األرض، فلمن يسجد؟ يسجد هلل ي

 توفيقو ورعايتو وعنايتو.
وزلمد صالح كما أعلم علم اليقُت رجٌل مسلم مستمسٌك بدينو، ول 

ده يف سفر يًتك ادلصحف من ييلعب يف رمضان هنارًا إل وىو صائم، ول 
إل أنو يسجد  أو حضر، فلمن يسجد ىذا؟! ل نستطيع أن نقول أمجعُت

 هلل.
والقلوب ل  !نة؟من أين لو هبذه البي  من يدَّعي أن السجوٌد لغَت اهلل، ف

وقد قال لنا أمجعُت السابقُت !!، تبارك وتعاىليطلع عليها إل حضرة اهلل 
 األولُت واآلخرين: وادلعاصرين والالحقُت سيد
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 ٔ{ َواللَُّو يَ تَ َوىلَّ السََّرائِرَ  بِالظَّاِىِر، أُِمْرُت َأْن َأْحُكمَ } 
يعٍت ل ُيسمح ألي مسلم أيًا كان أن يتحدث عما يف السرائر، ألن 

 .سبحانو وتعاىلىذا أمٌر ل يعلمو إل رب العباد 
عد ىا اإلنسان شكرًا هلل بوسجدة الشكر ىي سجدة واحدة، يسجد

 صلى اهلل عليو وسلَّموسيدنا رسول اهلل أي عمل عملو رأى فيو توفيق اهلل، 
عندما كان داخاًل مكة وفتحها اهلل عليو سجد على ظهر بغلتو، فلم يصرب 

تبارك وإمنا سجد على ظهر بغلتو شكراً هلل ويسجد على األرض، حىت ينزل 
 على نعمة فتح مكة. وتعاىل

، وقد صلى اهلل عليو وسلَّمفسجدة الشكر سجدة مسنونة عن النيب 
ة والرُكبة، رَّ ، والعورة ما بُت الصُ يقول قائل: إن ىذا الرجل يظهر فخذيو

عورة الرجل سوأتيو فقط،  وأرضاه رضي اهلل عنونقول لو: عند اإلمام مالك ف
، واهلل عز وىي هلل ،أي قُبلو وُدبره فقط، فعلى ىذه الكيفية السجدة مقبولو

 .وجل أعلم بالنوايا
 

السؤال الثاني: إلى أي مدى يمكن أن يكون العب كرة كمحمد 
صالح داعية إسالمي، أم أن الداعية يجب أن يكون حافظًا لكتاب 

 اهلل، وتالياً للقرآن، ويخطب في الناس؟
 (الدعوة إىل اهلل باحلال خٌَت من الدعوة إىل اهلل بادلقال)قدديًا قالوا: 

 األجنيب اآلن رربًا وشرقًا يقرأ عن اإلسالم فَتى فيو اخلَت كل اخلَت، لَعالَ وا
فينظر إىل أحوال ادلمسلمُت ادلعاصرين فَتاىا بعيدًة كل الُبعد عما قرأه يف 
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 قتداء بادلسلمُت.ىذا الدين، فالناس يف حاجة إىل ال
عرض بعض إخواننا يف البالد اخلليجية معرضاً  زمن قريبولذلك منذ 

من ادلسلمُت، فدخل  ادلدن اليت فيها عدد كبَتلإلسالم يف لندن، ولندن من 
فجاءه مسلم عريب ليشرح لو، فقال لو: ل  ،رجٌل إجنليزي ليزور ادلعرض

ولكٍت أقول لك: اإلسالم يدعو إىل ترك  ،تشرح يل فأنا أعرف كل ما تقول
، واإلسالم !، واإلسالم دينع الغش وأنتم تغشون!كذبونالكذب وأنتم ت

ر لو ذلك حىت هُبت ، وأخذ يُذك  !أساسو األمانة وادلروءة وأنتم ختونون
بعو تتعلم أن اإلسالم ىو السلوك الذي يكان ي  الرجلألن ىذا  !!،الرجل

 ادلسلم يف ُردواتو وروحاتو وكل أحوالو.
م يف ادللعب سلوكاً لكنو يُقد  لعب ُكرة،  السائلوادلسلم الذي ذكره 

، كما قال صلى اهلل م للجماىَت سلوكًا طيباً مهذبًا للمسلم ادلستقيم، ويقد  
 عليو وسلم:

 َٕصَدَقٌة { َلكَ  َأِخيكَ  َوْجوِ  يف  تَ َبسُُّمكَ  }
 وكما قال:

 َٖصَدَقٌة { الطَّي َبةُ  اْلَكِلَمةُ  }
مع بعض األطفال عندما يذىب إىل بعض ادلناسبات الطيبة وجي

لهم وحينو عليهم ويُقب   ،م إليهم اذلدايا الرمزيةويقد  اإلجنليز يف مكان، 
 !.ويصافحهم، أليست ىذه دعوة إىل اإلسالم؟

