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﷽  

ًاحلمد  العزيز احلكيم، يهـب ملـن يـشاء علمـا، ويهـب ملـن يـشاء نـورا، ويهـب ملـن  ً
ًاء علما ونورا، ويهب ملن يشاء احلكمة وفصل اخلطابيش ً.  

ســـيد الرســـل واألنبيـــاء، وإمـــام العلمـــاء واحلكمـــاء، والنـــور والـــصالة والـــسالم علـــى 
ج هللا به قلوب األتقياء؛ سيد دمحم وآلـه النجبـاء، وصـحابته األتقيـاء، وكـل مـن ي أسرذال

ل مـــرياثهم مـــن العلـــ،مـــشى علـــى هـــديهم .. م والنـــور إىل يـــوم الـــدين  وانتفـــع بعلمهـــم، و
  .آمني

  وبعد
 أن ؛فقد طلب منا بعض اإلخوة يف الدين، واإلخوة يف اإلنسانية يف كل بقاع العـامل

م وجنيب عنها يف بث مباشر علـى شـبكات  ًخنصص هلم وقتا يرسلون أسئلتهم واستفسارا
مج خاص خيصص لذلك   .التواصل االجتماعي يف بر

ىل اخــرت هلــم ليلــة كــل شــهر هــي اخلمــيس األخــري مــن كــل وبعــد أن اســتخر هللا تعــا
  ).ساعة صفا(شهر ميالدي بعد صالة العشاء بتوقيت مجهورية مصر العربية، ومسيناه 

ُأو يزيـد قلـيال طلـب كثـري مـن األحبـاب أن تطبـع هـذه احللقـات يف وبعد مـرور عـام  ً
ا ليكون أنفع هلم وأكثر يف   . االستمراريةكتاب موثق بعد ختريج أحاديثها وآ

فقام نفر من أحبايب املخلصني بتفريغ هذه احللقـات وكتابتهـا، وقمنـا مبراجعتهـا بعـد 
ا القرآنية، واخرت له امسا قرآنيا  ًختريج أحاديثها وآ ًأخذا مـن قـول ) القول السديد(هو ً

ــــزاب ـــ ــورة األحـ ــــ ـــاىل يف ســ ـــ   : هللا تعــ                                         

  .))األحزاباألحزاب٧٠٧٠((
واألســـئلة يف هـــذا الكتـــاب منهـــا الدينيـــة، ومنهـــا الـــشرعية، ومنهـــا الـــصوفية، ومنهـــا 
الطبيــة، ومنهــا مــا يتعــرض ملــشكالت شخــصية أو عائليــة، وقــد أجبناهــا مبــا فــتح هللا تبــارك 

 األزهـري، ونتحـرى عـدم وتعاىل علينا به يف حينها، مع مالحظة أننا منيل للمـنهج الوسـطي
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ًاخلروج عن إمجاع املـسلمني، وكـذا عـدم اجلنـوح إىل اآلراء الـشاذة، حرصـا علـى مجـع مشـل 
  .املسلمني وتوحيد صفوف األتقياء من املؤمنني

وهللا أسأل أن ينفع به كل من قرأه، وأن يرفع به يف الدنيا واآلخرة كـل مـن كتبـه أو 
  .على األحباب واملسلمني والناس أمجعنيزيعه راجعه أو أشرف على طباعته أو قام بتو

                                                  ))الكهفالكهف١٠١٠((  

رك على سيد دمحم، معلم الناس اخلري، وآله وصحبه  َّوصل اللهم وسلم و
  .أمجعني

   غربية–اجلميزة 
  هـ١٤٤١سنة  يوم اجلمعة العاشر من شهر شعبان

  م٢٠٢٠الثالث من أبريل سنة 
  
  
  

  اجلميزة ـ حمافظة الغربية ،مجهورية مصر العربية: الربيد 
 ٠٠٢٠- ٤٠-٤٣٤٠٥١٩: تليفون 

  WWW.Fawzyabuzeid.com :موقع اإلنرتنت
  fawzy@Fawzyabuzeid.com :اإلليكرتوىنالربيد 

fawzyabuzeid@hotmail.com, 
fwzyabuzeid٤٨@gmail.com, 
fawzyabuzeid@yahoo.com  
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  ١الحلقة األو

م النظرة: ١س     ح
  التقرب إ هللا: ٢س
الفتاة: ٣س ة لعالقة الشاب  ع ط ال   الضوا
  التواصل ع الماسنجر ب الرجل والمرأة: ٤س
  الوضوء  الحمام: ٥س
  هجوم الجراد ع مكة والمدينة: ٦س
ط غضب هللا: ٧س   ُالعمل الذي 

  
  م النظرةح -١

م  م  كتــــا لت ح) الجمــــال المحمــــدي(ذكــــرت فــــض ــــم اتوضــــ  لح
ـدلت مـن حـال : قول ف  حتم مع النظرة، وك ا رسول هللا، و نظرة 

عـــد  ـــن  ، ول ـــاة النـــ انـــت  ح ـــن النظـــرة  دنا عمـــر بـــن الخطـــاب، ل ســـ
ف أطلب ن ت الفاروقانتقال الن ك ما أصا ب    ؟ عمرظرة تص

 بلجواا   

دها هللا  ـَّـاحلقيقــة الــيت ينبغــي أن يعرفهــا اجلميــع وهــي الــيت أثبتهــا القــرآن الكــرمي، وأي
 يف أكثر مـن موضـع يف كتابـه املبـارك، أن النـيب  بـل والـشهداء، بـل والنـاس مجيعـا ،ً

ال ميوتـــون مبعـــىن الفنـــاء، وإمنـــا ينتقلـــون مـــن دار إىل دار، ينتقلـــون مـــن دار الـــدنيا إىل دار 
  : لربزخ اليت يقول فيها هللا تعاىلا                                ))املؤمنوناملؤمنون١٠٠١٠٠((.  

والربزخ هو احلاجز بني الدنيا واآلخرة، عامل فيه كل من سبقنا إىل هللا، ومن فيـه إمـا 
َّمنعمون وإما معذبون، لقوله  َّ ُ:  

ْإنما الق روضة من ر{ 
ِ

ٌ َ ْ َْ ُ َ َ َّ
اض الجنة أو حفرة من حفر النار ِ

َّ ََّ ُْ ُْ َ
ِ ِ

ٌ َ ْ َ{٢  

                                                           
  م٢٤/١/٢٠١٩هـ ١٤٤٠  من جماد األولى١٨ مسجد مجمع الفائزين الخيري – المقطم –القاهرة  ١
  جامع الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه ٢



دالشيخ  تاب                                     فوزى دمحم أبوز   ١٢٧  رقمال
  

 
  )٦             (                                                                            الحلقة األو

  :  الــصريح عـن فرعــون وقومــهوقـول هللا                               

  ))ــم مــاتوا يف البحــر ورمبــا كــانوا وليمــة لألمســاك، ورمبــا يظــن الــبعض أن كلمــة ))نــوحنــوح٢٥٢٥  مــع أ
ر   : ٍ يف موضــع آخــر اآلخــرة، فقــال هللا النــار يف اآليــة تعــين                 

                                                       ))ــل  ))غــــافرغــــافر٤٦٤٦ وهــ
  : هناك عذاب؟ نعم، ألنه قـال                                        

              ))السجدةالسجدة٢١٢١((.  
ًإذا أي إنــسان أ كــان ينتقــل مــن عــامل الــدنيا إىل عــامل الــربزخ، حــىت ولــو كــان كــافرا  ًً

 أثبــت صــحة هــذه احليــاة عنــدما وضــع مــن مــات مــن أهــل كفرعــون وقومــه، فالرســول 
ُتهم القليـب، وذهـب إلـيهم بعـد أن وضـع ُمكة يف غزوة بدر يف بئر، والبئر كان يسمى بلغـ

  :فيه معظمهم وكان عددهم سبعني، وقال

م أطعتم ا ورسـوله،{  م أن ن أ ن بن ف ا ف ن، و ن بن ف ُا ف ُ َ َْ ََ ُ ْ ُْ َ ََّ ُ ُُّ ُ
ٍ ٍ

َ َ َ َُ ُ ُ َُ ْ َ َ ْ َ  

نا حقا، فهل وجدتم م َفإنا قد وجدنا ما وعدنا ر َْ ُْ ْ َ ْ َْ َ َ ََ َ ََ ََ ُّ َ َ َ ََّ َ
م حقا؟ فقال عمرِ ُا وعد ر َ ُْ ََ ََ َ َ ُّ َ َ:  

ــــول ا  ـــ ــــال رسـ ـــ ـــا، فقـ ــــ ـــساد  أرواح لهـ ـــ ــــن أجــ ـــ ــم مـ ـــ لـــ ــا ت ـــ ــــول ا مـــ ـــ ــــا رسـ ـــ ِـ ُِ َ َ ْ َ َُ َ َُ َ َ َ َْ َ
ٍ َ ْ َ

ِ ُ ُ
:  

أسمع لما أقول منهم  ده، ما أنتم  ْوالذي نفس محمد ب َ َ ْ َ َُّ ْ
ِ ِ ُِ ُ َ ْ َ ُ

ِ ِ
ُ ْ َ

ِ ٍ ِ
َ ُ ْ َ{٣  

  :ويف رواية أخرى

ــا أهـــل {  َـ ْ ـــة بـــن َ ـــا أم عـــة،  ة بـــن ر ـــا شـــ عـــة،  ـــة بـــن ر ـــا عت ـــب،  َالقل ْ َ َ ْ َ َ ْ َُ َ ُ َ َُّ َ ََ َ َ َ َ
ِ ِ

ْ َ َْ ُ
ِ ِ

ـب ـان معهـم  القل ا جهل بن هشام، فعدد مـن  ا أ ِخلف،  ِ ِ
َ

ِ
ْ ُ ْ ََ ََ ََ ْ َ ْ َ ََ َّ َ

ٍ
َ

ِ ٍ
َ

َ هـل وجـدتم مـا : ْ ُْ ْ َ َ َ

ـــد وجــــدت مــــا وعــــد ــم حقــــا؟ فــــإ قـ ــ م ر وعــــد
َ ْ ْ ََ ََ َ ََ ُ َ ََ ِّ

ِ
َ ْ ُّْ َ ر حقــــاَ ِّ َ

 قــــال المــــسلمون،ِ
َ ُ ُِ ْ َ َ

:  

فـوا؟ فقـال ، أتنادي قوما قد ج َا رسول ا َ ََ َ ُ َّ َ ْ َ َ ُْ ِ
َ ُ

ِ
أسـمع لمـا أقـول مـنهم، : َ ْمـا أنـتم  َ َ ُْ ْ

ِ ُِ ُ َ ْ َ
ِ

ُ ْ

جيبو عون أن  ستط نهم ال  ِول
ُ ْ

ِ
ُ ْ َ ُ ِ ِ

َ ْ َ ُ َّ َ{ ٤  

ودار الربزخ هي الدار الـيت بـني ًإذا كل إنسان ينتقل من دار الدنيا إىل دار الربزخ، 
ذاننـــا، ألننـــا ال منلـــك األجهـــزة الـــيت  عيننـــا، وال نــسمعها  الــدنيا وبـــني اآلخـــرة، ال نراهـــا 

                                                           
  صحيح البخاري ومسند أجمد عن أبي طلحة األنصاري  ٣
  أنس  سنن النسائي ومسند أحمد عن ٤
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ه هللا مـن نـوره املكنـون لكـن رسـول هللا  على هذه احلياة وال نرى ما فيهـا، َّتطلع  مبـا آ
  :وقالَّكان يرى هذه احلياة، ويرى ما فيها أهلها، فقد مر بقربين 

َإنهما{  ُ َّ
ان، ِ عذ ِل

َ َّ َ َوما ُ ان َ ِعذ
َ َُّ َ ِ ، َأحدهما َّأما ِكب ُ ُ ان َ ف

َ َ
 
َ

ُست  ِ
َ ْ َمن َ

ِالبول، ِ
ْ َ 

َّوأما ُاآلخر َ َ ْ
ان  ف

َ َ
ِم  ْ مة َ ِالنم َ ِ

َّ
ِ {٥  

ن، وعـــرف ســـبب العـــذاب، ألنـــه    :  كـــشف هللا عنـــه احلجـــابرآمهـــا ومهـــا يعـــذ
                                                        ))يوسفيوسف١٠٨١٠٨((.  

مــر مــن هللا أن نلقــي الــسالم عليــه يف كــل صــالة، وإذا كــان النــيب  ــا  ُ طلــب من
: بكـــاف اخلطـــاب، ال نقـــول الـــسالم علـــى النـــيب، ولكـــن نقـــول) الـــسالم عليـــك: (ونقـــول

ُّوالسالم سنة ولكن رد السالم فرض، وهو أنبأ أنـه يـرد علينـا ) السالم عليك أيها النيب( َّ َُّ
  :أمجعني فقال 

ْمن َما{ 
ٍمسلم ِ ِ ْ ُسلم ُ َ َّع ُ َّرد ِإال َ َّإ ُا َ ِرو ِ َّح ُ َّأرد َ ه  ُ ِعل ْ َ{٦  

ًأي أن روحــه ســاحبة يف احلــضرات العليــة علـــى الــدوام فهــو مجــع اجلمــع علـــى هللا، 
 يرده إىل حالة الفرق لريد علينا عباد هللا، فهو يف مجع اجلمع، وفـرق الفـرق علـى  وهللا

ٌالدوام، وهو مقام خاص به  ٌم   . دون غريه من األ
ــا الــسالم علــى الــدوام، وكيــف يــرد الــسالم ولــيس حبــي؟فهــو  هــذا !! ٍّ يــرد علين

  . له ُشيء عجاب، ولكنها احلياة اإلهلية اليت جعلها هللا 
  :  قـــال عـــن الـــشهداءا كـــان هللا وإذ                       ))آل عمـــرانآل عمـــران١٦٩١٦٩(( 

  : قالفقد ثبت أنه 

ل عام، فهذا أوان قطع أبهري {  لة خي تعاود   ُما زالت أ ْ ُ َ ُ
ٍ

ِّ ُْ ُ َُ َ ْ{٧ 

ُيعين مات شهيدا، فهو سيد الشهداء، إذا كان احلسني سيد الـشهداء فرسـول  ً 
ــاة نورانيــة يــرزق فيهــا مــن األلطــاف  ُإمــام الــشهداء، ومــا دام إمــام الــشهداء فهــو حــي حي ٌّ

                                                           
 البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي هللا عنهما ٥
 معجم الطبراني ومسند أحمد عن أبي هريرة رضي هللا عنه ٦
  مع عن عائشة رضي هللا عنهاصحيح الجا ٧
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نية، والعطاءات اإلهلية ما ال عد له وال حد له َّاإلهلية، واألنوار الر َّ.  
  :  هو الذي قـال لنـا يف القـرآنوهللا                   واخلطـاب لكـل 

ـــني إىل ــن مـــن األول ـــدينمـــن آمـ ـــوم ال     :  ي            ـــا َّ ومـــاذا نقـــول  رب؟ علمن
  : فقال                    ))البقرةالبقرة١٠٤١٠٤((.  

ُفلــو كانــت هــذه اآليــة للمعاصــرين حلــضرة النــيب فقــط لنــسخت مــن القــرآن، لكنهــا 
انظـر  : ( كمـا أمـر هللانقـول) انظـر(قية إىل قيام الساعة، فكما أمرهم هللا أن يقولـوا 

  ).رسول هللا
ُ معناهــا أن يعطــف علينــا، وأن يــشفق علينــا، وأن يــرحم والنظــرة مــن رســول هللا 

ُ لكشفها عنا، ولدفع الضر عنا، وإصالح أحوالنا ولنـصر تبارك وتعاىلأحوالنا فيدعو هللا 
  :  لــهوتعــاىلتبـارك  بدعائـه لنــا فقـد قــال هللا علـى أعــدائنا، وإذا تـدخل النــيب       

                 ))وســوف للمــستقبل، ســيعطيه إىل يــوم الــدين، وســيعطيه ))الــضحىالــضحى٥٥ ُ
  .صلوات ريب وتسليماته عليهُيوم القيامة، وسيعطيه يف اجلنة حىت يرضى 

  
  التقرب إ هللا -٢

ل الذنوب؟ الرغم من  أنه راض ع  ف أتقرب إ هللا وأشعر    ك
 لجوابا   

ـــصاحلون يف ذلـــــك ـــرف : يقـــــول الــ ـــيم َإذا أردت أن تعــ ـــك، فـــــانظر فــ عنـــــد هللا مقامــ
 يف مقـــام حيبـــه ويرضـــاه، كـــأن يـــوقظين يف ســـاعة الـــسحر، إذا أقـــامين هللا ... أقامـــك؟ 

َّوحيبب إيل صالة الليل والتهجد ومناجاته، ويشعرين بلـذة تـالوة القـرآن، وجيعلـين أريـد أن 
ن، وجيعلــين أفــرح إذا أســت خــالق النــيب العــد َّزيد مــن تكــرار تالوتــه، وحيبب إيل االقتــداء  َّــ

لنــيب ال ن يف أفعــايل عفــوت عــن فــالن، وأفــرح إذا قــدمت معونــة إىل فــالن، وأقتــدي  عــد
ُ حيبين، ودخلـت يف قـول هللافأعلم أن هللا وأقوايل وأحوايل  ُ :                   

      ))ألنين راض عن هللا، ومقبل على حضرة هللا ))البينةالبينة٨٨ ُ ٍ.  
  ُ رب هل حتبين؟ : ولذلك ورد أن أحد الصاحلني كان يطوف حول الكعبة فقال
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، مـا الـذي جـاء بـك إىل !!ُوهـل يـدعو إىل بيتـه إال مـن حيبـه؟: ٌفسمع نـداء يقـول لـه
 إىل عمـــل اخلـــري، وتطمـــع يف فـــإذا رأيـــت نفـــسك متيـــل !!.ُ حيبـــك؟هنـــا إال إذا كـــان هللا 

ألســى إذا وقعــت  دة مــن الــرب، وتريــد أن تكــون مــع الــصادقني علــى الــدوام، وتــشعر  الــز
لندم الشديد إذا أسأت إىل إنسان، أو أسـأت إىل نفـسك  منك غفلة أو معصية، وتشعر 
ن، تعلــم علــم اليقــني أن هللا ــى عنهــا القــرآن، وحــذر منهــا النــيب العــد  َّرتكــاب معــصية 

  .ُحيبك وأنك على خري
ُألنــه لــيس معــىن أن هللا حيبــك أن ال تقــع يف ذنــب، لكــن املــؤمن ال خيطــط للــذنب، 
خلجـل والنـدم واألسـف  ًوإذا وقع يف الذنب وقع فجأة، وإذا وقـع يف الـذنب يـشعر فـورا 

ئبا قال هللا تعاىل   : ًويرجع إىل ربه                                       

                      ))األعرافاألعراف٢٠١٢٠١((.  
  