إين أعجب ممن يدَّعي أن الدعوة إىل اإلسالم على ادلنابر، أو على 

                                                           
 اهلل عنو جامع الترمذي وابن حبان عن أبي ذر رضي 2
 مسند أحمد وابن حبان عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو 3
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يسمعون من حىت ىؤلء ل حيضرون إىل ادلساجد لكن الفضائيات فقط، 
يقف على ادلنابر، ول يشاىدون الربامج الدينية اليت تبثها قنواتنا الفضائية، 

 نبث عليها برارلنا ل تصل إليهم!!.بل رمبا أقمارنا اليت 
 ، واخللق القومي على يد مسلمالذي يصل إليهم السلوك القومي اً إذ
فهذه ىي الدعوة، وقد رأيُت بنفسي عدداً كبَتاً من شباب اإلجنليز  ،مستقيم

دونو يف السجود، بعد أن ُيصيب ىدفًا يقلدونو يف السجود، الصغار يقل  
أظن ذلك  !أليس ىذا دافعًا إىل تقليده فيما سواه من تعاليم اإلسالم؟

 واضٌح بالكلية.
ويف   ،ويف عملو ،قوفاإلسالم يا أحباب اإلسالم حيتاج إىل مسلم يف ُخل

م اإلسالم، ويف كل سلوكياتو، فهذا ىو النموذج القومي الذي يقد   ،كالمو
ادُْع ِإىَل َسِبيِل َرب َك " م قاصرًا على القول والكتابة فقط: وليس تقدمي اإلسال

، وىي اإلصابة يف احلكمةالنحل( أوًل ٕ٘ٔ" ) َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنةِ بِاحلِْْكَمِة 
وأنت ل تفعلو،  عظة احلسنة أي ل تأمر رَتك بأمروادلو العمل ويف القول، 
يف وأنت تفعلو، وإمنا ل تُقل للناس إل ما يراه الناس  ول تنهاه عن شيء

 سلوكياتك ويف عملك ويف حياتك.
م ما ل فهو كما أعتقد داعية إىل اإلسالم بأخالقو وسلوكياتو، ويقد  

رَته من العلماء ادلتشددين يف مساجد أوروبا الذين يطمسون معال يقدمو 
الدين، وُيكر ىون األجانب يف الدخول يف ىذا الدين، لتشددىم وتعنتهم يف 
شرح تعاليم ىذا الدين إىل من يريدون أخذىم بالرفق واللُت كمنهج سيد 

 .صلى اهلل عليو وسلَّماألولُت واآلخرين 
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 ؟رياضياً  صلى اهلل عليو وسلَّمىل كان رسول اهلل  السؤال الثالث:
، فقد فاز يف كان رياضيًا على مستوًى عايل!  صلى اهلل عليو وسلَّمالرسول 

عن ابن عباس رضي اهلل عنهما: أن يزيد فبطولة اجلزيرة العربية يف ادلصارعة، 
، فصرعو النيب صلى اهلل عليو ة صارع النيب صلى اهلل عليو وسلمبن ركان

قال: يا  وسلم ثالث مرات، كل مرة على مائة من الغنم، فلما كان يف الثالثة
زلمد ما وضع ظهري إىل األرض أحد قبلك، وما كان أحد أبغض إيل 

فقام عنو رسول اهلل ، منك، وأنا أشهد أن ل إلو إل اهلل وأنك رسول اهلل
 .ٗصلى اهلل عليو وسلم ورد عليو رنمو

وعرض عليو النيب اإلسالم اجلزيرة العربية،  كان أعظم مصارع يفركانة  و 
صلى اهلل فصرعو النيب  فطلب النيب أن يصارعو، فقال: وما عالمة صدقك؟

 ،، فتعجب الرجل!رفعة ووضعو دلس أكتافو  ،من أول جولو عليو وسلَّم
على  ووضعو صلى اهلل عليو وسلَّمالنيب رفعو وطلب ادلصارعة مرة أخرى، ف

فأسلم الرجل وحُسن إسالمو ألنو ل يصرعو يف الثالثة،  كذلكو  األرض،
 !.صلى اهلل عليو وسلَّمأحٌد من قبل النيب 

وحىت تعلمون شدة ىذا ادلصارع، فقد بلغ من شدتو وقوتو أنو كان 
اجللد عن ىذا يقف بقدمية على جلد بعَت، ويطلب من الرجال أن يُزحزحوا 

 صرعو. اهلل عليو وسلَّمصلى ولكن الرسول !، !موضعو فال يستطيعون
يذىب إىل مركز تدريب الرماية  صلى اهلل عليو وسلَّموكان النيب 

فيقول ، رمي السهام كان سالٌح فعال يف احلروب للمهاجرين واألنصار، ألن
 دلعشر ادلهاجرين:

                                                           

 رواه أبو بكر الشافعي، وأخرجو البيهقي عن سعيد بن جبير رضي اهلل عنو 4
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فََأْمَسَك  ،َبٍِت ُفاَلنٍ اْرُموا َبٍِت ِإْْسَاِعيَل، َفِإنَّ أَبَاُكْم َكاَن َراِمًيا اْرُموا، َوأَنَا َمَع } 
َأَحُد الَفرِيَقُْتِ بِأَْيِديِهْم، فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم: َما َلُكْم َل 

، َقاَل: اْرُموا َوأَنَا َمَعُكْم  !فَ َقاُلوا: يَا َرُسوَل اللَِّو نَ ْرِمي َوأَْنَت َمَعُهمْ  ؟!تَ ْرُمونَ 
 ٘{ ُكل ُكمْ 

حيضر إىل حلقات اجلري، ويقف عند نقطة  صلى اهلل عليو وسلَّموكان النيب 
عبد  عن، فصلى اهلل عليو وسلَّماإلنتهاء ليستقبل ادلتسابق األول بأحضانو 

 ،صفَّ عبد اهللكان رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يَ : قال اهلل بن احلارث
 وعبيد اهلل، وكثَتاً من بٍت العباس مث يقول:

فيستبقون إليو فيقعون على ظهره وصدره  ،فلو كذا وكذا سبق إيلَّ من } 
 ٙ{ هم ويلتزمهملَ قب   فيُ 

، رضي اهلل عنها َعاِئَشةَ السيدة َعْن فبل كان دُير ن نساءه على الرياضة، 
 َقاَلْت:

ارِيٌَة لَْ َخَرْجُت َمَع النَّيب  َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم يف بَ ْعِض َأْسَفارِِه َوأَنَا جَ  }
تَ َعايَلْ تَ َقدَُّموا، مُثَّ َقاَل يل: ، ف َ َقاَل لِلنَّاِس: تَ َقدَُّموا، ف َ ِل اللَّْحَم وَلَْ أَْبُدنْ َأحِْ 

اللَّْحَم  ، َحىتَّ ِإَذا َحَْلتُ َفَسبَ ْقُتُو، َفَسَكَت َعٍت   ،َفَسابَ ْقُتوُ  ،َساِبَقكِ َحىتَّ أُ 
، َمَعُو يف بَ ْعِض َأْسَفارِِه، فَ َقاَل لِلنَّاِس: تَ َقدَُّموا ، َخَرْجتُ َوَبُدْنُت َوَنِسيتُ 

َعَل َيْضَحُك، َفَسابَ ْقُتُو، َفَسبَ َقٍِت، َفجَ  ،فَ تَ َقدَُّموا مُثَّ قَاَل: تَ َعايَلْ َحىتَّ ُأَساِبَقكِ 
 ٚ{ َىِذِه بِِتْلكَ  َوُىَو يَ ُقوُل:

على ىذا  فتباطأ لتسبقو وتتشجَّعيف ادلرة األوىل أراد أن ُيشجعها 
                                                           

 صحيح البخاري ومسند أحمد عن سلمة بن األكوع رضي اهلل عنو 5

 مسند أحمد عن عبد اهلل بن الحارث رضي اهلل عنو 6

 عن عائشة رضي اهلل عنهاسنن أبي داود ومسند أحمد  7
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 ، وقال ذلا مازحاً: ىذه بتلك.ثانية أراىا احلقيقة فسبقهاال ادلرةالعمل. ويف 
ويف كتب السَتة ما ل يُعد ول حُيصى من ىذه ادلشاىد الرياضية اليت  

 حُيثها وديارسها.  صلى اهلل عليو وسلَّمكان النيب 
ء بل إن الرياضة اإلسالمية ىي قمة الرياضة البدنية، فإن كل أعضا

أو يف  ،أو يف الركوع ،اجلسم يف الصالة تتحرك، إن كان يف الوقوف
 السجود.

بٍت جلدتنا مصري أخذ رجٌل من  ؛بل قد ذكر لنا العلماء احملدثُت
كلية الطب، وىي رسالة عملية   يفستَت من جامعة اإلسكندرية رسالة ادلاج
لدوايل الساقُت، وىو مرٌض منتشر يف ىذا العصر،  شفاء الصالةعلى كيفية 

 .تبارك وتعاىلالصالة اليت أمر هبا اهلل بدوايل الساقُت  فأثبت أن شفاء
صلى فالرسول ، وذكر اهلل رياضة، وقيام الليل رياضة ،الصيام رياضةو 

 ،فكان ديارس الرياضة البدنيةكان رياضيًا يف كل أحوالو،   اهلل عليو وسلَّم
صلوات ريب وكل أنواع الرياضات الروحية، والرياضة العبادية،  ياضةوالر 