الفتاة -٣ ة لعالقة الشاب  ع ط ال   الضوا

الفتاة  الجامعة؟ ة لعالقة الشاب  ع ط ال   ما الضوا
س بوك،  ة لعالقة الشاب مع الفتاة ع الف ع ط ال وما الضوا

قات ال تكون  ال مجموعات؟ وهل الرسائل الخاصة ب والتعل
ة؟ ع س تعت خلوة  الشاب والفتاة ع الف

ُ ُ
  

 لجوابا   

ٌفالــصور الــيت تراهــا ليــست صــور حقيقيــة   !!الفــيس بــوك معظمــه أكاذيــب وضــالل
قاهلـا وملـن يقوهلـا، ولـذلك  لألشخاص املسجلني هلذه الصفحات، والكلمات ال تعرف من

نه ولديفاجأ الكث ن الذي وطد معه عالقة على أنه فتاة،  لذات الشباب    .َّري و
لواقــع واحلقيقــة، فــالفيس بــوك حنــن  ــا  ٌإذا فهــو أمــر غــري حقيقــي، واإلســالم يطالبن ً

ار ملـن نعـرفهم وبيننـا وبيـنهم نستفيد منه يف اكتـساب املعلومـات، ويف تبـادل اآلراء واألفكـ
ُري وراء الوهم والسراب، فإن هذا سيـسبب لـك ضـياع أما من ال نعرفهم فال جت... صلة 

  . املقت من هللا - والعياذ  -ُالوقت، وقد يسبب لك 
كـــدت أن هـــذا الـــذي تـــضيفه علـــى  فـــال حتـــاول أن تـــضيف إىل صـــفحتك إال إذا 
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ــــامع ـــر اجلــ ــــا يف األمـــ ــ ــــال لن ــ ـــوى، ألن هللا ق ـــالح وتقـــ ــــان وصـــ ـــى إميــ ـــ ــــب، وعل ــ ــق طي ــ ــ ٍخل ُ:  
                                           ))التوبةالتوبة١١٩١١٩((.  

ــاة علــى الفــيس بــوك ال ينبغــي أن تزيــد عــن  ومــن هنــا فــإن العالقــة بــني الولــد والفت
االســتفادة مــن املعلومــات، إن كانــت معلومـــات دينيــة، أو معلومــات طبيــة، أو معلومـــات 

  .تفلكية، أو معلومات يف أي جهة من اجلها
ٌأمــا أحاديــث الغــرام فكلهــا كــذب واخــتالق وأوهــام، والكــل يتبــني ذلــك يف اخلتــام،  ٌ

  :فال تنخدع وراء هذه األوهام، وال تصادق إال كما قال حضرة النيب

 }
َ

ْتصاحب 
ِ

َ ُ
إ 

َّ
مؤمنا، ِ

ْ
ِ

و ُ
َ ل َ ْأ َطعامك َ َ َ إ َ

َّ
ٌّت  ِ ِ

َ
{٨  

ــال العــا م، أو يف أي زمــان ومكــان إال مــن ال تــصاحب علــى الفــيس بــوك، أو يف ا
  : كدت أنـه تقـي ونقـي ويريـد االسـتزادة مـن املعـارف، ويعمـل بقـول هللا             

       ))أما غري ذلك فينبغي أن نر عنه أمجعني، ))طهطه١١٤١١٤   
أمــا الرســائل اخلاصــة إذا اســتخدم الفيــديو يف احلــوار واحلــديث، وهــذا أصــبح متــاح 

ــوم، وتلــبس اآلن بــني ا ــاة، فيكلمهــا وهــو يراهــا وتــراه، وقــد تكــون يف غرفــة الن لفــىت والفت
إلميان، وال ينبغـي ذلـك أبـدا،  إلسالم و ذه اهليئة، فهذا ال يليق  ًمالبس خليعة، ويراها 

ًفا أمر وقـال قـوال صـرحيا ً :                       ))م إذا خـرج إطـار الكـال، ، ))النـساءالنـساء٨٨
 -عــن القــول املعــروف أصــبح فتنــة، نــسأل هللا أن حيفظنــا منهــا أمجعــني، والقــول املعــروف 

 تبـادل اآلراء، وتبـادل املعلومـات، مـع احلجـاب التـام، فـال نـستخدم الفيـديو -كما قلت 
  .وإمنا نسخدم التواصل فقط عن طريق الكتابة فقط، وال نزيد على ذلك

ًوملــن يكــون الفيــديو؟ إذا كنــت مــسافرا  يف دولــة عربيــة، فــأطمئن علــى أخــي، وإذا ُ
ــى  ـــى زوجـــيت أو علـ ـــد أن أطمـــئن عل ـــد آخـــر وأري ـــة أخـــرى أو يف بل ــت مـــسافرا يف دول ُكنـ ً

ــــر ـــ ــــر اآلخــ ـــ ـــتخدمه يف األمــ ـــ ــن ال أســـ ــ ـــ ــانع، لكــ ـــ ـــ ـــال مـ ــــ ــ ــي ف ـــ ـــ ـــى أيب وأمـ ـــ ـــ   : ُأوالدي أو عل
                                                           ))النورالنور٣٠٣٠((.  

  
                                                           

  جامع الترمذي وأبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه ٨
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  التواصل ع الماسنجر ب الرجل والمرأة -٤

وجة لها !  وتتواصل مع رجل ع الماسنجر،امرأة م وتح له مشا
ساعدها  حلها، فما موقفها من ذلك؟   و

 لجوابا   

املعـروفني واملـشهورين، هناك مواقع أراها على الفيس لـبعض املستـشارين النفـسيني 
فــإذا كانــت امـــرأة تعــاين مـــن مــشكلة نفـــسية وال تــستطيع أن تـــذهب للمستــشار النفـــسي 

ون يف هـــذا القـــول بنفـــسها لظـــرف مـــا، فيجـــوز أن حتكـــي لـــه علـــى الفـــيس علـــى أن ال يكـــ
ــألوف  ــن املـ ــروج عـ ـــسادة ... خـ ـــبعض املواقـــع لل ـــسأل ســـؤاال شـــرعيا ل ًأو إذا أرادت أن ت ً

  .املعروفني، وأهل الوسطية اإلسالمية، فهذا ال شيء فيه البتةالعلماء األجالء 
ُلكـن املمنـوع احلـديث يف غـري إفـادة، وال اســتزادة مـن املعـارف، وإمنـا احلـديث بغيــة 

من أنـت؟ ومـن زوجـك؟ ومـاذا تعملـني؟ ومـا سـنك؟ ومـا مالحمـك؟ ومـا : التعارف، فيسأهلا
ــا الفــيس، فــال.. طولــك؟  ــذه األحاديــث، وال وهــذه األحاديــث الــيت ميتلــئ  ــا   شــأن لن

ٍّينبغي أبدا ألي تقي نقي أن يلجأ ملثل هذه احلوارات ً.  
  

  الوضوء  الحمام -٥س

  هل الوضوء  الحمام خطأ؟
 لجوابا   

ُاملوضـــع الـــذي يكـــره فيـــه الوضـــوء هـــو موضـــع قـــضاء احلاجـــة، وهـــو املكـــان الـــذي 
ًن كما كان يف األصل وكان نظاما جيدا وقـد رأينـاه ُجنلس عليه يف احلمام، ولذلك يستحس ً

، فكانوا يعملون محامـا لقـضاء احلاجـة، ومحامـا آخـر جبـواره لإلغتـسال  ئنا وأجداد م آ ًأ ً
نيـةوالوضوء، ف فـإذا مل نـستطع الرجـوع هلـذا فنعمـل سـتارة  ... ًليتنا نرجع هلذا األمر مـرة 

ًون جزءا مستقال عن احلمامفوق البانيو، أو على موضع االستحمام ليك ً.  
ًإذا كان الوضوء فوق موضع قـضاء احلاجـة فـال جيـوز، وإذا كـان احلـوض بعيـدا عـن 
مكـان قـضاء احلاجــة فـال مـانع مــن الوضـوء، لكــن أحـرص علـى أن ال ينطــق لـساين بكــالم 
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ِّإال إذا خرجت مـن احلمـام، فأسـم هللا قبـل الـدخول، وأدعـو األدعيـة بقلـيب إن اسـتطعت،  ُ ُ
ألدعيـــة بعـــد الوأد ن هـــذا املوضـــع ال جيـــوز فيـــه ضـــوء عنـــدما أخـــرج مـــن احلمـــام، ألوعـــو 

كـــد مـــن أن أرضـــية احلمـــام نظيفـــة وطـــاهرة وغـــري ملوثـــة الكـــالم،  األمـــر اهلـــام اآلخـــر أن أ
  .بشيء من النجاسات

  
  هجوم الجراد ع مكة والمدينة -٦س

  هل هجوم الجراد ع مكة والمدينة عقاب؟
 بلجواا   

اجلراد الذي هجم على مكة واملدينة هذا أمر متعارف عليه، فـاجلراد مـوطن تكـاثره 
ًيف الــصحراء، وميــشي يف أســراب كبــرية جــدا، وهــو نــزل يف أرضــية احلــرم، فمــاذا فعــل؟ ال 

  .شيء، وقد رشوه ومات
كلـــه، فـــاليمني أنـــتم اجلـــراد يغلـــبكم، وحنـــن فقـــط : ن كـــانوا يقولـــونووبعـــض الـــبالد 

كله فنشويه ونقليه، وجنففه وخنزنه عاما لذين ا   .وغري ذلكًنغلب اجلراد، ألننا نصيده و
؟ إذا كان البلد الذي نزل فيه بلد زراعي، فهو يبيـد الزراعـة ًمىت يكون اجلراد عقا

ملليــارات ومتــشي مــع بعــضها، فعنــدما ينزلــوا علــى أي منطقــة  كلهــا ألن األســراب تكــون 
  .صحراءزراعية حيولوها إىل 

حلــرمني لــيس عقــا  وال شــيء مــن هــذا القبيــل، وكيــف ًلــذلك اجلــراد الــذي نــزل 
  : يقولًيكون عقا وهو ينزل يف احلرمني الشريفني؟ والرسول 

دخل نقاب المدينة{  ه أن  ِأ الدجال، وهو محرم عل ِ ِ
َ

ِ َ َ َْ ََ ُ ْ ََّ َْ َ ٌ َّ ُ َ ُ َ ُ َّ
ِ{ ٩  

ٌوهـي أمـان ألهلهـا، ومكـة بيـت هللا احلـرام، املدينة آمنة من الدجال، ولن يـدخلها، 
وكل ما يف األمر أنه جاء من الصحراء ونزل يف هـذه األمـاكن، وهـذا لـيس فيـه أي عقـاب 

  .من قليل وال من كثري

                                                           
  البخاري ومسلم عن سعد بن مالك  ٩
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  )١٣             (                                                                            الحلقة األو

ن بعـــض الـــسعوديني  لكــن الـــذي حـــدث أن بعـــض املغرضـــني ربــط هـــذا املوضـــوع 
 بعــض املــشاهري، ومثــود أقــاموا حفــالت غنــاء يف املوضــع الــذي فيــه مثــود، وأحــضروا فيهــا

  ً.حضرة النيب أمر أن من يذهب إىل هناك عليه أن ميشي سريعا
   !!!هذه احلفالت هي اليت جلبت العقاب: فقالوا

  :وهو ليس عقاب، لكن بدون شك هو تنبيه لإلنسان، وقد قيل
َّمن عاش متنبها قلت مصائبه (( ً ((  

  
ط غضب هللا -٧س   ُالعمل الذي 

  ط غضب هللا؟ُما العمل الذي 
 لجوابا   

  :ُأكرب عمل يطفئ غضب هللا كما ورد الصدقة، قال 

إن {
َّ
صدقة ِ

َ َ َ ِّال َ ُتط ِّ
ِ

ْ ُ
َغضب  َ َ

ِّالرب  َّ ، َتعا
َ

ن  و
َّ
ِ
الصدقة َ

َ َ َ ُلتط َّ
ِ

ْ ُ
الخطيئة 

َ َ
ِ

َ
 

ُط َما
ِ

ْ ُالماء ُ َالنار َ َّ
 {١٠  

  ،،، ويف هذا الباب أحاديث كثرية
 تبـارك وتعـاىلًولذلك نوصـي مـن أراد أن يكـون دائمـا يف طمأنينـة مـن جانـب مـواله 

  كًفليجعل له نصيبا من الصدقة على الدوام
  : يقول سيدي أمحد بن عطاء هللا السكندري 

ُتصدق كل يوم ولو بربع دينار، تكتب في ديوان المتصدقين (( ٍ ((  

  .املهم املواظبة
ًوأ قلت مرارا وتكرارا ً :  

                                                           
  مسند زيد عن علي بن أبي طالب  ١٠
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  )١٤             (                                                                            الحلقة األو

خذ الطفل الصغري يف اليوم ليشرتي به ما يريده من البقالة؟   كم 
  !!ال يقل عن مخسة جنيهات

   !!فإذا كانت اخلمسة جنيهات كثرية، فأتصدق جبنيه واحد يف اليوم
  :ُولكن أدمي على ذلك

ُّأحب { ِاألعمال َ
َ ْ َ

َتعا ِا ِإ 
َ

َأدومها  ُ َ ن ْ و
ْ
ِ
َّقل َ َ

 {١١  

   ..ًنيها ُأخرج كل يوم ج
  ..ني ُفإذا نسيت يف يوم أخرج يف اليوم التايل جنيه

  :فإذا واظب اإلنسان على الصدقات قال 

الن،{  ان ي ه إ مل اد ف صبح الع ِما من يوم  ِ
ْ َ ُ َ ََّْ َ

ِ ِ ِ ِ
ُ

ِ
ُ

ِ ٍ
ْ  

قول أحدهما َف َُ ُ َ ُ ُ َ
 اللهم أعط منفقا خلفا، :

َ
ِ
ْ ُ

ِ
ْ َّ ُ  

قول اآلخر ُ و َ ُ ُ َ ا تلفا الل :َ هم أعط ممس
َ

ِ ِْ َُّ ْ ُ{ ١٢  

  :وهذا إىل يوم القيامة
                                                  ))سبأسبأ٣٩٣٩((.  