 .وتسليماتو عليو
 

)الشباب  :صلى اهلل عليو وسلَّمقول النبي  ما معنى السؤال الرابع:
 ُشعبة من الجنون(؟ وىل ىو حديث صحيح؟

أثٌر ورد عن بعض الصاحلُت مع صحة ما  ولكنوىذا ليس حبديث،  أولً 
اجلسم ممتلٌئ بالقوة، والعروق ممتلئٌة بالدم، فيو فيو، ألن الشباب يكون 

ما أكلُت طعامًا وشبعُت، إل  وأرضاه قال: رضي اهلل عنوواإلمام علي 
 !!.وإمتألت العروق بالدم، فهممُت مبعصية
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عندما تكون عروق اجلسم مملوءة بدم احليوية والنشاط للشباب، وقد 
اجلنس رريزٌة خلقها اهلل ررائزه، و كل ما ُيشبع يكون ل حيُصل على  

والطعام رريزة خلقها اهلل يف اإلنسان، فمثل ىذه الغرائز إذا ل لإلنسان، 
نن معو وحتاول أن تتف ،، فإن النفس تدفعو إليها، وختطط لواإلنسان يشبعها

 .يف طريقة للوصول إليها
 ل ،يف مرحلة الشباب أو كما يسميها علماء النفس: مرحلة ادلراىقة اً إذ

وضع لنا اخلُطة  صلى اهلل عليو وسلَّمبد لإلنسان من مراعاة ذلك، والنيب 
 :صلى اهلل عليو وسلَّمالصحيحة لعبور ىذه الفًتة بسالم، فقال 

 لِْلَبَصِر، َأَرضُّ  َفِإنَّوُ  فَ ْلَيتَ َزوَّْج، اْلَباَءةَ  اْسَتطَاعَ  َمنِ  الشََّباِب، َمْعَشرَ  } يَا
 ِٛوَجاٌء { َلوُ  َفِإنَّوُ  بِالصَّْومِ  فَ َعَلْيوِ  َيْسَتِطعْ  لَْ  َوَمنْ  لِْلَفرِْج، َوَأْحَصنُ 

 ،والقدرة اجلسدية ،القدرة ادلادية ،والباءة يعٍت القدرة على الزواج
ورَتىا من  ،أي تكون لو القوامة، والقدرة على اإلسكان ،والقدرة القوامية

 العمل. لوازم ىذا
يعٍت خصاء، كأنو خُيصى ول حيس بادلتاعب الداخلية  (وجاء)وكلمة 

، سبحانو وتعاىلم اهلل فيلجأ إىل ما حرَّ  ،اليت حُتركو جنسياً، إلشباع الغريزة
 فخَت عالج ذلذا الصيام.

حتياجاتو، فقد يكون ىناك شاب اره الشاب على حسب والصيام يقد  
صيام يوم يف الشهر، وىناك من حيتاج إىل  - ليكفَّ ىذه النوازع -يكفيو 

ة نَّ ثالثة أيام، وىناك من حيتاج إىل صيام اإلثنُت واخلميس، وكل ىذا يف السُ 
وب ه الذنفتكفُّو عن ىذ ،ادلباركة ليأخذ الشاب اجلرعة ادلالئمة لو من الصيام

                                                           
 البخاري ومسلم عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو 8
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 العظام وعن ىذه اآلثام.
 

ما فضل إطعام الطعام؟ وما شروط إقامة  السؤال الخامس:
 الموائد؟

إطعام الطعام من أفضل العبادات اليت تُؤىل اإلنسان ألرفع الدرجات 
 مبيناً ىذه الفائدة: صلى اهلل عليو وسلَّميف اجلنات، فقد قال 

َأَعدََّىا  ظَاِىرَِىا، ِمنْ  َوبَاِطنُ َها بَاِطِنَها، ِمنْ  ظَاِىُرَىا يُ َرى ُرَرًفا اجْلَنَّةِ  يف  ِإنَّ  }
 ٜ{ نَِيامٌ  َوالنَّاسُ  بِاللَّْيلِ  َوَصلَّى السَّالَم، َوأَْفَشى الطََّعاَم، َأْطَعمَ  ِلَمنْ  اللَّوُ 

 ويف رواية أخرى:
 ٓٔ{ نَِيامٌ  َوالنَّاسُ  َقاِئًما لِلَّوِ  َوبَاتَ  الطََّعاَم، َوَأْطَعمَ  اْلَكاَلَم، َأَلنَ  ِلَمنْ  }

ُرَرٌف ِمْن "  فُمطعم الطعام يكون من أىل الُغرف اليت يقول فيها اهلل:
 .الزمر(ٕٓ)" فَ ْوِقَها ُرَرٌف َمْبِنيٌَّة ََتْرِي ِمْن حَتِْتَها النْ َهاُر 