ــة علـــى الـــصالة يف  ــو الـــصدقة، وهـــذا مـــع احملافظـ فـــأكرب شـــيء مينـــع غـــضب هللا هـ
ا، ألن النيب    : كان يقول ألصحابهأوقا

نِإ{ 
َّ

 ِ ارك ِ َت َ َ َوتعا َ َ ا َ ِينادي َمل
َ عند ُ

َ ْ
ٍصالة ِّل ِ

ا: َ ِب َ
َآدم، َ َ  

ُقوموا ُ
م ِإ  ان ُن ِ َأوقدتموها ِال َِ ُ ُ ْ َ م َع ْ ْأنفس ِ ِ

ُ ْ
َفأطفئوها   ُ

ِ
ْ َ

{١٣  

 .فالذي مينع غضب هللا الصالة والصدقات

                                                           
  صحيح مسلم والترمذي عن عائشة رضي هللا عنها ١١
  البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه ١٢
  ديث المختارة للضياء المقدسي عن أنس رضي هللا عنهمعجم الطبراني واألحا ١٣
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  )١٥             (                                                                            ةالحلقة الثان

  
ة   ١٤الحلقة الثان

  نارأهل الجنة وأهل ال  ١س  
ة  ٢س ة الت ف   ك

  أهل الجنة وأهل النار -١س

ــارك وتعــا لمــا خلــق آدم { : قــال  َإن ا ت ََ َ َ َّ ََ ََ ََ َ َّ
ِ تــه ض مــن طي ِ قــ ِ ِ ِ

َ ْ َ َ َ

مينـه ده األخرى، فقال للـذي ب ضة ب مينه وق ضة ب ضت ق ِق ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ ْ َ ْ ْ
ِ ِ ِِ َِ َ َ َ َ ََ ْ ُ ً ًَ َ ََ ْ ِهـؤالء : َ

ُ َ

َللجنة وال
ِ ِ
َّ ده األخـرىَ ، وقال للذي ب ا َ أ ْ ُ

ِ ِِ َِ
ِ

َ َ َ
ِ

ـا : َ ِهـؤالء للنـار وال أ
َ َ َّ ُ

ِ ِ
 فمـن ١٥}َ

دالذين ع دنا دمحم و اختصهم هللا للنار؟ وهل هم    ؟ن عن أمة س
 لجوابا   

ة ســـيد دمحم هـــم املقربـــون، وأهـــل اليمـــني، وأهـــل  مقـــام َُّـــهـــم أهـــل الكفـــر، لكـــن أم
فمن الناس من يدخل اجلنة بغري حساب، ومـن النـاس ....  وأهل مقام اإليقان اإلحسان،

ُمـن حياسـب حـسا يـسريا، وحـسابنا حنـن أمة رسـول هللا حـساب خـاص، فيحاسـب األمـم  َُّـ ً ً ُ
لفضل، كيف؟ قال    :لعدل، وحسابنا حنن 

إن {
َّ
ــــد َا ِ ـــ ــــ ِـ

ْ ــــؤمن، ُ ـــ ـــ َالمــ
ِ
ْ ـــــضع ُ ـــ ـــ ـ ُف َ َ َ

ــــه  ـــ ـــ ــ ِعل ْ ــــه َ ـــ ـــ ُكنفــ َ َ
ـــس  ـــ ــــ ــ ْو َ ُه،َ ُ ــــول ُ ـــ ـــ قـــ ُف ُ َ َ

 :  

ـــــرف ـــ ــــ ُأتعــــ ْ َ
ــــب  ـــ ـــ ـــ َذنـــ ْ َ

ــــذا،  ـــ ـــ ــــ كــ
َ

ـــــرف  ـــ ــــ ُأتعــــ ْ َ
ــــب  ـــ ـــ ـــ َذنـــ ْ َ

ــــذا،  ـــ ـــ ــــ كــ
َ

ــــول  ـــ ـــ ـــ قـــ ُف ُ َ َ
ــــم،:  ـــ ــــ ـــ ْنعــ َ َ

ِّرب، ْأي  َ  

َّح إذا َ
َ
ُقرره ِ َ َّ ه، َ ِذن ِ

ُ ُ
َورأى ِ ِنفـسه ِ َ ِ

ْ َ
ُأنـه  َّ

َهلـك،  َقـال َ َ
تها:  َسـ ُ ْ َ ـك َ َعل ا، ِ َْ َالـدن ْ ُّ

 

وأنا
َ َأغفرها َ ُ ِ

ْ
َاليوم، َلك  ْ ف َ

َ
َع ْ َكتاب ُ َ

ِحسناته  ِ ِ
َ َ َ{١٦  

ء حـىت ال  ُيدين هللا أحدكم منـه، ويكلمـه بغـري ترمجـان، ويلقـي عليـه جالبيـب الكـرب ُ ُِّ
ــول لـــــه ــرره بذنوبـــــه، مث يقـــ ـــه وبينـــــه، ويقـــ ـــا بينــ ـــين فيمــ ـــف، يعــ ـــل املوقــ ــن أهــ ــراه أحـــــد مـــ ُيـــ ٌ:  

                                                           
  م٤/٢/٢٠١٩هـ ١٤٤٠ من جماد األولى ٢٩ مسجد الخن – إسنا –األقصر  ١٤
 مسند البزار والطبراني عن أبي موسى  ١٥
  البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما ١٦
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  )١٦             (                                                                            ةالحلقة الثان

َستـرتـها ( ُ ْ َ َعليك َ َْ َْالدنـيا، ِيف َ َأغفرها َََوأ ُّ ُ ِ ْ َلك َ َومَاْليـ َ   !.ويؤمر به إىل اجلنة.... )  ْ
ُن كلهم يكون احلساب على املـأل، وهـذا امسـه عـذاب اخلـزي، يعـين حياسـب واآلخر

أمـــام الكـــل، والـــشاشة تعرضـــه، وفيلمـــه كلـــه أهـــل املوقـــف سيـــشاهدونه وهـــو يفعـــل كـــذا، 
  .ويفعل كذا، ويفعل كذا

  :  اليقـنيسيد اخلليل إبراهيم أبو األنبياء عنـدما رأى هـذه احلالـة بعـني      

                              ))ـــده))األنعـــــــــاماألنعـــــــــام٧٥٧٥ ـــ ــــيس وحـــ ـــ   :  ولــ         

         ))فــــدعا هللا وقــــال))األنعــــاماألنعــــام٧٥٧٥  :                       ))ــب عــــدم ))الــــشعراءالــــشعراء٨٧٨٧  طلــ
خذ معه ابنه وال    .َُّزوجته وال أمته ومل جيمع أحد معه، بل نفسه فقطالفضيحة، ومل 

  : ولكــن هللا مــن أجــل حــضرة النــيب بــدون أن يطلــب أنــزل عليــه              

                       ))ألن سيد رسول هللا مل يكن يطلب أبـدا، وكـان كمـا ))التحـرميالتحـرمي٨٨ ً
ًيئا يعـين أرى هللا كلمـا متنيـت شـ)) ى هللا يسارع يف هـواكأر: ((كانت السيدة عائشة تقول

ــول... ًينفــــذه لــــك فــــورا دون أن تطلــــب    : فموســــى يقــ                    ))طــــهطــــه٢٥٢٥(( 
  : ويقول هللا للحبيب                   ))فهل طلب؟ ال، بل بدون طلب))الشرحالشرح١١ .  

ــــيب ــى النـ ـــأنزل هللا علـــ   : فــ                                     ))التحـــــرميالتحـــــرمي٨٨(( 
لفـضل ألنـه لـن يـراه أحـد، وهــذا  ٌلـيس وحـده فقـط، بـل هـو واألمة كلهـا، فهــذا حـساب  َُّـ

َّملن حياسب من األمة، والفضيحة يوم القيامة ستكون ملن فضح نفسه فقط، قال  ُ:  

ِأم ُّل{ 
معا َّ

ً َ إ ُ
َّ
ن ال ِ َمجاه

ِ
َ ُ{١٧  

أ فعلـت كـذا وكـذا وكـذا، فأنـت : ملن جيلـس علـى املقهـى، أو يف الطرقـات ويقـول
ب قبل أن ميـوت سـيتوب  !!.سرتك هللا، فلماذا تفضح نفسك أمام خلق هللا؟ لو أخطأ و

ُهللا عليــه، لكــن املــصيبة لــو أنــه واصــل هــذا اخلطــأ إىل أن تكلــم فيــه، فهــذا الــذي يفــضح 
َّــأمة رســول هللا  .. ذي ســيكون حــسابه عــسري يــوم لقــاء العلــي القــدير نفــسه، وهــذا الــ

 ا آخر أمة بعثت يف الدنيا، يقول هللا حلبيبه ُ من فضلها عند هللا أ َُّ:  

ـــا{  ِحبيـــ َ ِ
ـــا َ محمـــد، َ

ُ َّ َ ُقلـــت ُ ُ
ـــك:  َلب ْ ـــا َّ ِّرب، َ َقـــال َ َ

ْهـــل:  َغمـــك َ َّ َ
أن 

ْ
َجعلتـــك  ُ َ َ 

                                                           
  البخاري ومسلم عن أبي هريرة  ١٧
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َآخــــر ِ ، يــــ َالن ِّ
ِ
َّ

قلــــ 
ُ

ــــا: ُت ِّرب َ َقــــال ال، َ َ
ــــا:  َ ، ِحبيــــ ِ

ْفهــــل َ َ ــم َ َّغــ َ
َأمتــــك  َ أن َّ

ْ
ْجعلــــتهم  ُ َُ َ 

ــــر َآخـ ــــم، ِ ِاألمـ
َ ــــت ُ ُقلـ ُ

ــــا:  ـ ِّرب َ ــــال ال، َ َقـ َ
ــــغ:  لـ أ

ْ
ِ
ـــك ْ َأمتــ َ ـــ َّ ِّعــ َالـــــسالم، َ هم َّ ـــ ْوأخــ ُ ْ

ِ
ْ أن َ

ْ
 

ْجعلتهم ُ َُ َآخر َ ِاألمم ِ
َ َألفضح ُ َ ْ َ

َاألمم  َ ْعندهم، ُ ُ َ ْ
ُأفضحه َوال ِ ُ َ ْ

عند ْم
َ ْ

ِاألمم ِ
َ ُ {١٨  

ُجعلنــا هللا آخــر األمــم حــىت ال يطــول مكثنــا يف القبــور، وحــىت نطلــع علــى مــساويء 
ٌاألمم، وال يطلع على مساوئنا أحد غري هللا، فانظر مدى سرت هللا وحمبة هللا لنا؟ ُ.!!  

َّولذلك حنن نقرأ يف القرآن عن أمة نوح، وأمة هود، وأمة صاحل، وغريهم، لكـن مـن  َّ
يت أحـد خلفنـا، ولـن يعـرف أحـد عنـا شـيئا الذ ًي يعرف الذي عملنـاه؟ ال أحـد، ألنـه لـن  ٌ ٌ

  .إال هللا 
ويــوم القيامــة كــان جيــب أن يكــون احلــساب حــسب ترتيــب الظهــور يف الــدنيا، لكــن 

  :سيد رسول هللا قال

ُنحن { ْ َ
اآلخرون، 

َ ُ األولون ِ
َ َّ َيوم َ ْ امة، نحن َ ُالق ْ َ

ِ ِ
َ ُأول َ الناس َّ

َّ
دخو 

ً ُ الجنة  ُ
َّ َ{١٩  

ًحنـــن اآلخـــرون يف الظهـــور، وأول النـــاس يف احلـــساب، وأول النـــاس دخـــوال اجلنـــة، 
  .ففضل هللا علينا عظيم بربكة رسول هللا 

ة -٢س ة الت ف   ك

ة؟ ف تكون الت   ك
 لجوابا   

يـسجلون شـهدوا ًأ وأنت إذا عملنا ذنبا يكون علينا عدة شـهود، املالئكـة الـذين 
  : علــى الــذنب، وجــوارحي الــيت فعلــت شــاهدة علــى الــذنب، وستــشهد هنــاك         

                                             ))النـــــــــــــــــــورالنـــــــــــــــــــور٢٤٢٤ ( (                 

                                             ))فاألعضاء ستشهد))فصلتفصلت٢١٢١ .  
                                                           

  داد للخطيب البغدادي عن أنس تاريخ دمشق البن عساكر، وتاريخ بغ ١٨
  صحيح مسلم ومسند أحمد عن أبي هريرة  ١٩
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َواألرض نفــــسها مــــس لــــصوت والــــصورة، ٌلةِّجُ ــس فيــــه يــــسجل  ــس جنلــ َّ، فكــــل جملــ ُ
  ..!!فهــؤالء ثالثــة شــهود ... ً، ويــوم القيامــة جتــد هــذا موجــودا وحركــات القلــوب والنــوا

  :، قال لكن امسع إىل احلديث العظيم من سيد رسول هللا 

إذا {
َ
َتاب ِ َ

د  الع
ُ ْ ْمن َ

ه ِ ِذن ِ
ُ ُ

َأ  ْ
ُحفظته ُا  َ َ ه، َ ُذن َ ُ ُ

َوأ  ْ َذلك َ
ِ
َ

ُجوارحه  َ ََ 

ُومعالمه َ ِ َ َ ْاألرض، ِ َ َّح َ ل َ
َ َيوم َا َ ْ امة َ ِالق ِ

َ   ؛َ

س َول ْ ه َ ِعل ْ شاهد َ
ٌ

ِ
َ

َمن 
ذنب  ِا ِ

ْ َ
ِ{٢٠  

ب ت ًوبـة نـصوحا، فـال يتحايـل علـى هللا، ويقـولولكن هذا ملن  أ أفعـل وأتـوب، : ً
لنـــسبة حلقـــوق هللاوأفعـــل وأتـــوب، فهـــذا  ٌأمـــا إذا كـــان عليـــه حقـــوق !! ال يـــصح، وهـــذا 

خذ مساح من العباد   .للعباد، فال بد له أن يسدها، أو يتصاحل و
بنــات مــن  حــرم أخواتــه الٌأخ: ًومــا يفعلــه كثــري منــا ســاعة املــوت غــري صــحيح، مــثال

م، ويهـددها مبقاطعتهـا، وعنـد سـاعة موتـه، يطلبـون  مرياث أبـيهم، كمـا انتـشر يف هـذه األ
فالـسماح شـرطه أن ! ، علـى أي شـيء تـساحمه؟ هـل أخـذت حقهـا؟!!من أختـه أن تـساحمه

، وإال أصـبحت هـذه األمـور َّخذ حقها الشرعي الذي قيده هلا وفرضه هلا رب العباد 
خـذ مـن هـذا : ًمخسني ألف جنيه مثال وبعـدها يقـول لـهسهلة، فيأخذ من هذا  سـاحمين، و

  :، لكن احلقوق قال فيها !!ساحمىن: مائة ألف جنيه وبعدها يقول له

لتؤدن{ 
َّ ُّ َ ُ

الحقوق 
َ ُ َأهلها ِإ ُ

ِ
َيوم ْ ْ امة َ ِالق ِ

َ   ؛َ

َّح َقاد َ َ ِللشاة ُ ِ
َّ

ِالجلحاء 
َ َمن َ

ِالشاة ِ
َّ

ِالقرناء  
َ ْ َ

{٢١  

 ميـشي ذات يــوم مـع ســيد أيب ذر، فـرأى كبــشني ينتطحـان، واحــد لـه قــرون، وكـان
ِّوواحد بدون قرون، وصاحب القرون متغلب على اآلخر، فقال ُ:   

ا{  ا َ ٍّذر، َأ
َ

أتدري 
ْ َ

ما  َف تطحان؟ ِ ِي
َ

ِ
َ ْ ُقلت َ ُ

َقال ال،:  َ
:  

ن ْول
ِ

ك َ َر ُّ دري، َ
ْ ق َ ِوس

ْ َ َ نهما َ َب ُ َْ َيوم َ ْ َالق َ ِامة ِ
َ{٢٢.  

                                                           
  التوبة البن عساكر عن أنس بن مالك  ٢٠
  صحيح مسلم والترمذي عن أبي هريرة  ٢١
 مسند أحمد وأبي داود الطيالسي عن أبي ذر  ٢٢
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  :ويف رواية أخرى

قصن{  َّل َّ ُ َيوم ُا َ ْ امة َ ِالق ِ
َ ِلهذه َ ِِ

ِالجلحاء َ
َ ْمن َ

ِهذه ِ ِ
ِذات َ

َ
ِالقرن   ْ َ

{٢٣  

   !!!فالبد من سداد احلقوق
ِّولــذلك املــؤمن العاقــل الــذي خيــرج مــن الــدنيا ومعــه خلــو طــرف مــن النــاس كلهــم،  ُ

حــد ومل ينتبــه لــذلك، فــإن حــضرة النــيب ولــيس عليــه شــيء ألحــد، ولــو كــان عليــه شــيء أل
  :َّحذر، وكما ورد يف األثر أن هللا يوم القيامة بعد مجع اجلمع ينادي

، فاستمعوا إ اليوم، (( م ط ادي لقد استمعت إل َّا ع ً ُ  
م  عض م و  ن ان ب م، وأما ما  م فقد وهبته ل ن ان بي و أما ما 

م ثم ادخلو ن ما ب   .)) ا الجنة برحمفتواهبوه ف
خــذه املالئكــة، وعلــى وشــك أن يــدخلوه  ُبعــد أن ينتهــي اإلنــسان مــن احلــساب، و

من كان له مظلمة عنـد فـالن فليخـرج، فيخـرج النـاس، مـنهم مـن : اجلنة، فينادي مناد هللا
ظلمــين يف كــذا، وكــل واحــد : اغتــابين، ومــنهم مــن يقــول: ســرقين، ومــنهم مــن يقــول: يقــول

  . املالئكة أن ال يدخل اجلنة حىت يرضي خصماءه، فيأمر هللا يت مبظلمته، 
  !!!ُجيلس معهم ليأيت مبحاضر الصلح، وال أحد هناك يتنازل

كـــم تـــدفع يل؟ :  فـــالن ســـاحمين، فيقـــول لـــه: فالكـــل يبحـــث عـــن التائهـــة، يقـــول
   !!!من رصيد حسناتك: من أين؟ فيقول: فيقول

الت    !!وال جنيهاتألن هناك ال يوجد دوالرات وال ر
خـــذ حــسنات، فـــإذا أعلـــن إفالســه وال يـــزال هنـــاك  خـــذ حــسنات، وهـــذا  فهــذا 

امحـــل ممـــا علينـــا مـــن الـــسيئات، ومـــن  :ًن، فيقـــول مل يعـــد معـــي شـــيئا، فيقولـــون لـــهومطـــالب
  :ُاألحكام اليت حكمت علينا يف جهنم، قال 

أتدرون{ 
َ ُ ْ َ

ْمن  ُالمفلس؟ َ ِ
ْ ُ   

قالوا
َ

ُالمفلس:  ِ
ْ فينا ُ

َ
َرسول اَ ِ ُ ْمن ِا َ َ 

َ
َدرهم ُله  َ ْ و ِ

َ َدينار َ َ
و ِ

َ َمتاع، َ َ َ  
                                                           

  الفوائد ألبي بكر الشافعي عن أبي ذر  ٢٣
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َقال  َ
ُالمفلس:  ِ

ْ ْمن ُ
ِأم ِ

َيوم َّ ْ امة َ ِالق َِ ْمن َ ِأ َ
ة َ ٍص

َ َ
ام ِ ٍوص

َ ِ
اة، َ ٍوز

َ أ َ ِو
َ ْقد َ

َ
َشتم  َ َ

 

َعرض ْ هذا، ِ
َ َوقذف َ َ َ هذا، َ

َ ل َ َوأ َمال َ ب َهذا، َ َو َ َ هذ َ
َ قعد، ا،َ ُف َ ْ ُ َ

قتص  ُّف َ ْ َ هذا َ
َ ْمن َ

ِ 

ِحسناته، ِ
َ َ وهذا َ

َ َ ْمن َ
ِحسناته، ِ ِ

َ َ فإن َ
ْ

ِ
َ

ت  ْفن َ ِ
َ

ُحسناته  ُ َ َ ل َ َق ْ َ
أن 

ْ
َق  ْ ه، َما ُ ِعل ْ َ  

أخذ
َ

ْمن ِ
اهم ِ ْخطا ُ َ َ َ

ح  َفط ُ َ
ه،  ِعل ْ َّثم َ

ُ
ح  َط النار  ِ ُ

َّ
{٢٤  

، غـــري !! تبـــايل مبظـــامل العبـــادولـــذلك مـــصيبة عـــصر هـــذا مظـــامل العبـــاد، فالنـــاس ال
ُالعــصر األول، فالعــصر األول كــانوا خيــافون حــىت مــن ظلــم احليــوان، ســيد أبــو ذر عنــدما 

ه املوت مل يكن عنده غري مجـل، فقـال لـه ًأيهـا البعـري ال تـشكين غـدا إىل ربـك، فـإين مل : أ ُ
ِّأكن أجيعك، ومل أكن أمحلك فوق طاقتك ُ ُ.!!  