وىي اجلزاء األعظم لعباد الرحن يف سورة الفرقان، فما جزاؤىم كما 
 الفرقان(.٘ٚ)" أُولَِئَك جُيَْزْوَن اْلُغْرَفَة مبَا َصبَ ُروا "  ؟وتعاىلسبحانو أخرب اهلل 

واستماع  ،وما الغرفة؟ الغرفة ىي ادلوضع ادلخصص للنظر إىل وجو اهلل
ي وُيصل   ،مجيل كالم اهلل جل يف ُعاله، ىذه الُغرف دلن؟ دلن ُيطعم الطعام

 ام، ويُلُت الكالم جلميع األنام.بالليل والناس ني
َأْو ِإْطَعاٌم يف فإطعام الطعام أول باٍب ديحو اهلل بو الذنوب واآلثام: " 

َربٍَة ٘ٔ( يَِتيًما َذا َمْقَربٍَة )ٗٔيَ ْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة ) -ٗٔ" )( َأْو ِمْسِكيًنا َذا َمت ْ

                                                           
 صحيح ابن خزيمة ومسند أحمد عن أبي مالك األشعري 9

 مسند أحمد عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما 11
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-ٔٔ" )( َوَما أَْدَراَك َما اْلَعَقَبُة َٔٔفال اقْ َتَحَم اْلَعَقَبَة )"  ىذا دلن؟البلد( ٙٔ
أن يُفك اإلنسان رقبتو البلد( ٖٔ)" َفكُّ َرقَ َبٍة "  وما عقبتنا كلنا؟البلد( ٕٔ

من السؤال واحلساب والعذاب ودخول جهنم والعياذ باهلل، فما الذي يفك 
ومسغبة يعٍت يوٌم شديد البلد( ٗٔ)" َأْو ِإْطَعاٌم يف يَ ْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة "  رقبتو؟
 اجلوع.

فإطعام الطعام جيعل اإلنسان يغفر اهلل عز وجل لو مجيع الذنوب 
 صلى اهلل عليو وسلَّمواآلثام، وانظروا إىل احلديث العظيم للحبيب ادلصطفى 

 حيث يقول:
ُذنُوهِبِم  مبَغِفَرةِ  خرَجَ  َخرَجَ  وِإَذا ،ِبرِزِقو َدَخلَ  َقومٍ  َعَلى الَضْيفُ  َدَخلَ  } ِإَذا

}ٔٔ 
معو تسوقو لو ادلالئكة قبل رليئو، وعندما  وطعامويدخل الضيف يعٍت 

 خيرج يأخذ معو كل ذنوب أىل الدار فُيلقيها يف البحر.
شقق ادلسلمُت وبيوهتم  صلى اهلل عليو وسلَّمولذلك عندما قسَّم النيب 

 :صلى اهلل عليو وسلَّمفقال 
 ٕٔ{ ، والرَّاِبُع للشَّْيطَانِ ِفَراٌش للرَُّجِل، وِفَراٌش لْمَرأَتِِو، والثَّاِلُث للضَّْيفِ } 

وحجرٌة للضيف، والرابعة للشيطان، حجرٌة للرجل، وحجرة ألىلو، يعٍت 
 :صلى اهلل عليو وسلَّمفجعل يف البيت ُحجرة للضيف، وقال 

 ٖٔ{ الض َياَفةِ  بَ ْيتُ  الدَّارِ  َوزََكاةُ  ،زََكاةً  َشْيءٍ  ِلُكل   ِإنَّ  }

إطعام الطعام من بد لإلنسان  ال، فزكاة البيت الضيف وإطعام الطعام
                                                           

 رواه الديلمي عن أنس رضي اهلل عنو 11
 عنوصحيح مسلم وأبي داود عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل  12

 رضي اهلل عنوالجامع ألخالق الراوي وتاريخ جرجان للسهمي عن أنس  13
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ولو قلياًل حىت يتدرب على اإلنفاق وعلى اجلود يف سبيل اهلل، واتباع رسول 
 :صلى اهلل عليو وسلَّموقال ، صلى اهلل عليو وسلَّماهلل 

وإنَّ اهلَل تعاىَل  ،أسرُع من السكُِت إىل ذروِة البعَتِ  الطعامِ  ُمْطِعمِ  } الرزُق إىل
 ٗٔ{ ادلالئكَة عليهم السالمُ  الطعامِ  لَُيباىي مبُْطِعمِ 

فإذا صنع مائدة فيا  !،انظر قرب اهلل من ُمطعم الطعام، قُرب القرابةف
م وكرَّ  رضي اهلل عنوىناه، ألن ىذا لو أجٌر عظيٌم عند اهلل، يقول اإلمام علي 

 !.طعم رجاًل من إخواين خٌَت من أن أعتق رقبةأِلن أُ  اهلل وجهو:
مؤمن ويستحي أن يسأل، ورمبا ديوت من اجلوع دلاذا؟ ألن ىذا رجٌل 