ُن فرطوا يف هذا األمر، وظن كل منهم أن ما يطالب به هـو لكن الناس يف هذا الزم
العبــادات فقــط، لكــن العبــادات ســهلة، أمــا حقــوق العبــاد لــن يتنــازلوا عنهــا، فربنــا غفــور 

، سـيدي أبـو اليزيـد البـسطامي !!ورحيم وتواب وكرمي، لكن اإلنسان جبار، حـىت يف الـدنيا
عندما قرأ  :                     ))ُّبطش اإلنـسان أشـد مـن بطـش :  قال))الربوجالربوج١٢١٢

لرمحة، لكن اإلنسان ال: َِومل؟ فقال: ، فقالوا!!الرمحن   !.بطش الرمحن ممزوج 
بطـش شـديد، ونفـس األمـر !! فانظر ماذا يصنعون مع بعضهم يف احلروب وأمثاهلـا؟

  ً.يوم القيامة، ولذلك مظامل العباد جيب أن حنذرها جيدا
ف وأ أعلـــم علـــم الي ـــقـــني أننـــا إىل هللا مـــسافرون، وقـــد يكـــون الـــسفر قريـــب فخف ِّ

  :قال  عن أيب ذر الغفارياحلمل، وال جتعل على ظهرك أمحال قاسية، ف

 خِاَوصأ{ 
َ

ــأِ ِِل  الدَنِب مَحّ أِ إَّنُ هٍاتَمِل عَر
ُ

ق، اَيهِا فَمَا وَن
َ

  : َال
ذ اَا أَ

َ
ينةِفَ السِمِحأ ر

َ
 ف
َ

نِإ
َّ

تْواس، يقِمَع َحرَال 
َ

 فَادَّ الزِ
َ

نِإ
َّ

فَ الس
َ

، لَ طَر

وخف
ِّ

 فَهرك ظِف
َ

إن
َّ

قَ الع
َ

ة
َ

ؤ ك
ُ

ف َلَمَص العِخلوأ، ود
َ

إن
َّ

 الن
َ

دِاق
َ

  ٢٥ }ِصَ 

رك على سيد دمحم وعلى آله وصحبه   َّوصلى هللا وسلم و

                                                           
   رضي هللا عنهمسند أحمد وابن حبان عن أبي هريرة ٢٤
  رواه اإلمام المقدسي ٢٥
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  ٢٦ةثالثالحلقة ال

  سجدة الشكر  ١س  
قة الدعوة إ هللا  ٢س   حق
ا  ٣س اض   الرسول ر
ة من الجنون  ٤س اب شع الش

ُ
  

  فضل إطعام الطعام  ٥س
د  ٦س   محل نظر هللا  الع
ة  ٧س   حفاظ المسلم ع نظافته الشخص
  غسل االحتالم للمرأة  ٨س
ام شهر رمضان  ٩س   قضاء أ

  سجدة الشكر: ١س

ل هدف  سج عد  عض الالعب  ما رأي الدين  سجود دمحم صالح و
خ قال أن أحد الشي اراة، مع العلم    !!هذا حرام :  م

  ألنه سجود لغ هللا؟
 لجوابا   

ــوب إال حـــضرة هللا، رجـــل مـــسلم يـــسجد ســـجدة شـــكر،  ٌأوال ال يطلـــع علـــى القلـ ً
ء يريد أن حيمـد هللا ويـشكره  إذا حدث للمرء شيَّوسجدة الشكر سنها لنا رسول هللا 

ًاكبا يسجد على دابته، أو يسجد يف سيارته، وإذا كان واقفا يـسجد علـى إذا كان رعليه،  ً
  .ً شكرا على توفيقه ورعايته وعنايتهاألرض، فلمن يسجد؟ يسجد  

ٌودمحم صــالح كمــا أعلــم علــم اليقــني رجــل مــسلم مستمــسك بدينــه، وال يلعـــب يف  ٌ
ارا إال وهو صائم، وال يرتك املصحف من يـده يف سـفر أو  حـضر، فلمـن يـسجد ًرمضان 

ٌفمـن يـدعي أن الـسجود لغـري هللا، ! ن إال أنـه يـسجد وأن نقول أمجعـال نستطيع ! هذا؟ َّ
                                                           

  م٢١/٢/٢٠١٩هـ ١٤٤٠ من جماد اآلخر ١٦ مسجد مجمع الفائزين الخيري – المقطم –القاهرة  ٢٦
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ذه البينة؟ ، وقـد قـال !!تبـارك وتعـاىلوالقلوب ال يطلع عليهـا إال حـضرة هللا ! ِّمن أين له 
  :لنا أمجعني السابقني واملعاصرين والالحقني سيد األولني واآلخرين

ُأمرت{  ْ مِ َ أن أح ْ ْ
ِالظاهر،  ائر ِ َوا يتو ال ِ َ َّ َ َ َ ُ َ{ ٢٧  

ٌيعــين ال يــسمح ألي مــسلم أ كــان أن يتحــدث عمــا يف الــسرائر، ألن هــذا أمــر ال  ً ُ
  .يعلمه إال رب العباد 

ًوســجدة الــشكر هــي ســجدة واحــدة، يــسجدها اإلنــسان شــكرا  بعــد أي عمــل 
ً عنـدما كـان داخـال مكـة وفتحهـا هللا عليـه  رسول هللا عمله رأى فيه توفيق هللا، وسيد

سجد على ظهر بغلته، فلم يصرب حىت ينزل ويسجد على األرض، وإمنـا سـجد علـى ظهـر 
  . على نعمة فتح مكةتبارك وتعاىلًبغلته شكرا  

إن هــذا الرجــل : ، وقــد يقــول قائــلفــسجدة الــشكر ســجدة مــسنونة عــن النــيب 
ُا بــني الــصرة والركبــة، فنقــول لــهيظهــر فخذيــه، والعــورة مــ َّ  وأرضــاه عنــد اإلمــام مالــك : ُ

ــه، ُُعــورة الرجــل ســوأتيه فقــط، أي قـب ــة الــسجدة مقبول ــره فقــط، فعلــى هــذه الكيفي ُلــه ودب
، وهللا  لنواوهي    . أعلم 

قة الدعوة إ هللا: ٢س   حق

ة إسال محمد صالح داع ب كرة  كون ال مكن أن    ؟عإ أي مدى 
كون حافظا أم جب أن  ة  ا  أن الداع خطلقرآن،لوتال   ؟  الناسب و

 لجوابا   

  :ًقدميا قالوا
حلال خ( ملقـالالدعوة إىل هللا  ًوالعـامل األجنـيب اآلن غـر ، )ٌري من الـدعوة إىل هللا  َ َ

ملمـسلمني املعاصـرين ًوشرقا يقرأ عن اإلسالم فريى فيه اخلري كل اخلري، فينظر إىل أحـوال ا
ملسلمني ُفرياها بعيدة كل البعد عما قرأه يف هذا الدين، فالناس يف حاجة إىل االقتداء  ً.  

                                                           
  ، وقيل من كالم الشافعيكم بالظاهرلحا باب: في سننه النسائيل ، وقافي أدلة التنبيهر ابن كثي  حكاه٢٧
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ًولذلك منذ زمن قريب عرض بعض إخواننا يف الـبالد اخلليجيـة معرضـا لإلسـالم يف 
ٌلنــدن، ولنــدن مــن املــدن الــيت فيهــا عــدد كبــري مــن املــسلمني، فــدخل رجــل إجنليــزي ليــزور 

ال تـشرح يل فـأ أعـرف كـل مـا تقـول، : عرض، فجاءه مسلم عـريب ليـشرح لـه، فقـال لـهامل
، واإلسـالم مينـع الغـش !اإلسـالم يـدعو إىل تـرك الكـذب وأنـتم تكـذبون: ولكين أقول لـك

ِّ، وأخذ يذكر له ذلك حىت !، واإلسالم أساسه األمانة واملروءة وأنتم ختونون!وأنتم تغشون ُ
ت الرجل  الرجل كان يعلم أن اإلسالم هـو الـسلوك الـذي يتتبعـه املـسلم يف ، ألن هذا!!ُ

  .ُغدواته وروحاته وكل أحواله
ــلوكا مهـــذ  ـــسائل العـــب كـــرة، لكنـــه يقـــدم يف امللعـــب سـ ًواملـــسلم الـــذي ذكـــره ال ً ِّ ُ ُ

ًللمسلم املستقيم، ويقدم للجماهري سلوكا طيبا، كما قال  ً ِّ:  

سمك { َت ُ ُّ َ ِوجه ِ َ
ْ ك َ َأخ

صدقة  َلك ِ
ٌ َ َ َ{٢٨  

لمة {:وكما قال ال
ُ َ ة ِ الطي

ُ َ ِّ صدقة  َّ
ٌ َ َ َ{٢٩  

عندما يذهب إىل بعض املناسبات الطيبة وجيمع بعـض األطفـال اإلجنليـز يف مكـان، 
ِّويقــدم إلــيهم اهلــدا الرمزيــة، وحينــو علــيهم ويقــبلهم ويــصافحهم، أليــست هــذه دعــوة إىل  ُ ِّ

ـــالم؟ ـــدعوة !.اإلســ ــ ـــدعي أن ال ــ ــن ي ــب ممـــ ــى َّإين أعجـــ ـــ ـــــابر، أو عل ــــى املن ـــالم علـ  إىل اإلســ
الفـــضائيات فقـــط، لكـــن هـــؤالء ال حيـــضرون إىل املـــساجد حـــىت يـــسمعون مـــن يقـــف علـــى 
املنابر، وال يشاهدون الربامج الدينية اليت تبثها قنواتنا الفضائية، بل رمبا أقمار اليت نبـث 

  !!.عليها براجمنا ال تصل إليهم
، واخللق القومي على يـد مـسلم مـستقيم، فهـذه ًإذا الذي يصل إليهم السلوك القومي

ـــه يف  ـــصغار يقلدون ـــز ال ـــريا مـــن شـــباب اإلجنلي ـــدعوة، وقـــد رأيـــت بنفـــسي عـــددا كب ِّهـــي ال ً ً ُ
ًالــسجود، بعــد أن يــصيب هــدفا يقلدونــه يف الــسجود، ألــيس هــذا دافعــا إىل تقليــده فيمــا  ً ُ

لكلية! سواه من تعاليم اإلسالم؟   .ٌأظن ذلك واضح 
ُأحباب اإلسالم حيتاج إىل مسلم يف خلقـه، ويف عملـه، ويف كالمـه، ويف فاإلسالم  

ًكل سلوكياته، فهذا هو النموذج القومي الذي يقدم اإلسالم، وليس تقدمي اإلسالم قاصـرا  ِّ
                                                           

  جامع الترمذي وابن حبان عن أبي ذر  ٢٨
  مسند أحمد وابن حبان عن أبي هريرة  ٢٩
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ــــط ـــ ـــة فقـ ـــ ــ ــــول والكتاب ـــ ـــى القـ ـــ   : علــ                                           

مـر ))نحـلنحـلالال١٢٥١٢٥(( ً أوال احلكمة، وهـي اإلصـابة يف العمـل ويف القـول، واملوعظـة احلـسنة أي ال 
مــر وأنــت ال تفعلــه، وال تنهــاه عــن شــيء وأنــت تفعلــه، وإمنــا ال تقــل للنــاس إال مــا  ُغــريك 

  .يراه الناس يف سلوكياتك ويف عملك ويف حياتك
خالقه وسلوكياته، ويق ِّدم ما ال يقدمه غريه مـن فهو كما أعتقد داعية إىل اإلسالم 

ِّالعلماء املتشددين يف مساجد أورو الذين يطمسون معـامل الـدين، ويكرهـون األجانـب يف  ُ
ــتهم يف شــرح تعــاليم هــذا الــدين إىل مــن يريــدون  الــدخول يف هــذا الــدين، لتــشددهم وتعن

لرفق واللني كمنهج سيد األولني واآلخرين    .أخذهم 

ا اض   الرسول ر

ا؟ان رسول هللا هل  اض    ر
 لجوابا   

ضيا علـى مـستوى عـالالرسول  ٍ كان ر ، فقـد فـاز يف بطولـة اجلزيـرة العربيـة يف !ً
، فــصرعه أن يزيــد بــن ركانـة صــارع النــيب : رضـي هللا عنهمــاعــن ابــن عبــاس املـصارعة، ف

 دمحم مـا : قـال  الثالثـة ثالث مـرات، كـل مـرة علـى مائـة مـن الغـنم، فلمـا كـان يفالنيب 
وضع ظهري إىل األرض أحد قبلك، وما كـان أحـد أبغـض إيل منـك، وأ أشـهد أن ال إلـه 

  .٣٠ ورد عليه غنمهفقام عنه رسول هللا ، إال هللا وأنك رسول هللا
ومـا : وركانة كان أعظم مصارع يف اجلزيرة العربية، وعرض عليه النيب اإلسـالم فقـال

 من أول جوله، ورفعـة ووضـعه النيب أن يصارعه، فصرعه النيب عالمة صدقك؟ فطلب 
ــاف  ووضــعه ، فتعجــب الرجــل، وطلــب املــصارعة مــرة أخــرى، فرفعــه النــيب !ملــس أكت

ٌعلــى األرض، وكــذلك يف الثالثــة، فأســلم الرجــل وحــسن إســالمه ألنــه مل يــصرعه أحــد مــن  ُ
ته وقوتـه أنـه كـان يقـف وحىت تعلمون شدة هذا املصارع، فقد بلغ مـن شـد!.قبل النيب 

ُبقدميـــة علـــى جلـــد بعـــري، ويطلـــب مـــن الرجـــال أن يزحزحـــوا هـــذا اجللـــد عـــن موضـــعه فـــال 
  . صرعه، ولكن الرسول !!يستطيعون

                                                           
  رواه أبو بكر الشافعي، وأخرجه البيهقي عن سعيد بن جبير  ٣٠
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ــة للمهــاجرين واألنــصار، ألن رمــي وكــان النــيب  ــدريب الرماي  يــذهب إىل مركــز ت
  :ٌالسهام كان سالح فعال يف احلروب، فيقول ملعشر املهاجرين

ُارم{  نْ ا ارموا، وأنا مع ب ف ان رام م  ا ل، فإن أ ٍوا ب إسماع ِ ِ
َ ُ ََ َ ََ َ ُ َْ َ ْ َ ْ َ َِ ِ

َ َّ
ِ ِ،  

ديهم، فقال رسول ا  أ ق  ِفأمسك أحد الف ُ َ َُ َْ ََ َْ
ِ ِ

ْ
ِ

ْ َ ُ َ َ َ :م  ترمون ما ل
َ ُ َْ َ َ  !؟ْ

فقالوا
َ َ

ْا رسول ا نر وأنت معهم:  ُ َ َ ََ َُ ْ ََ
ِ
ْ ِ

، ق!َ
َ

م: َال ل م  ْارموا وأنا مع ْ َ َْ َُ َ{ ٣١  

 حيـــضر إىل حلقـــات اجلـــري، ويقـــف عنـــد نقطـــة اإلنتهـــاء ليـــستقبل وكـــان النـــيب 
حــضانه  َّصف َ يــكـان رســول هللا : قــال عبــد هللا بــن احلـارث عـن، فاملتـسابق األول 

  :ً وعبيد هللا، وكثريا من بين العباس مث يقول،عبد هللا

قعون ع ظهره وصدره ،ه كذا وكذا فلَّمن سبق إ{  ه ف قون إل س  ف

مهملِّقُف ل   ٣٢ }هم و

ضة، ف ِّبل كان ميرن نساءه على الر ْعن ُ َعائشةالسيدة َ َ ِ ْ، قالت َ َ َ:  

ِّ خرجت مع الن {
ِ
َّ َ َ ُ ْ َ َ

ة لم أحمل اللحم ولم أ عض أسفاره وأنا جار   ْ َ َْ َْ
ِ ِ

ْ ٌَ َ َ
ِ

َ
ِ

َ ْ دن، ْ
ْ ُ ْ

فقــال للنــاس
َّ

ِ َ َ َ
ِتقــدموا، فتقـــدموا، ثــم قــال : 

َ َ َّ ُ ُ َُّ ََّ ََ َ َ
قك:  ِتعـــا حــ أســا

َ
ِ

َ َّ َ ْ َ َ
قته، ُ فـــسا ُ ْ َ َ َ

، 

ت، خرجت معه  س دنت و ، ح إذا حملت اللحم و قته، فسكت ع ُفس َُ َ ُ ُ ُ ُ َْ َ ََ َ
ِ

َ ََ َْ ُ َ َ َ َْ
ِ

َّ ِّ َ َ ََ َُ ْ

ـــ ــــال للنــــ ـــفاره، فقـــ ــــض أســــ عـــ  
َّ

ِ َ َْ َ
ِ ِ

َ ْ ـــدموا: اسَ ُتقــــ َّ َ َ
ــــال،  ـــم قـــ ــــدموا ثــــ َفتقـــ َ َّ ُ ُ َّ َ َ َ

ـــ :  ــــا حــــ َّتعـــ َ ْ َ َ

قك ِأسا
َ
ِ

قول،َ ضحك، وهو  ، فجعل  ق قته، فس ُ فسا َُ َ َْ َ ََ ُ َ ُ َ َْ َ ََ َ َ
ِ

َ َُ ُ
َهذه بتلك: 

ِ ِِ ِ
َ{ ٣٣  

ـــ ـــلُأراد أن يـــــشجعها يف املـــــرة األوىل فتباطــ ـــذا العمــ ـــشجع علـــــى هــ   ..َّأ لتـــــسبقه وتتــ
  .هذه بتلك: ًيقة فسبقها، وقال هلا مازحاويف املرة الثانية أراها احلق

ضــية الــيت كــان النــيب  ُويف كتــب الــسرية مــا ال يعــد وال حيــصى مــن هــذه املــشاهد الر ُ
حيث عليها وميارسها ُ .  

                                                           
  صحيح البخاري ومسند أحمد عن سلمة بن األكوع  ٣١
  مسند أحمد عن عبد هللا بن الحارث  ٣٢
 ي داود ومسند أحمد عن عائشة رضي هللا عنهاسنن أب ٣٣
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ضــة البدنيــة، فــإن كــل أعــضاء اجلــسم يف  ضــة اإلســالمية هــي قمــة الر ــل إن الر ب
  . يف السجودالصالة تتحرك، إن كان يف الوقوف، أو يف الركوع، أو

ٌبل قد ذكر لنا العلماء احملدثني؛ رجل من بين جلدتنا مصري أخذ رسالة املاجـستري 
مـــن جامعـــة اإلســـكندرية يف كليـــة الطـــب، وهـــي رســـالة عمليـــة علـــى كيفيـــة شـــفاء الـــصالة 
ـــساقني  ـــشر يف هـــذا العـــصر، فأثبـــت أن شـــفاء دوايل ال ـــساقني، وهـــو مـــرض منت ٌلـــدوايل ال

ا هللا   .تبارك وتعاىل لصالة اليت أمر 
ضة، فالرسول  ضة، وذكر هللا ر ضة، وقيام الليل ر ضـيا يف والصيام ر ً كان ر

ضــة العباديــة، وكــل  ضــة الروحيــة، والر ضــة البدنيــة، والر كــل أحوالــه، فكــان ميــارس الر
ضات    .صلوات ريب وتسليماته عليهأنواع الر

ة من الجنون اب شع الش
ُ

  

ة من الجنون: (ن ما مع قول ال اب شع الش
ُ

  ؟ )
ث صحيح؟   وهل هو حد

 لجوابا   

ٌأوال هذا ليس حبديث، ولكنـه أثـر ورد عـن بعـض الـصاحلني مـع صـحة مـا فيـه، ألن  ً
لـدم، واإلمـام علـي  لقـوة، والعـروق ممتلئـة  ٌالشباب يكون فيـه اجلـسم ممتلـئ  ٌ وأرضـاه 

ًما أكلت طعاما وشبع: قال لدم، فهممت مبعصيةُ ُت، إال وإمتألت العروق  ُ.!!  
عنــدما تكــون عــروق اجلــسم مملــوءة بــدم احليويــة والنــشاط للــشباب، وقــد يكــون مل 
ٌحيـــصل علـــى كـــل مـــا يـــشبع غرائـــزه، واجلـــنس غريـــزة خلقهـــا هللا لإلنـــسان، والطعـــام غريـــزة  ُ ُ

 فـــإن الـــنفس تدفعـــه خلقهـــا هللا يف اإلنـــسان، فمثـــل هـــذه الغرائـــز إذا مل يـــشبعها اإلنـــسان،
  .إليها، وختطط له، وحتاول أن تتفنن معه يف طريقة للوصول إليها
مرحلــــة املراهقــــة، ال بــــد : ًإذا يف مرحلــــة الــــشباب أو كمــــا يــــسميها علمــــاء الــــنفس

ُ وضع لنا اخلطة الصحيحة لعبور هذه الفرتة بـسالم، لإلنسان من مراعاة ذلك، والنيب 
  :فقال 
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ا{  َمع َ َ ْ َالش َ َّ
َاستطاع َمن ِاب، َ َ اءة ْ ال

َ َ وج، َ ْفلي َّ َ َ َ َ
ُفإنه  َّ

ِ
َ

ُّأغض  َ
 ، َلل َ ِ  

ُوأحصن َ ج، َْ ْللف َ
ْومن ِ َ ْستطع ْلم َ

ِ
َ ْ ه َ ِفعل ْ َ َ

ِالصوم  ِ
ْ ُفإنه َّ َّ

ِ
َ

ٌوجاء  ُله  َ{٣٤  

والبــــاءة يعــــين القــــدرة علــــى الــــزواج، القــــدرة املاديــــة، والقــــدرة اجلــــسدية، والقــــدرة 
  . أي تكون له القوامة، والقدرة على اإلسكان، وغريها من لوازم هذا العملالقوامية،

ملتاعــب الداخليــة الــيت حتركــه ) وجــاء(وكلمــة  ُيعــين خــصاء، كأنــه خيــصى وال حيــس  ُ
َّجنسيا، إلشباع الغريزة، فيلجأ إىل ما حرم هللا  ًفخري عالج هلذا الصيام ،.  

 - فقـد يكـون هنـاك شـاب يكفيـه ِّوالـصيام يقـدره الـشاب علـى حـسب احتياجاتـه،
م، وهنـاك مـن -َّليكف هـذه النـوازع   صـيام يـوم يف الـشهر، وهنـاك مـن حيتـاج إىل ثالثـة أ

َُّحيتـــاج إىل صـــيام اإلثنـــني واخلمـــيس، وكـــل هـــذا يف الـــسنة املباركـــة ليأخـــذ الـــشاب اجلرعـــة 
م   .ُّاملالئمة له من الصيام، فتكفه عن هذه الذنوب العظام وعن هذه اآل

  فضل إطعام الطعام: ٥س

وط إقامة الموائد؟   ما فضل إطعام الطعام؟ وما 
 لجوابا   

ُإطعام الطعام من أفضل العبادات اليت تؤهل اإلنسان ألرفع الـدرجات يف اجلنـات، 
  :ً مبينا هذه الفائدةفقد قال 

إن {
َّ
ِالجنة ِ ِ

َّ َغرفا َ
ُ

َيرى  َظاهرها ُ ُ ْمن ِ
ِاطن ِ ِ

اطنها َها،َ َو ُ
ِ

َ ْمن َ
َظاهرها، ِ

َأعدها  ِ َّ َ

ْلمن ُا َ َأطعم ِ َ َالطعام، ْ َ وأف َّ
َ ْ َالسالم، َ َوص َّ ل َ ِالل

ْ
ُوالناس ِ َّ ام َ ٌن َ ويف ، ٣٥} ِ

ْلمن { :رواية َ ن ِ أ
َ َ

م،  َال َ
َوأطعم  َ ْ َالطعام، َ َ ات َّ َو َ َ ِ ِقائما ِ

َ
ُوالناس  َّ ام َ ٌن َ ِ {٣٦ 

ُفمطعم الطعام يكون من أهل الغرف اليت يقول فيها هللا ُ:  
                                                           

  البخاري ومسلم عن عبد هللا بن مسعود  ٣٤
  صحيح ابن خزيمة ومسند أحمد عن أبي مالك األشعري ٣٥
  مسند أحمد عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما ٣٦
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                                                ))الزمرالزمر٢٠٢٠((   

  :م لعباد الرمحن يف سورة الفرقانوهي اجلزاء األعظ
                                 ))رقانرقانالفالف٧٥٧٥((.  

وما الغرفة؟ الغرفة هي املوضع املخصص للنظـر إىل وجـه هللا، واسـتماع مجيـل كـالم 
لليـل والنـاس ن ِّهللا جل يف عاله، هذه الغرف ملـن؟ ملـن يطعـم الطعـام، ويـصلي  ُ ُ ُ ُيـام، ويلـني ُ

م  ــــع األ ـــالم جلميـــ م... الكــــ ــــذنوب واآل ـــه الـــ ــو هللا بــــ ب ميحـــــ ــــام أول  ـــام الطعـــ   :ٍفإطعــــ
                                                                  ))البلــدالبلــد(( 

  هــذا ملــن؟                                               ))ومــا عقبتنــا كلنــا؟))البلــدالبلــد   
            ))ُيفــك اإلنــسان رقبتــه مــن الــسؤال واحلــساب والعــذاب ودخـــول  أن ))البلــدالبلــد١٣١٣

ــك رقبتــــه؟  ، فمــــا الــــذي يفــ   جهــــنم والعيــــاذ                           ))البلــــدالبلــــد١٤١٤(( 
 لـه مجيــع فإطعـام الطعـام جيعـل اإلنـسان يغفـر هللا ... ٌومـسغبة يعـين يـوم شـديد اجلـوع  
م، وانظروا إىل احل   : حيث يقولديث العظيم للحبيب املصطفى الذنوب واآل

إذا{ 
َ
َدخل ِ َ ف َ ُالض ْ ٍقوم َع َ

َ
َدخل  َ ِبرزقه، َ ذا ِ و

َ
ج ِ َخ َ َ

ج  َخ ِمغفرة َ
َ ِ َ

ــهم  ِ ِذن ِ
ُ ُ

{٣٧  

خـذ  يعين يدخل الضيف وطعامه معه تسوقه له املالئكة قبـل جميئـه، وعنـدما خيـرج 
 شقق املـسلمني َّك عندما قسم النيب ولذلُنوب أهل الدار فيلقيها يف البحر، معه كل ذ

م فقال    :وبيو

طان{  ف، والرابع للش رأته، والثالث للض ِفراش للرجل، وفراش ال
َ ْ َّْ ُ ْ

ِ
َّ َ َ َّ َِ

َّ ُ
ِ ِ ِ ِ
َّ

م ٌ ٌ
ِ ِ

ُ{ ٣٨  

ٌ وحجــرة للــضيف، والرابعــة للــشيطان، فجعــل يف  وحجــرة ألهلــهٌيعــين حجــرة للرجــل
إن { :ُالبيت حجرة للـضيف وقـال 

َّ
ـل ِ ِّل ٍء ِ ْ َ

ـاة،  ز
ً َ

ـاة  وز
ُ َ الـدار َ

َّ
ـت  ُب ْ افة َ ِالـض

َ َ ِّ { 
ًكــاة البيــت الــضيف وإطعــام الطعــام، فــال بــد لإلنــسان مــن إطعــام الطعــام ولــو قلــيال فز، ٣٩

  :، وقال حىت يتدرب على اإلنفاق وعلى اجلود يف سبيل هللا، واتباع رسول هللا 

                                                           
  رواه الديلمي عن أنس  ٣٧
  صحيح مسلم وأبي داود عن جابر بن عبد هللا  ٣٨
  ق الراوي وتاريخ جرجان للسهمي عن أنس الجامع ألخال ٣٩
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ع من السك{  ُالرزق إ مطعم الطعام أ
ِ ِ ِ

ْ ُ ُ
، ع   ِ إ ذروة ال

مطعم الطعام المالئكة عليهم السالم  ا  ن هللا تعا لي ُو ََ
ِ ِ ِ

ْ ُ ُ َّ
{٤٠ 

ُفانظر قـرب هللا مـن مطعـم الطعـام، قـرب القرابـة ، فـإذا صـنع مائـدة فيـا هنـاه، ألن !ُ
ٌهـذا لــه أجـر عظــيم عنــد هللا، يقـول اإلمــام علـي  ًٌألن أطعـم رجــال مــن : َّ وكــرم هللا وجهــه ُ ِ

  !.ٌواين خري من أن أعتق رقبةإخ
ٌملــاذا؟ ألن هــذا رجــل مــؤمن ويــستحي أن يــسأل، ورمبــا ميــوت مــن اجلــوع وال يــشعر 
ملــؤمن أن يبحــث عــن هــؤالء، وأن يطعمهــم الطعــام، وهــذا هــو الــسبيل  ُبــه أحــد، فــأوىل 

ذا القدراألعظم للصاحلني لنيل مراتب القرب واحلظوة عند رب العاملني    .، ونكتفي 

د :٦س   محل نظر هللا  الع

د؟   ما محل نظر هللا  الع
 لجوابا   

  :َّحمل نظر هللا يف العبد وضحه احلديث الشريف يف قوله 

إن {
َّ
 َا ِ

َ
ُينظر  ْ م ِإ َ ْصور َ م، ُ ْوأموال ِ َ ْ ن َ ْول

ِ
ُينظر َ ْ م ِإ َ م وأعمال ْقل َ ِْ

ْ َ
ِ

ُ
 {٤١،  

ن{ : ية أخرىويف روا ْول
ِ

ُينظر َ ْ م ِإ َ ات م ون ْقل َّ ِْ ِ ِ
ُ

 {٤٢  

َّ حــدد يف كتــاب هللا مــا جيهــزه املــرء لريضــي عنــه حــضرة هللا، فقــال عــن أيب وهللا 
  : الـسالم األنبياء إبراهيم عليـه وعلـى نبينـا أفـضل الـصالة و                       

ــا ))الــصافاتالــصافات٨٤٨٤((   :.  أمجعــني معــشر املــؤمننيوقــال فين                        ))الــشعراءالــشعراء٨٩٨٩(( 
ـــرب العـــاملني، ــن أي مـــشاركة ل ـــب التقـــي النقـــي الـــذي خيلـــو مـ ـــسليم هـــو القل ــب ال   والقلـ
ء، وال يكــون فيــه جــربوت، وال يكــون فيــه عظمــة علــى خلــق هللا،  يعــين ال يكــون فيــه كــرب

  :ه تعاىل ىف احلديث القدسىلقول
                                                           

  ورد في اإلحياء عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه،وأخرجه ابن ماجة عن أنس  ٤٠
   .صحيح مسلم وابن ماجة عن أبي هريرة  ٤١
   .ورد بهذا الفظ في تفسير الرازي وبعض اآلثار ٤٢
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اء{  ُال َ ْ
ِ ، ِردا

والعظمة َ
ُ َ َ إزاري، َ

َ
ْفمن ِ َ َ

ِنازع 
َ َ َ

ِواحدا 
َمنهما َ ُ ْ

ُقذفته ِ ُ ْ َ َ
النار  ِ 

َّ
{٤٣  

ل يف كل أمـر هـو هللا َّ، بل يعتقد متام االعتقاد أن الفعاًاُوال يشرك  يف فعله أحد
ِّــوكــذا القلــب الــسليم مــن جهــة اخللــق، فيطهر... رب العــاملني  ه مــن احلقــد واحلــسد والغــل ُ

  :ُوالكــره ومــا شــابه ذلــك، ليــدخل يف قــول أهــل اجلنــة، نــسأل هللا أن نكــون مــنهم أمجعــني
                                                    ))احلجراحلجر٤٧٤٧((.  