وأن ُيطعمهم  ،ول يشعر بو أحد، فأوىل بادلؤمن أن يبحث عن ىؤلء
الطعام، وىذا ىو السبيل األعظم للصاحلُت لنيل مراتب القرب واحلظوة عند 

 .، ونكتفي هبذا القدرسبحانو وتعاىلرب العادلُت 
 

 ؟ما محل نظر اهلل في العبد السؤال السادس:
 صلى اهلل عليوحو احلديث الشريف يف قولو زلل نظر اهلل يف العبد وضَّ 

 :وسلَّم
 قُ ُلوِبُكْم َوَأْعَماِلُكمْ  ِإىَل  يَ ْنظُرُ  َوَلِكنْ  َوأَْمَواِلُكْم، ُصَورُِكمْ  ِإىَل  يَ ْنظُرُ  َل  اللَّوَ  ِإنَّ  }

}ٔ٘ 

 ٙٔ{ مْ ونِيَّاِتكُ قُ ُلوِبُكْم  ِإىَل  يَ ْنظُرُ  َوَلِكنْ } : أخرى ويف رواية

                                                           

 ورد في اإلحياء عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو،وأخرجو ابن ماجة عن أنس رضي اهلل عنو 14

 صحيح مسلم وابن ماجة عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو 15
 ورد بهذا الفظ في تفسير الرازي وبعض اآلثار 16
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واهلل عز وجل حدَّد يف كتاب اهلل ما جيهزه ادلرء لَتضي عنو حضرة اهلل، 
"  فقال عن أيب األنبياء إبراىيم عليو وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت السالم:

 وقال فينا أمجعُت معشر ادلؤمنُت:. الصافات(ٗٛ)" ِإْذ َجاَء َربَُّو ِبَقْلٍب َسِليٍم 
والقلب السليم ىو القلب الشعراء( ٜٛ)" ِإل َمْن أََتى اهلل ِبَقْلٍب َسِليٍم " 

التقي النقي الذي خيلو من أي مشاركة لرب العادلُت، يعٍت ل يكون فيو  
كربياء، ول يكون فيو جربوت، ول يكون فيو عظمة على خلق اهلل، لقول 

 اهلل تعاىل:
ُهَما َواِحًدا نَاَزَعٍِت  َفَمنْ  ِإَزارِي، ةُ َواْلَعَظمَ  رَِداِئي، } اْلِكرْبِيَاءُ  النَّاِر  يف  َقَذفْ ُتوُ  ِمن ْ

}ٔٚ 
العتقاد أن الفعَّال يف كل  ول ُيشرك باهلل يف فعلو أحد، بل يعتقد دتام

 .ىو اهلل رب العادلُت أمر
ره من احلقد واحلسد والغل وكذا القلب السليم من جهة اخللق، فُيطه  

نسأل اهلل أن نكون منهم ، ليدخل يف قول أىل اجلنة، والُكره وما شابو ذلك
" َونَ َزْعَنا َما يف ُصُدورِِىْم ِمْن ِرلٍّ ِإْخَوانًا َعَلى ُسُرٍر ُمتَ َقابِِلَُت "  أمجعُت:

 احلجر(.ٚٗ)
القلب الذي خال من كل ما فيو شرٌك حلضرة  ؛ىذا ىو موضع نظر اهلل
لنا اهلل بالقلب السليم اهلل، مجَّ  شابو ذلك خللق اهلل، وكل ما فيو حقٌد أو ما

 أمجعُت.
 كيف يحافظ المسلم على نظافتو الشخصية؟ السؤال السابع:

 ،ويُهذب شعره ،م أظفارهادلسلم حيافظ على نظافتو الظاىرة، فُيقل  
                                                           

 داود وابن ماجة عن أبي ىريرة رضي اهلل عنوسنن أبي  17
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 ،ويأخذ من حتت إبطو، ويغسل على الدوام أسنانو، ويتوضأ قبل كل صالة
غتسل ولو يف كل مجعة مرة لقولو ضوء على الوضوء نوٌر على نور، ويو وال

 :صلى اهلل عليو وسلَّم
َعِة أَيَّاٍم يَ ْوًما يَ ْغِسُل ِفيِو َرْأَسُو }  َحقٌّ َعَلى ُكل  ُمْسِلٍم َأْن يَ ْغَتِسَل يف ُكل  َسب ْ

 ٛٔ{ َوَجَسَدهُ 
كل سبعة أيام مرة، وأن يلبس الثياب الطاىرة النظيفة، يغتسل  يعٍت 

 :وسلَّمصلى اهلل عليو لقولو 
 يف  َتُكونُوا َحىتَّ  َولَِباَسُكمْ  رَِحاَلُكمْ  فََأْصِلُحوا ِإْخَواِنُكْم، َعَلى قَاِدُمونَ  ِإنَُّكمْ  }

 ٜٔ{ َشاَمةٌ  َكأَنَُّكمْ  النَّاسِ 
وزينوا مالبسكم، وكونوا كالشامة بُت يعٍت رواكبكم، أصلحوا رحالكم 

على الدوام، وىذه أمام الناس وُمفرح منظركم ُمبهج يكون يعٍت اس، الن
 .النظافة الظاىرة باختصار

وأن يكون نظيف اجلوارح، فال يتحدث اللسان مبا يُغضب اخللق ول 
يُغضب الرحن، فال يُسبُّ ول يشتم ول يلعن ول يكذب ول يفعل شيئاً من 

 ىذا القبيل.
 ،ومن معاونة الظلمة ،ومن القتل ،ظيف اليد من السرقةنوأن يكون 
دلتكربين وادلتجربين، تكون أعضاؤه كلها نظيفة يستخدمها ومن مساعدة ا

 .سبحانو وتعاىلفيما يُرضي اهلل، ول يستخدمها فيما يُغضب اهلل 
وأن يكون نظيف األخالق، فال يسمح لنفسو أن يكون فيو ُخلٌق من 

                                                           

 صحيح مسلم ومسند أحمد عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو 18

 مسند أحمد وسنن أبي داود عن أبي الدرداء رضي اهلل عنو 19
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اق، فال يكذب ول خيون واألحاديث ذكرت أخالق أىل النفاق أو الُفسَّ 
 األنواع كلها:

 ِإَذا َمنْ  ُمْسِلٌم، أَنَّوُ  َوَزَعمَ  َوَصلَّى َصامَ  َوِإنْ  ُمَناِفٌق، فَ ُهوَ  ِفيوِ  ُكنَّ  َمنْ  ثٌ } َثاَل 
 َٕٓخاَن { اْؤدتُِنَ  َوِإَذا َأْخَلَف، َوَعدَ  َوِإَذا َكَذَب، َحدَّثَ 

 ويف حديث آخر:
ُهنَّ  َخْصَلةٌ  ِفيوِ  َكاَنتْ  َوَمنْ  َخاِلًصا، ُمَناِفًقا َكانَ  ِفيوِ  ُكنَّ  َمنْ  َأْرَبعٌ  }  ِمن ْ

 َحدَّثَ  َوِإَذا َخاَن، اْؤدتُِنَ  ِإَذا ،َيَدَعَها َحىتَّ  الن  َفاقِ  ِمنَ  َخْصَلةٌ  ِفيوِ  َكاَنتْ 
 ٕٔ{ َفَجرَ  َخاَصمَ  َوِإَذا َرَدَر، َعاَىدَ  َوِإَذا َكَذَب،

ر أخالقو من األخالق اليت عليها أىل النفاق اخليانة واخلديعة فُيطه  
اق من الفجور والكالم الذي يُؤذي واألخالق اليت عليها الُفسَّ والكذب، 

 السامعُت، واحلركات اليت َتعل اإلنسان يُغض بصره حياءاً عندما يراه يفعلها
ويكون صورة على قدره  ،يتطهر من ىذه كلها، ويستحضر أخالق النبوة ..

 من ُخلقو عليو أفضل الصالة وأمت السالم.
اؤه كذلك، وقلبو كذلك، كانت ىذه الطهارة وأعض ،فإذا تطهر ظاىراً 

الظاىرة والباطنة اليت يُعلي اهلل شأن صاحبها ويرفع قدره، ويكون داخاًل يف 
نسأل اهلل أن لقمان( ٕٓ" )َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُو ظَاِىَرًة َوبَاِطَنًة "  قول اهلل:

 نكون منهم أمجعُت.
 

 إذا احتلمت؟ىل على المرأة غسٌل  السؤال الثامن:

                                                           
 مسند أحمد وابن حبان عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو 21
 البخاري ومسلم عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما 21
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صلى اهلل ا أم ادلؤمنُت، وزوجة النيب رضي اهلل عنهالسيدة أُم سلمة عن 
 :قالت، عليو وسلَّم

َجاَءْت أُمُّ ُسَلْيٍم ِإىَل النَّيب  صلى اهلل عليو وسلم فَ َقاَلْت: يَا َرُسوَل الّلِو! ِإنَّ  }
اهلل َل َيْسَتْحِيي ِمَن احلَْق  فَ َهْل على ادلرأة ِمْن ُرْسٍل ِإَذا اْحتَ َلَمْت؟ فَ َقاَل 

 أُمُّ َسَلَمةَ  فَ َقاَلتْ  ،نَ َعْم، ِإَذا َرَأِت اْلَماءَ  ّلِو صلى اهلل عليو وسلم:َرُسوُل ال
رضي اهلل عنها: يَا َرُسوَل الّلِو َوحَتَْتِلُم اْلَمْرأَُة؟ فَ َقاَل: َترَِبْت َيَداِك، فَِبَم ُيْشِبُهَها 

 ٕٕ{ َوَلُدَىا
أنبأنا النيب مبا ل ُيكتشف إل يف العلم احلديث، فكثَت من اخللق 

ادلرأة حتتلم كما  لكنل، يظنون أن ادلرأة ل حتتلم، وأن الحتالم خاص بالرج
حيدث مع ، والحتالم كما حيدث مع الرجل صلى اهلل عليو وسلَّمأنبأ نبينا 

حياول أن يعاشرىا معاشرًة جنسية،  أن ترى شخصًا يف منامهاادلرأة؛ 
 وتستيقظ بعدىا.