ضرة هللا، وكـل ٌهذا هو موضع نظر هللا؛ القلـب الـذي خـال مـن كـل مـا فيـه شـرك حلـ
لقلب السليم أمجعني   .ٌما فيه حقد أو ما شابه ذلك خللق هللا، مجَّلنا هللا 

ة: ٧س   حفاظ المسلم ع نظافته الشخص

ة؟ حافظ المسلم ع نظافته الشخص ف    ك
 لجوابا   

خذ  ُاملسلم حيافظ على نظافته الظاهرة، فيقلم أظفاره، ويهذب شعره، و ِّ مـن حتـت ُ
ٌإبطــه، ويغــسل علــى الــدوام أســنانه، ويتوضــأ قبــل كــل صــالة، والوضــوء علــى الوضــوء نــور 

  :على نور، ويغتسل ولو يف كل مجعة مرة لقوله 

ه رأسه {  غسل ف ام يوما  عة أ ل س سل   غ ل مسلم أن  ُحق ع  َ َ َُ َِ ِ ِ ُِ ْ ِّ َ ِِّ ِ
ْ َْ َ َّ َْ

ٍ ٍِ
ََ ْ ْ ٌّ َ

ُوجسده َ َ َ م مرة، وأن يلبس الثياب الطاهرة النظيفة، لقوله يعين يغتسل، ٤٤ }َ  كل سبعة أ
: } م ْإن َّ

قادمون ِ
َ ُ ِ

َ
م، َع  ْإخوان ِ َ ْ

ُفأصلحوا ِ
ِ

ْ َ
م  ْرحال م َ اس ْول ََ

ِ
َّح َ ونوا َ ت

ُ َ
 ِ 

الناس
َّ

م  ْأن َّ
شامة 

ٌ َ َ
 {٤٥  

ــوا كالــشامة  ــوا مالبــسكم، وكون بــني النــاس، أصــلحوا رحــالكم يعــين رواكــبكم، وزين
ـــاس علــــى الـــدوام، وهـــذه النظافـــة الظــــاهرة  ــرح أمـــام الن ُيعـــين يكـــون منظـــركم مــــبهج ومفـ ُ

                                                           
  سنن أبي داود وابن ماجة عن أبي هريرة  ٤٣
  د أحمد عن أبي هريرة صحيح مسلم ومسن ٤٤
  مسند أحمد وسنن أبي داود عن أبي الدرداء  ٤٥
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ُوأن يكون نظيف اجلوارح، فال يتحدث اللسان مبا يغـضب اخللـق وال يغـضب ، .ختصار ُ
ًالرمحن، فال يسب وال يشتم وال يلعن وال يكذب وال يفعل شيئا من هذا القبيل ُّ ُ.  

من السرقة، ومن القتل، ومن معاونة الظلمة، ومـن مـساعدة وأن يكون نظيف اليد 
ـــي هللا، ـــا يرضـــ ــــستخدمها فيمـــ ــ ــــة ي ـــا نظيفــ ـــضاؤه كلهـــ ـــون أعـــ ــــربين، تكـــ ــــربين واملتجــ   ُاملتكــ

  .ُوال يستخدمها فيما يغضب هللا 
ٌوأن يكون نظيف األخالق، فال يسمح لنفسه أن يكون فيه خلق مـن أخـالق أهـل  ُ

َّالنفاق أو الفساق، فال يكذب وال   : خيون واألحاديث ذكرت األنواع كلهاُ

ث{  ث
ٌ َ َ

ْمن  ه َّكن َ ِف َفهو ِ ُ ٌمنافق، َ
ِ

َ ن ُ و
ْ
ِ
َصام َ َوص َ َوزعم َ َ َ ُأنه َ َّ

ٌمسلم،  ِ ْ ُ  

ْمن إذا َ
َ
حدث ِ

َ َّ َكذب، َ َ
ذا  و

َ
ِ
وعد َ

َ َ َأخلف، َ ْ
ذا  و

َ
ِ
َاؤتمن َ

ِ
ُ ْ

خان  
َ َ

{٤٦  

  :ويف حديث آخر

ــع{  ٌأر َ ْمن ْ ه َّكن َ ِف ان ِ
َ

ِمنافقا 
َ ِخالصا، ُ

َ
ْومن  َ ْانت َ َ

ه  ِف خصلة ِ
ٌ ْ َ

َّمنهن  ُ ْ
ْانت ِ َ

 

ه ِف خصلة ِ
ٌ ْ َ

َمن 
ِالنفاق ِ

َ ِّ
َّح  َدعها، َ َ َ إذا َ

َ
َاؤتمن ِ

ِ
ُ ْ

خان، 
َ َ

ذا  و
َ
ِ
حدث َ

َ َّ َكذب، َ َ
  

ذا و
َ
ِ
عاهد َ

َ َ َغدر، َ َ َ
ذا  و

َ
ِ
َخاصم َ َ َ

َفجر  َ َ
 {٤٧  

ر أخالقــه مــن األخــالق الــيت عليهــا أهــ ِّــفيطه ل النفــاق اخليانــة واخلديعــة والكــذب، ُ
ُواألخالق اليت عليها الفساق من الفجور والكالم الذي يؤذي السامعني، واحلركـات الـيت  َّ ُ

ًجتعل اإلنسان يغض بصره حياءا عنـدما يـراه يفعلهـا  يتطهـر مـن هـذه كلهـا، ويستحـضر .. ُ
  .أمت السالمُأخالق النبوة، ويكون صورة على قدره من خلقه عليه أفضل الصالة و

ًفــإذا تطهــر ظــاهرا، وأعــضاؤه كــذلك، وقلبــه كــذلك، كانــت هــذه الطهــارة الظــاهرة 
ــــول هللا ــال يف قـ ــــون داخـــ ـــدره، ويكـ ــــع قــ ـــاحبها ويرفـ ــــأن صــ ــي هللا شـ ـــيت يعلـــ ــ ـــة ال ــ ًوالباطن ُ:  

                                 ))نسأل هللا أن نكون منهم أمجعني))لقمانلقمان٢٠٢٠ .  

                                                           
  مسند أحمد وابن حبان عن أبي هريرة رضي هللا عنه ٤٦
  البخاري ومسلم عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما ٤٧
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  غسل االحتالم للمرأة: ٨س

  ٌهل ع المرأة غسل إذا احتلمت؟
 لجوابا   

  :، قالت أم املؤمنني، وزوجة النيب ُعن السيدة أم سلمة 

م إ الن { ِّ جاءت أم سل
ِ
َّ

ِ ٍ
ْ ُ ُّ ْ َ َفقالت ْ َ َ

ِا رسول ا:  َ َُ ستح من ! َ َإن هللا  
ِ ِ

ْ َ ْ َ َ َّ
ِ

ِلحق فهل ع المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول ا ا ُ َ َُ َ َ َْ َ َُْ ْ ََ
ِ ٍ

ْ ْ
ِ

ِّ َ:  ،ْنعم َ َ
  

َإذا رأت الماء َ ِ َ َ
ْ فقالت،ِ َ َ

أم سلمة 
َ َ َ ا رسول ا وتحتلم المرأة؟ : ر هللا عنها ُّ

ُ ْ َ ُ ِ
َ ْ َ َ ِ َ َُ َ

َفقال َ َ
شبهها ولدها:  م  داك، ف ت  َت ُ ََ َ ُ

ِ ِ
ْ ُ َ َ

ِ
َ َْ َ

 {٤٨  

ُأنبـأ النـيب مبـا مل يكتـشف إال يف العلـم احلـديث، فكثـري مـن اخللـق يظنـون أن املــرأة 
لرجل، لكن املرأة حتتلم كما أنبأ نبينـا  ، واالحـتالم كمـا ال حتتلم، وأن االحتالم خاص 

ًحيدث مع الرجل حيـدث مـع املـرأة؛ أن تـرى شخـصا يف منامهـا حيـاول أن يعاشـرها معاشـرة  ً
  .قظ بعدهاجنسية، وتستي

ده العلـم احلــديث اآلن، فهـي تــستيقظ بعــدها  ـَّـوأيـضا األمــر الـذي ذكــره احلبيـب وأي ً
ا تنـزل كمـا ينـزل الرجـل، ولكـن إنزاهلـا يـسبق إنـزال الرجـل، وإن كـان كثـري مـن النـساء  ُأل ُ
ــذا األمــر،  لقواعــد الــصحية والنظافــة لفــروجهن، ال يــشعرن  ــن غــري مهتمــات  عنــد أل

ال، لكـن اإلنـزال حيـدث مـن املـرأة قبـل الرجـل كمـا : ها عـن اإلنـزال، تقـول لـكَّفإذا حـدثت
  :إىل ما يكون اجلنني؟ فقال :  عندما ذهب إليه اليهود وقالواأخرب نبينا 

ض، وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا  فع م الرجل م {  َّماء الرجل أب ُِّ ِ
َ َ َ َ

ِ ِ
ُ ْ َُّ ُ ْ ََّ َ ََ ََ َ ََ َ

ِ
َ ْ َ

ِ ُ ُ ُْ

ذن هللاَالم ذا ع م المرأة م الرجل، آنثا ب ذن هللا، و را ب ِرأة، أذ ِِ ِ ِ ِ
ْ َ ْ ْ
ِ ِ ِِ ِ

َ َ
ِ

ُ َّ ْ َ َّْ َُّ َ
ِ َِ َ َ َ{ ٤٩  

ُ املــرأة كــان اجلنــني ذكــرا، وإذا ســبق مــاءً الرجــل مــاءُإذا ســبق مــاء  الرجــل َ املــرأة مــاءً
ٌكان املولود أنثى، وهذا معناه أنه يوجد ماء   .ة كما أخرب نبينا  للمرأٌ للرجل، وماءُ

                                                           
 البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي هللا عنها ٤٨
  البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن ثوبان  ٤٩
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فــإذا احتلمــت املــرأة تغتــسل كغــسلها بعــد احلــيض، أو بعــد النفــاس، أو بعــد اجلنابــة 
ُّمتاما بتمام، غسال يعم كل جسدها مبا يف ذلك وصول املاء إىل منابت شعرها ً ًُ.  

ام شهر رمضان: ٩س   قضاء أ

ــسأل دة  ، ودخــل شــهر رمــضان ٢٠٠٧وضــعت مولــودا  عــام : ســ
عــــــد رمــــــضان صـــــمت  ذلـــــك العــــــا لـــــه، و    يومــــــا فقــــــط،٢٢م، فأفطرتــــــه 

ة، ـــــــــــاة، ومـــــــــــرت ســـــــــــن كثـــــــــــ ـــــــــــشغلت  الح ـــــــــــام، وا عة أ ـــــــــــ ســـــــــــ   و
ذنب كب   ، فماذا أصنع اآلن؟!!وأشعر 

م، فإن النيب    : قالُعليها أن تعيد هذه األ

ُفدين{  ْ َ َ
ُّأحق ِا  ِالقضاء  َ

َ َ
ِ{٥٠  

م الــيت أفطــرت فيهــا ومل تــصمها ال ، وهــي فــاأل ــا ديــن عليهــا  ٌ بــد أن تــصومها أل
م إال عـن املـرأة الـيت مل تعـد تـستطيع الـصيام،  شابة وتستطيع الصيام، وال تسقط هذه األ
َّفتخرج عنها الفدية املقـدرة يف الـشريعة يف هـذا العـام، ويـسقط عنهـا هـذا الـصيام لعجزهـا  ُ

  .عن الصيام، لكن ما دامت شابة فال بد من الصيام
أن املـــرأة إذا جاءهـــا رمـــضان :  وأرضـــاه يف ذلـــكٌ رأي لإلمـــام الـــشافعي وهنـــاك

قيــة عليهـا تــصومها  م ماضـية ومل تــصمها، ختـرج عنهـا فديــة عـن كــل يـوم، وهـي  ُوعليهـا أ
خريبعد رمضان،   . كما نسميها غرامة 

ـا شـابة، لكـن  م سـقطت عنهـا أل ا أخرجت الفديـة أن هـذه األ يعين ليس معىن أ
ة أو املـرأة عـن الـصيام مـرة زية فيها شيء مـن الـردع حـىت ال تتـأخر البنـت أو الفتـاهذه اجل
م، وال بـد : وبعض األئمة اآلخـرين قـالواُأخرى،  لـيس عليهـا فديـة، ولكـن عليهـا هـذه األ

  .أن تصومها قبل لقاء هللا 
رك على سيد دمحم وعلى آله وصحبه َّوصلى هللا وسلم و

                                                           
  مسلم عن ابن عباس رضي هللا عنهماالبخاري و ٥٠
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عة   )٣٤             (                                                                           الحلقة الرا

  

عالحلقة ال   ٥١ةرا

ة الشيخ  المنام  ١س     رؤ
ة  ٢س ماال المحمد   تال
خه  ٣س د مع ش   أدب الم

ة الشيخ  المنام: ١س   رؤ

من رأى رسول هللا  ستوي  خه  المنام    ؟هل من رأى ش
ة رسول هللا  ، رؤ ل مؤمن ت ن ة الم ل ة مناه أن فُ غا غا

ح ولو ن
َ

ف
َ

ة رسول هللا    .  المنامسا برؤ
 لجوابا   

ـذا الـشرف العظـيم، ال َّـبـد أن يتأهـل ويتجهز علـى يـد  لكن اإلنـسان لكـي حيظـى 
ِّـ أن جيه أذن له احلبيب املـصطفى رجل ُأهـل هـذه البغيـة ويعيـنهم علـى بلـوغ مـرامهم، ز ُ ُ
شديد، وعنـدهم احلـرص األكيـد علـى بلـوغ هـذه وشوق  استعدادبد أن يكون عندهم  وال

صفه هلـم العـارفون الـصادقون ليـصلوا إىل لك يكونوا حريصني على األخذ مبا يـة، وبذالغاي
  .هذا املقام

لفـتح مـن فعندما يرتبط اإلنسان برجل  من الـصاحلني الـصادقني الـوارثني املـأذونني 
يتعلق به، ومن شدة تعلقه به عندما ينام يـراه يف  فًحضرة سيد األولني واآلخرين، يبدأ أوال

نه أصبح يف الطريقاملنام،  ز لرؤية احلبيب املصطفى عليـه أفـضل َّهُ وجي،فتكون بشرى له 
  .الصالة وأمت السالم

 أي إنـسان يـستطيع يسرؤية احلبيب املصطفى حتتاج إىل جتهيز خـاص قلـيب، ألنـه لـ
إذا كان سيد موسى عليـه وعلـى نبينـا أفـضل الـصالة ، فَّأن يتحمل رؤية حضرة النيب 

عنــدما ذهــب إىل جبــل الطــور ملناجــاة هللا، ورجــع كــان كــل مــن رآه مــن قومــه وأمت الــسالم 

                                                           
  م٢١/٢/٢٠١٩هـ ١٤٤٠ من جماد اآلخر ١٦مجمع الفائزين الخيري مسجد – المقطم –القاهرة  ٥١
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ولـــيس  -مـــن شـــدة األنـــوار الـــيت انبلجـــت يف وجهـــه مـــن مناجاتـــه وذلـــك ُصـــعق ومـــات، 
جـب مل حيلكـن ًفوضع لثاما على وجهه  فقط، ًبل كان كالما،  حلضرة هللا - تهامشاهد

ً مـات سـبعني رجـال مـن بـين إسـرائيل  حـىت،األنوار عن النـاظرين، وكـان كـل مـن يـراه ميـوت
ـــني،  ــل العــ ـــور إال أهـــ ــ ــــذا الن ـــرى هـ ــ ــي ال ي ــامني لكـــ ـــ ــــع لث ــــه، فوضـ ـــر إليـ ــــرد النظــ   .... مبجـ

  .لكن أهل العيون الظاهرة ال يرون
لنا بنـور رسـول هللا كيـف يكـون؟ مـن يـرى سـيد رسـول هللا يف املنـام يـرى ف!! فما 

فار ظاهر النيب وارى فيها األنوار فريى الككانت تت الصورة البشريةألن الصورة النورانية، 
طنـه مـن األنـوار إال املتقـني والـصاحلني واألبـرار، ولـذلك قـال هللا املختار، وال يرى  ما يف 

   :ً مـشريا إىل الكفـاريف هذه الـرؤ                              ))األعـرافاألعـراف١٩٨١٩٨(( 
نية، والعطاءات القدسيةال يرون ما بباطنك من األ   .نوار اإلهلية والكماالت الر

لكـــن  ولـــيس حـــىت عامـــة املـــؤمنني، ،؟ خاصـــة املـــؤمننيمـــن الـــذي يـــرى هـــذه األمـــور
واإلمــام أبــو العــزائم ، زهم هللا لرؤيــة ســيد األولــني واآلخــرين َّــخاصــة املــؤمنني الــذين جه

وأرضاه يقول يف هذا املعىن :  
ـــــــــــــــــــصد ـــــــــــــــر الــ ِّلـــــــــــــــــــــم يــــــ ـــــــــــــــــــصدَ ـــــــــــــــر الــ ِّلـــــــــــــــــــــم يــــــ ـــــــــــــــهَ ـــــــــــــــهيق منــــــ   يق منــــــ

  
ــــــــــــــــ  ـــــــ ــــــــــــــــ غـــــ ـــــــ ـــــــــــــــاحغـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــه الم ـــــــ ـــــــ لـــــ ـــــــــــــــاحه ـــــــ ـــــــ ــــــــــه الم ـــــــ ـــــــ لـــــ   ه

ــــــــــــــــــــت   ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــه تعالــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــتومعان ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــه تعالــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   ومعان
  

  عقـــــــــــــــول ذوي الـــــــــــــــصالحعقـــــــــــــــول ذوي الـــــــــــــــصالحعـــــــــــــــن عـــــــــــــــن 
  

ين، ويــدخل إىل ًمعــاين رســول هللا عاليــة جــدا، ف لعــارف الــر عنــدما يــرتبط اإلنــسان 
تالبيب فؤاده وإىل وجدانه، فعلى الفـور كمـا حـدث مـع املريـدين الـصادقني، وكمـا حـدث 

ر أن الشيخ هو الـذي يقـرأ وهـو مع كثري من احملققني، كان الواحد منهم يقرأ القرآن فيشع
َّينـــا أو مشـــاال فيـــشعر أنـــه حيـــركيتحـــرك ميويـــسمع،  ُ ً  ولـــيس هـــو الـــذي يتحـــرك، ملـــاذا؟ ألنـــه ً

ذه احلضرة العرفانيةا لكلية    .نشغل 
  : وعندما يستوي يف الرتبية                        ))أي استوى يف  ))القصصالقصص١٤١٤  

ـــ ــــذه الرتبيــ ــة هلـ ــــةة املؤهلـــ ـــات العليـ   : املقامــ                   ))القـــــصصالقـــــصص١٤١٤(( ...  
ــن كــــم هنــــا؟ ُمــــا احل   أصــــبح حيكــــم نفــــسهكــــم نفــــسه، ُحُلــــيس حكــــم بلــــد أو غــــريه، ولكــ

لكليـة  ا، وإمنا يكـون مـشغوال  ا، وال تفتنه بشهوا ًفال تتحكم نفسه فيه، وال تغريه مبغر ُ
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  .خلالق البارئ 
 وهـــو غـــري العلـــم الكـــسيب، ،مســـه العلـــم الـــوهيبا، وهـــذا ًنـــه علمـــاُلدويؤتيـــه هللا مـــن 

ِّالعلم الوهيب هو الذي يؤهف   .ل لرؤية حضرة النيب ُ
ه هللا  ، ولكـن لعمر ألف عـام فـال شـيءامن فلو قرأ اإلنسان يف العلم الكسيب، وأ

ًسا واحــدا علمــا وهبيــا َفــَنـهللا لــو رزقــه  ً نــه الــستائر، ت عواجنلــ ،ُرفعــت عنــه غــشاوة القلــبًً
  . له بغري ستائر بنوره الباهر ظاهر وأصبح احلبيب ،وملعت أنوار البصائر

  : عنـدما أمـره أن يـذهب للعبــد هللا ملوسـىاج للعلـم الـوهيب الـذي قــال فيـه فهـذا حيتـ
                                            ))الكهفالكهف٦٥٦٥((.  

ــرى شــيخ ــدما ي ر حــضرة النــيب، ألفعن ــه نــور ًه فقــد رأى أثــرا مــن آ ٌنــه أثــر ظهــر في
 فيــه علــوم النــيب، فهــذا أثــر النــيب، وظهــر فيــه أخــالق النــيب، وظهــر فيــه تربيــة النــيب، وظهــر

  :ظهرت فيه أنوار النبوة والفتوة مبعانيها
  ٌوالعـــــــــارف الفـــــــــرد محبـــــــــوب لخالقـــــــــهٌوالعـــــــــارف الفـــــــــرد محبـــــــــوب لخالقـــــــــه

  
قـــــــا وتمكينـــــــا قـــــــا وتمكينـــــــافــــــات المقامـــــــات تحق   فــــــات المقامـــــــات تحق

ــــــــس لـــــــــــــه    ـــــــــــــل نفـــــ  
َ َ

ــــــــس لـــــــــــــه  ـــــــــــــل نفـــــ  
َ َ

ـــــــور ـــــــوٌرنــــــ    يواجهـــــــــــــه يواجهـــــــــــــهٌنــــــ
  

نــا حــا وتعي ة القــدس ترو نــامــن حــ حــا وتعي ة القــدس ترو   مــن حــ
ــــشاهدة   ـــــــ ــــــب ومبنــــــــــــــاه مـــ ــــــــ ــــــــــــاه غ معنــ

ٌ ــــشاهدةٌ ـــــــ ــــــب ومبنــــــــــــــاه مـــ ــــــــ ــــــــــــاه غ معنــ
ٌ ٌ  

  
ًوالفـــــرد معـــــ نـــــاًوالفـــــرد معـــــ س الفـــــرد تك نـــــا ولـــــ س الفـــــرد تك    ولـــــ

ـــــــــــــرد   ـــــــــرف الفـــ عــــــ ـــــــــــــرَدال  ـــــــــرف الفـــ عــــــ   ٍ إال ذو مواجهــــــــــــــــٍة إال ذو مواجهــــــــــــــــةَال 
  

ــــا الـــنهج والــــدين ــــا الـــنهج والــــديَنصـــفا فـــصو فأح   َصـــفا فـــصو فأح
  

   ... الطريق إىل عامل التحقيقهوهذا 
   :ولذلك قالوا

  )) خذ الرفيق قبل الطريق ((

 وأوجب وأوجب يف طريق أهـل التحقيـق، َا،جباو  يف عامل الدنيا فيكونإذا كان هذا
ــقف ـــاج إىل رفيـ ـــه، ...يحت ــرف مـــا في ــق ورجـــع وعـ ـــد ســـلك الطريـ   ، وهـــذا الرفيـــق يكـــون ق

ـــلين إىلعــــرف مطباتــــه، ووُعــــرف منحنياتــــه،  ــور ويوصـ   عــــرف عوائقــــه، ليأخــــذين علــــى الفــ
  .حضرة النيب طه الرسول 
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ة ماال المحمد   تال

لتمذكــرت ــة(:   كتــابم فــض مــاال المحمد ن ): تال إذا كنــا عــاج
ته  ــــ تــــه؟عــــن وصــــف  لم  روحان فــــة نــــت لم  !، فك ــــف نــــت  وك

تــــه؟ لم  شــــفافيته؟!نوران ــــف نــــت ــــستطيع أن يتجــــرأ ! وك  ومــــن الــــذي 
مالــــه القلــــ وجمالــــه ب مــــن وصــــف  قــــ ة و  الــــرو وصــــورته القدســــ

ة؟ ة؟فما مع صورته القد! اإلله ة اإلله   س
 لجوابا   

 بكـــل اجلمـــاالت اإلهليـــة، فلـــه يف كـــل عـــامل مـــن  مجَّلـــه هللا ســـيد رســـول هللا 
ُالعــوامل العلويــة صــورة مجاليــة جالليــة كماليــة يــستطيع أن يراهــا أهــل هــذا العــامل مــن العــوامل 

  .ُالعلوية وال يراها غريهم
 حضرة األحدية الذاتيـة صـورة ؛ضرة القدسيةمث بعد كل هذه الصور هناك له يف احل

ٌلع عليهـا إنـسان وال يراهـا ملـك وال نـيب وال جـان، صـورةَّ مل يط،خاصة به عند رب الربية ٌ: 
ًقبضت قبضة من نوري فقلت لها((  صـورة هـذه فكانت، ومن الـذي رأى )ً)كوني دمحما: ُ

اتيــة يف احلــضرة اإلهليــة ًالقبــضة مــن األولــني أو مــن اآلخــرين؟ ال أحــد أبــدا، فهــي صــورة ذ
لكليــة، ًللحــضرة احملمديــة ال يــشم مشيمــا منهــا إال مــن فنــوا يف احلبيــب  واإلمــام أبــو  

  :يقول يف هذا الباب العزائم 
ــــا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــور أراك أنــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــا مخمـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــارة أنـ ـــ ـــ ـــ ــــ ٌفتـ ً
ــــا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــور أراك أنــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــا مخمـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــارة أنـ ـــ ـــ ـــ ــــ ٌفتـ ً
  

  
ــــت ـــ ـــ ــه محقــــ ـــ ـــ ـــ ــــد ذاتـــ ـــ ـــ ـــ ــــا ع ـــ ـــ ـــــارة أنــــ ـــ ـــ ُوتــ ٌ ً
ــــت ـــ ـــ ــه محقــــ ـــ ـــ ـــ ــــد ذاتـــ ـــ ـــ ـــ ــــا ع ـــ ـــ ـــــارة أنــــ ـــ ـــ ُوتــ ٌ ً
  

  
ــدنياخبمــرخممــور  ، أراكًأحيــا ف ، قدســية ولــيس مخــر ال نــين عبــد ًوأحيــا أجــد أ أ

  .ٌليس معي شيء وحممولٌ عليكم، والعبد على األجواد حممول
َّ، ال تبنيهذه الصورة اخلاصة لسيد رسول هللا  لعبارةُ إلشـارة، ،  ُ وال يرمز هلا 

  :إىللكنها حتتاج و
ا ــــــــــــن القلــــــــــــــوب إ القلــــــــــــــوب  اأمــ ــــــــــــن القلــــــــــــــوب إ القلــــــــــــــوب    أمــ

  
  ومـــــــــــــن الفـــــــــــــؤاد إ الفـــــــــــــؤاد خطـــــــــــــاومـــــــــــــن الفـــــــــــــؤاد إ الفـــــــــــــؤاد خطـــــــــــــا

ـــــــة نظـــــــــــــر   فــــــ فـــــــــــــة للط ــــــــن اللط ـــــــة نظـــــــــــــرومـــــ فــــــ فـــــــــــــة للط ــــــــن اللط   ومـــــ
  

تعــــــــــــــ لم
ُ

تعــــــــــــــ لم
ُ

ـــــــــــــاب ـــــــــــــن الوهـ ـــــــوب مـ ـــــــــــــابٍطلـــــــ ـــــــــــــن الوهـ ـــــــوب مـ   ٍطلـــــــ
  

ذان الـــرؤوس مـــع بعـــضنا، لكـــ ذان هنـــاك علـــوم نـــسمعها  ن العلـــوم املخـــصوصة 
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ا، إال آذان الـرؤوس، ولـيس معـه  معنا حضرال نستطيع بيعها ملن القلوب  ـم سـينكرو أل
  .نكون قد أوقعناهم يف اخلطأ التامو

ـــسمع ـــ ــــرى وال ت ــ ــــوم ت ــ ــــاك عل ــ ُوهن ُ:                                    

                                               ))ــــــــني ــــــــنياملطفف ـــين  ))املطفف ـــ ـــوم، يعــ ـــ ــ مرق
ــق ،موجــــود ــن َّ رقمــــه احلــ ــن يــــشهده، أي مــ ــن الــــذي يقــــرأه؟ ال أحــــد يقــــرأه، ولكــ ، ومــ

ـــشهود ـــون (:الــــ ــــشهده اْلمقربــــ َيـــ ُ ََّ َْ ُ ُ ُ ــــا) َ ــــذين قـــ ــــيهموالـــ    :ل فـــ                        

            ًومــن أيــضا؟                ومــاذا شــهدوا؟                           

                 ))هل من شـاهد هـذا املنظـر يـستطيع أن يـصفه لنـا أو  ))آل عمرانآل عمران١٨١٨
!! مـستحيل، فكيـف يكـون بلغـة العبـارة؟مجـه لنـا؟ مـستحيل، لكـي نرتمجـه بلغـة اإلشـارة يرت

  ):جاهد تشاهد(فهذا حيتاج إىل 
ـــهد ــــ ـــ ـــد شــ ـــ ـــ ــــا قـــ ـــ ـــ ــهود مــ ـــ ـــ ـــ ـــدا شـ ـــ ـــ ـــهدً مريـــ ــــ ـــ ـــد شــ ـــ ـــ ــــا قـــ ـــ ـــ ــهود مــ ـــ ـــ ـــ ـــدا شـ ـــ ـــ   ً مريـــ

  
ــــايل ـــ ـــ ــ ــــتمع ملق ـــ ــــ ـــل واسـ ـــ ـــ ــــاخلع النعـــ ـــ ـــ ــ ــــايلف ـــ ـــ ــ ــــتمع ملق ـــ ــــ ـــل واسـ ـــ ـــ ــــاخلع النعـــ ـــ ـــ ــ   ف

  
ـــشغلك، وتـــستمع لكـــالم هللا  ال ـــا ي ــل م ــظ واهلـــوى وكـ ـــد أن ختلـــع احلـ ـــه ب  حلبيب
  .ومصطفاه

ًهد العاليــة ذكــره هللا يف كتــاب هللا يتناســب قلــيال مــع أهــل وهنــاك مــشهد مــن املــشا
ــول ــن  قــــال هللا تعــــاىل فيــــه حلبيبــــه ومــــصطفاه ، يف أول ســــورة طــــه،العقــ    :ســــيد موســــىعــ

                                 ))را، ولكــــن قــــال:ُمل يقــــل ))طـــهطـــه ً إين رأيــــت  ُ :
را( ًآنست  َ ُ ْ   :ن الفارضقال فيها اب) ََ

ـــارا ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــب نـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــست  القلــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاراُآ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــب نـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــست  القلــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ُآ
  

  
ـــتج ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــرش الــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــب عـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــتجوالقلـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــرش الــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــب عـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   والقلـــ

  
ر احلب والوجد والشوق، يف القلب،أين هذه النار؟  يف القلـب يتجلي هللا ف وهي 

ـــى ـــى ملوسـ ـــا جتلــ    :كمـ                                ))ـــه هـــــم الـــــروح  ))طـــــهطـــــه١٠١٠ وأهلـ
  : ىالعقـل والـسر واخلفـى واألخفـوالـنفس و                        ))وهـل النـار  ))طـهطـه١٠١٠

ــــبس؟ ــ ــا ق ـــ ــــعلةال،! يت منهـ ــــا شــ ــق عليهــ ـــ ــــار يطلـ ــ ــن الن ـــ ـــضياء، لكـ ـــ ــق لل ـــ ـــــالقبس يطلـ ُ فـ ُ ُ:  
                                                                    

                                                  ) ) ـــــــــه ـــــــــهطـــــــــ ــــوا ))طـــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   ... وانتبه
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بـد أن جيهـزه  الفـ، سـيد رسـول هللا هـو ريب لألنبيـاء واملرسـلني ُريب، واملـُالرب يعين املف
ــــضرة هللا ــــب ملناجـــــاة حـ ألدب الواجـ ـــه  ـــه و،ويؤدبــ ــــه وجاللــ ـــوار عزتـ ـــهود أنــ ـــناه وشـــ   :ســـ

                             ))يعــين مــشاغلك، والــبعض مــن جهــة الرمــز ونعليــك  ))طــهطــه١٢١٢
ــنعال: قــال ــبعض قــالمهــا ن ال ــنعال: الــدنيا واآلخــرة، وال ُحلــظ واهلــوى، فقــل مــا ن يعــين اال

ــــك،  ــــئت يف ذلـ ــــم شـ ـــع املهـ ــوى أن ختلــ ــــا ســـ ـــت مـ ـــــإذا خلعــ ـــى هللا، ف ــ ــل عل ــ   ...هللا، وأقبـ
                         ))ــك ))طــــهطــــه١٢١٢ ُوطــــوى يعــــين طويــــت فيــ  احلقــــائق العليــــة  كــــلُ

يف األكـوان العاليـة والدانيـة فيـك أنـت  مـا والراقية والدانيـة، كـل حقـائق اإلنـسان، وكـل 
  .ي تفتح الشاشات الظاهرة والباطنةإنسان، فأنت الرميوت الذ
   :وبعـــد ذلـــك قـــال لـــه                             ))فـــالكالم األول  ))طـــهطـــه١٣١٣

ــذيب ملناجــاة احلبيــب،  ديــب و ــهابعــد أن وكــان    :نتهــى مــن التأديــب والتهــذيب قــال ل
                                ))طهطه١٣١٣((.  