، فهي اآلنالعلم احلديث  وأيَّدهوأيضًا األمر الذي ذكره احلبيب 
تستيقظ بعدىا ألهنا تُنزل كما يُنزل الرجل، ولكن إنزاذلا يسبق إنزال الرجل، 
وإن كان كثَت من النساء عندنا ألهنن رَت مهتمات بالقواعد الصحية 

ثتها عن اإلنزال، تقول فإذا حدَّ  ،والنظافة لفروجهن، ل يشعرن هبذا األمر
صلى اهلل كما أخرب نبينا لكن اإلنزال حيدث من ادلرأة قبل الرجل   لك: ل،

صلى عندما ذىب إليو اليهود وقالوا: إىل ما يكون اجلنُت؟ فقال  عليو وسلَّم
 :اهلل عليو وسلَّم
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الرَُّجِل َمٍِتَّ  فَ َعاَل َمٍِتُّ  ، َوَماُء اْلَمْرأَِة َأْصَفُر، َفِإَذا اْجَتَمَعا َماُء الرَُّجِل أَبْ َيضُ } 
 ٖٕ{ ، آنَ ثَا بِِإْذِن اهللِ اْلَمْرأَِة َمٍِتَّ الرَُّجلِ  ، َوِإَذا َعاَل َمٍِتُّ اهللِ  نِ ، أَذَْكَرا بِِإذْ اْلَمْرأَةِ 

وإذا سبق ماء ادلرأة ماء  ،ذكراً اجلنُت إذا سبق ماء الرجل ماء ادلرأة كان 
وماء للمرأة كما  ،وىذا معناه أنو يوجد ماء للرجلكان ادلولود أُنثى، الرجل  

 . لَّمصلى اهلل عليو وسأخرب نبينا 
أو  س،أو بعد النفا ،فإذا احتلمت ادلرأة تغتسل كغسلها بعد احليض

وصول ادلاء إىل  ، ُرساًل يعمُّ كل جسدىا مبا يف ذلكبعد اجلنابة دتامًا بتمام
 منابت شعرىا.

 
، 2117سيدة تسأل: وضعت مولودًا في عام السؤال التاسع: 

رمضان صمت كلو، وبعد شهر رمضان في ذلك العام، فأفطرتو  ودخل 
وبقي سبعة أيام، وانشغلت في الحياة، ومرت سنين  يومًا فقط،  22

 ؟اآلن صنعأ، فماذا شعر بذنب كبيركثيرة، وأ
 قال: صلى اهلل عليو وسلَّمعليها أن تُعيد ىذه األيام، فإن النيب 

 ٕٗبِاْلَقَضاِء { َأَحقُّ  اللَّوِ  } َفَدْينُ 
أن تصومها ألهنا ديٌن عليها بد  ل أليام اليت أفطرت فيها ول تصمهافا

طيع الصيام، ول تسقط ىذه األيام إل عن ادلرأة اليت ل تهلل، وىي شابة وتس
 ،رة يف الشريعة يف ىذا العامفُتخرج عنها الفدية ادلقدَّ الصيام، ع يتعد تستط

بد  لكن ما دامت شابة فالا عن الصيام، ويسقط عنها ىذا الصيام لعجزى
                                                           

 البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن ثوبان رضي اهلل عنو 23
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 .من الصيام
أن ادلرأة إذا  وأرضاه يف ذلك: رضي اهلل عنووىناك رأٌي لإلمام الشافعي 

 ،جاءىا رمضان وعليها أيام ماضية ول تصمها، خُترج عنها فدية عن كل يوم
 كما نسميها ررامة تأخَت.   ،وىي باقية عليها تصومها بعد رمضان

 ايعٍت ليس معٌت أهنا أخرجت الفدية أن ىذه األيام سقطت عنها ألهن
الفتاة  من الردع حىت ل تتأخر البنت أو شابة، لكن ىذه اجلزية فيها شيء

 ُأخرى. أو ادلرأة عن الصيام مرة
فدية، ولكن عليها ىذه عليها : ليس وابعض األئمة اآلخرين قالو 
 .سبحانو وتعاىلبد أن تصومها قبل لقاء اهلل  لو  ،األيام

 لو وصحبووصلى اهلل وسلَّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آ