ــــاين ـــ ـــ ـــاب الثــ ـــ ـــ ــــاء اخلطـــ ـــ    :وجـــــ                                            

        ))بد من التأديب والتهذيب، وهذا ما كان يفعله سيد أبو بكر مـع  فال ))طهطه١٤١٤
َ وعلياحلبيب    .ة األصحابِ

يت مجاعــة جفــاة مــن األعــراب وال يعرفــون اآلداب، فيجــدوا ســيد  ُفكــان عنــدما 
ئمــــا فينــــادون عليــــه    : هللاقــــال هلــــمف،  دمحم ، دمحم: ًرســـول هللا                    

                                                                    

                           ))احلجراتاحلجرات٢٢((.  
و بكـــر كـــان ، فـــسيد أبـــمهـــمِّ ويعلُخـــذهمأن ســـيد أبـــو بكـــر يطلـــب مـــن فكـــان 
ِّخــذهم ويعل ُكيــف يــدخلون علــى رســول هللا؟ وكيــف يلقــون عليــه الــسالم؟ وكيــف : مهــمُ

، ألن قومـــون؟ ليعرفـــوا األدب مـــع رســـول هللا جيلـــسون؟ ومـــىت يلـــسون عنـــده؟ وكـــم جي
ُاألدب به الرقي إىل أعلى الرتب ُ.  
ز ، ً تبـــدياللـــسنة هللا فهـــي ســـنة هللا ولـــن جتـــد  ز القـــرآن دائمـــا، ورك َّـــولـــذلك رك ًَّـــ

ا الباب لوصل ،احلبيب املختار   .األحبابَّ وركز الصاحلون على اآلداب، أل
  : يقولوكان سيدي أبو احلسن الشاذيل 
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  . أن تدخل بغري األدبصحال ي)) ُب ردَّ إلى اسطبل الدوابادمن ترك اآل((
يريـد أن يقابـل أحـد فهـل عنـدما رئيس اجلمهوريـة دنيا، فـيف حياتنا الحىت وهلا أمثلة 

جهـز : ، ويقولـون لـهًولكن يرسلون لـه أوالال، ؟ عليه مباشرةُتون له به من بيته ويدخلوه 
يت يقولــون لــهنفــسك بكــذا وكــذا فــإذا كــان هــذا مــع الربوتوكــول كــذا وكــذا، : ، وعنــدما 

ـــور رب ا لكـــم بن ــن طـــني، فمـــا  ــوقني مـ ـــني املخلـ ــرم !!؟لعـــاملني اآلدمي كـ لكـــم   ومـــا 
  .!!؟تبارك وتعاىلاألكرمني وهو هللا 

ــن الـــــذي عل ـــاب،ِّمـــ ــت هلـــــم الرحــ ـــاب، وفتحـــ ـــا اآلداب؟ الـــــذين ســـــبقو إىل البــ   ُمنــ
ذه اآلداب، فيعلمو لندخل الرحاب ونكون من أويل    .األلباب أمجعنيوجتملوا 

خه: ٣س د مع ش   أدب الم
د ن خه ظاهرا ما األدب الواجب ع الم الم ش خه إذا وجد   حو ش

خالف  تقديره نصا من الس نُما 
َّ

  ة؟
 لجوابا   

لـيس بـشيخ، ألن أسـاس الوصـول إىل  ة يف صغري أو كبـريَّنُسالشيخ الذي خيالف ال
  .سيد رسول هللا  والتأسي ب،هللا التمسك بكتاب هللا

ًعادا كليا عـن هـذه امليـادين، ولـذلك كـان إمامنـاُفمن يرتك الشرع طرفة عني يبعد إب ً 
  : يقول لنا أبو العزائم

ع مــــن خــــالف مــــن خــــالف  ع الــــ س مــــنالــــ ف فلــــ س مــــنالــــ ف فلــــ   الــــ
  

ــــــــــــــــــا ــــــــ ـــــــــــــافهمن برهـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــزائم فــ ـــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــاآل العــــــ ــــــــ ـــــــــــــافهمن برهـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــزائم فــ ـــــــ ــــــــ   آل العــــــ
 ورأيتـه خيـالف الـشريعة، فـاعرف أنـه ، منتـسب لنـاشـخصأي : وأ أقول على املـأل  

 بــه، فــال تعبــأ بــه وال ٌلــيس لنــا شــأنو قــادم ملــصلحة أو قــادم ملنفعــة، ، بــل لــصيقلــيس منــا
لكتاب والس   .ةَّنُبكالمه، ألننا أوىل الناس للقيام 

ُأمـــر مـــن الـــشيخ فيـــه شـــبهة، يعـــين أ ال أعرفـــه، إذا حـــدث : لكـــن بقـــي أمـــر فهنـــا ٌ
 وأتكلـم ،سني وأتكلـم مـع هـذاجلالـأمـام افال أذهـب فيما بيين وبينه، أستوضح من الشيخ 

ـــــذا،  ــــع هـ ــ ــولوم ــــذا: أقــــ ـــــال كــ ــــشيخ قـ ــ ــــشيخ،ال ــ ــــال وال ــ ـــضيحة ق ـــ ــــذه ف ــــذا، فهــ   ...  ، كــ
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لـشيخ ... والنصيحة على املأل فضيحة  فجـائز .. وال أذهب حىت إىل أحـد مـن احمليطـني 
أنــت قلــت كــذا، :  وهــو الــشيخ، وأقــول لــهال يعــرف، ولكــن أســأل صــاحب الــشأن نفــسه

ُملاذا؟ فإذا رأيت جوا من القـرآن والـس ً ُيـت ، وإذا رأقـد ارحتـتة راقـين وأعجبـين فـأكون َّنُ
  .هذا فراق بيين وبينك: ن من أهل الكشف، أقول لهاهناك خمالفة صرحية حىت ولو ك

ُ كـان حريـصا علـى اتبـاع الـساإلمام أبو العـزائم  يف كـل  -ككـل الـصاحلني  -ة َّنً
والـذي ُ نـصفي، فحملـوه ليـدخلوه احلمـام، ُويف آخر حياته كان قد أصـيب بـشللأحواله، 

، ُخالفــت رســول هللا : ليمــني، فارتعــد وقــال هلــملرجــل اه كــان حيملــه مل ينتبــه، فأدخلــ
  .!!؟كيف جتعلوين أخالف رسول هللا 

ليمــني أو الكثــري  !ة اآلن مــن رجالنــا أو نــسائنا؟َّنُمــن منــا يتبــع هــذه الــس يــدخلون 
ـــشمال  ــن اجلـــن أصـــبحت وال يهـــم، ل ـــشكوى مـ ـــشتكون مـــن اجلـــن، فال ـــذلك كلهـــم ي ول

  .بسبب هذه املخالفاتلها اآلن، ملاذا؟ شكوى عامة على مستوى البالد ك
رسـول هللا ة َُّسن ألنه خالفتفض اننه  إال أُله عذر ألنه مريض،كان  هفالرجل مع أن

 ،خلفــك، فقــال ميــشون  الــذين مــنحنــن نــرى خمالفــات : وعنــدما قــال لــه بعــض العلمــاء
دى علــى أتباعــه، فقــالنتظــروا، ا: هلــم ــتم  فمــُ هــل لــو أ خالفــت رســول هللا :و اذا أن

  !.تم؟أمسع:  لقرعناك بنعالنا، فقال هلملو خالفت رسول هللا : فاعلون يب؟ قالوا
م يرون يف حسن املتابعة لسيد رسول هللا  ُفلماذا ميشون ورائي؟ أل َّ.  

ًولكــن أحيــا حتــدث بعــض اهلــواجس كمــا كــان حيــدث  بــد لإلنــسان أن يتأكــد، فــال
ـــني أصـــحاب ســـيد رســـول هللا ً خيـــرج أصـــحابه منهـــا فـــورا كـــان و ،ب  فقـــد كـــان .. ُ

، فلمـــا لتـــزوره وتتحـــدث معـــهوذهبـــت زوجتـــه التقيـــة الـــسيدة صـــفية ،  يف رمـــضانًمعتكفـــا
ُّفـقال النيب ، من األنصار فأسرعاُ معها ليوصلها، فرآه رجالن انصرفت خرج َِّ َ َ َ:  

ما َع{  َرسل ِ
ت ح ْ ة ب ٍّإنها صف َ ُ َُ ْ

ِ
ُ َّ ِ

َ َّ
َ فقا،ِ َ َ

ا رسول اُ س: ِحان ا  َِ َُ َ َ َ َ قال،!ْ َ
 :

سان مجرى الدم، و جري من اإل طان  إن الش
ِّ
ِ
َ

ِ
َّ َ ْ َْ

ِ
َ ْ

ِ
َ َ

ِ
َ ََّ ْ َّ

ت ِ ُخش
ِ

َ
أن 

ْ
َقذف 

ِ
ْ َ  ِ

ما سوءا ُقل َ
ِ

ُ
{ ٥٢  

ًيعين سيظنون ظنا سيئا حبضرة النيب، وإذا ظنوا ظنا سيئا حبضرة النيب فقـد ضـاعوا ً ً ً ،
                                                           

  صحيح البخاري عن صفية بنت حيي رضي هللا عنها ٥٢
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م مل يس   ً.لموا تسليماُأل
ٍة طرفــة عــني وال أقــل، َّنُ يف مقــام اإلرشــاد أن ال يــرتك الــسفينبغــي ملــن أقامــه هللا 

ن مــن و والــصاحل ...وأصــحابه الــربرة الكــرام،....  ،منــا ســيد رســول هللاَّملــاذا؟ هكــذا عل
  .بعدهم إىل يوم الدين

، ًوكنـت متعبـاجئـت مـن سـفر أ : ًأسـأل، وأحكـي لكـم مثـاالأمـر َّوإذا التبس علي 
ًمـــن شـــدة تعـــيب صـــليت املغـــرب وصـــليت بعـــده العـــشاء قـــصرا، والـــبعض رآينو ُ   : وقـــالوا،ُ

ِّملـــاذا مل يـــصل ذروهـــذا الـــسؤال وارد، لكـــن !  العـــشاء معنـــا؟ُ ٌأ يل ع  ولـــيس كـــل إنـــسان ،ّـــ
ًمطالب أن حيكـي عـذره لآلخـرين، أ أصـلي قـصرا فهـل أقـول أعلنـوا يف امليكروفـون أنـين ُ ُ ُ 

  .َإذا سألت سيتبني لك هذا العذروٌهذا عذر شرعي، ال، ف! ًرا؟ُسأصلي قص
، وكـــان صـــاحب حلقـــة يف مـــسجد  صـــاحب املـــذهب وأرضـــاهكاإلمـــام مالـــك 

ًرسول هللا حمد وفقيها،   كان إذا خرج إىل حلقته يلبس أحسن مـا عنـده ويتطيـب، ملـاذا؟وً
  !.انظر إىل الوقارف وال أستطيع أن أحتدث بغري ذلك، ،ألنه حديث رسول هللا: يقول

ًولذلك ذات مرة كان جالسا على الكرسي وحوله احللقة، فجـاءت عقـرب ولدغتـه 
َّفتفــزز، وأحــد تالميــذه عــد  هــو يتفــزز يف كــل  مــرة، وة عــشرأربــع لــدغات العقــرب فوجــدهاَّ

ى الدرس أراد الطالب أن خيـربه، فقـال لـهُمرة ويكمل الدرس،   أتريـد ،ُعرفـت: ُوبعد أن أ
  .!!يث رسول هللا من أجل لدغة عقرب؟دأن أقطع ح

ول هللا (( :ولذلك كـان يقـول!! ما هذا األدب العايل؟ ت رس ة إال ورأي ت ليل ا ب ُم ُّ ِ
يعين كل ليلة يبيت يف أحضان رسول هللا ))م في المنا ملاذا؟ هلذا األدب العايل ،.  

مــا ســألوه،  فلوقتهــا مــستوية،ومل تكــن الطــرق ًن ال ميــشي يف املدينــة إال حافيــا، كــاو
ـــأ بنعلــــي موضــــع قــــدم رســــول هللا : قــــال وكــــان إذا أراد أن يقــــضي ، !!ُكرهــــت أن أطـ

  .ًد مع رسول هللا حاجته، خيرج خارج املدينة، 
ُعة، وأصـبح يـصلي يف اعة، وبعدها ترك صالة اجلميف أواخر عمره ترك صالة اجلمو

ه تالميــذه قــال خــري وحولــالبيــت، وتــرك حــضور اجلنــازات والعــزاء، فلمــا كــان يف النــزع األ
ِّ يــستطيع أن يقــدلــيس كــل إنــسان: هلــم مــري، ُم عــذره، ولــوالُ َّــ أنكــم خاصيت مــا أخــربتكم 

 ال يتنـازلون عـن إمـاميت، وال ُبت بسلس البـول، والنـاس يف مـسجد رسـول هللا ُفقد أص



دالشيخ  تاب                                     فوزى دمحم أبوز   ١٢٧  رقمال
  

 
عة   )٤٣             (                                                                           الحلقة الرا

لناس وأ مصاب بسلس البول،  ٌتصح إماميت    .البيت يف تمكثفُ
عاقـــل يـــذهب ، لكـــن اإلنـــسان الويـــتكلمُخيمـــن ومـــا يـــشاء،  ال يعـــرف يقـــول الـــذي

سـيد عمـر وهـو علـى  بنفـسه، كأصـحاب رسـول هللا عنـدما رأوا ه ويـسأللصاحب الـشيء
عمـر : لسيد علـي وسـألوه فقـالبعد الصالة ذهبوا فتعجبوا  سارية اجلبل، : يقولاملنرب 

املــؤمنني مسعنــاك تقــول كــذا،  أمــري :  مبخرجــه، فــذهبوا لــسيد عمــر وســألوه فقــالوالــمأع
ِّل أن يطوقــه مــن ُرأيــت جــيش املــسلمني يف بـالد فــارس ظهــره إىل اجلبــل، والعـدو حيــاو:قـال ُ

  : قال ، علي إن القلوب إذا صفت رأت: مث قالَّاخللف فنبهتم، 
وت الس{  حومون ع قلوب ب آدم لنظروا إ مل اط  َلوال أن الش ِ

ََ ُ
ِ

ُ َ
ِ
َ

ِ
َ َ َُ َ َُّ َ

  ٥٣}َماء ِ

  .نا شياطني الغفلة والذنوب والعيوب املوجودة على القلوبما مينع
 يف ه األحــوال يتبــني، ويكــون ذلــك برفــق ولــني وذوق رفيــع اإلنــسان يف مثــل هــذًاإذ
! ملـاذا أنـت عملـت كـذا وكـذا؟!! ا الذي عملته  شـيخ؟م:  ويقول يذهب لهفالالطلب، 

فموســى الكلــيم صــاحب أويل !  شــرع هللا؟ٌوهــل هــذا أدب يف! وهــل هــذا أدب يف الــدين؟
   :العــزم ذهــب للرجــل وقــال لــه                                            

       ))ذن يل؟ يعــين  ))الكهــفالكهــف٦٦٦٦   هــل تــسمح يل أو                            
 واألدب البـديع، ولـيس مـع الـشيخ فقـط، ،تاج إىل الـذوق الرفيـعفالكالم حي ... ))الكهفالكهف٦٧٦٧((

بل مع كل اخللق، فنحن مطالبون أن نكون من أصـحاب الـذوق الـسليم، واألدب الرفيـع 
م، ألننا منثل احلبيب املصطفى وأصحابه الكرام رضوان هللا  تبـارك ُيف الكالم مع مجيع األ

  . عليهموتعاىل
ــول عــــنهم ا ننتقــــي أطايــــب الكــــالم، كمــــا تنتقــــون أطايــــب كنــــ ((:وســــيد عمــــر يقــ

بــد أن ينتقيــه  حــد مــنهم بــال معــىن وال فهــم، بــل اليــتكلم وا وال ،ينتقــون الكــالم)) الطعــام
 أو فيهـا ،كلمة تؤمل، وال كلمة ختـدش حيـاء، وال كلمـة فيهـا غيبـةٌأحد منهم ُال خيرج وًأوال، 
   :هــؤالءو، ًقــاءاانتُقــاع أو فرقــة، بــل ينتقــي الكــالم ي أو فيهــا إ،منيمــة                

                               ))احلجاحلج٢٤٢٤((.  
رك على سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلم َّوصلى هللا وسلم و َّ

                                                           
  ورد ذكره في اإلحياء، وفي التفسير الكبير للرازي ٥٣
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  ٥٤سةخامالحلقة ال

  االنتحار  ١س  
  إدمان السهر  ٢س
  َّمعرفة الرسول ألمته  ٣س
  ب من هللاب القر  ٤س
  رضا هللا  ٥س
  النفاق  ٦س
  رقة القلب  ٧س
  معاملة تارك الصالة  ٨س
م  ٩س   المؤمن المل
ام  ١٠س   قضاء الص
  المحافظة ع الصالة  ١١س
سابيح  ١٢س   صالة ال

  االنتحار: ١س

االنتحار؟  ة الموت    ما عق
ة الحد منه؟ ف اب حدوثه؟ وك   وما أس

 لجوابا   

ـــ ــــدول املــــ ــــزال؛ يف الـــ ـــديث وال يـــ ـــصر احلــــ ـــشر يف العــــ ـــا انتــــ ـــار أول مــــ النتحــــ وت 
فية كالـــسويد والنـــر ّاألرض يف الرقـــي ويج والـــدمنارك، وهـــي تعتـــرب أكـــرب شـــعوب اإلســـكند ُ

  .ن وغريهمماعية، فهي أكرب من أمريكا واليااملعاشي، ويف احلياة املدنية واالجت
األوربيـة واألمريكيـة وأشـباهها أن الـبالد االنتحـار يف هـذه الـبالد ووسر اللجـوء إىل 

ــاة االجتماعيــة الــيت عنــدهم انــسلخوا فيهــا مــن احليــاة الدينيــة، فأصــبحت حيــاة فيهــا  احلي

                                                           
  م٢٨/٣/٢٠١٩هـ ١٤٤٠ من رجب ٢١ مسجد مجمع الفائزين الخيري – المقطم –القاهرة  ٥٤
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  .جفاف يف العواطف، وجفاف يف املعامالت
ًفإذا جاش بصدر إنسان شيء ويريـد أن ينفـث عنـه ال جيـد أخـا أو صـديقا أو غـريه  ً

ــيــشكو لــه مهــه، أو ينفث عنــه، فــ ِّ ًال يــستطيع أن يــصمد طــويال أمــام مــا جيــيش يف صــدره، ُ
م ملحدون وال يؤمنون     .فتضيق به الدنيا، فيلجأ إىل التخلص من احلياة أل

أمــا يف عاملنــا اإلســالمي فاحلمــد  ال نقــول إن هــذه ظــاهرة، ولكــن هنــاك حــوادث 
  .ُيء يذكرمعدودة حمدودة، ولو قسناها بعدد املسلمني يف أي بلد جندها ال ش

هذه احلوادث تعرتي يف بلد بعـض املرضـى النفـسيني، الـذين ال يتعـاطون العـالج، 
  .فتهيج احلالة النفسية، عندهم فال يدري مبا يفعل، وال يشعر مبا يقوم به

خـذ العـالج، فيـضيق  فاحلالة النفسية تعلو عنـده، وحالتـه النفـسية غـري سـوية، وال 
ًبنفـسه حتـت قطـار، ورمبـا يتعـاطى مسـا، ورمبـا خالفـه، وهـو ُصدره، فماذا يصنع؟ رمبـا يلقـي 

ال يدري ماذا يصنع، ولذلك معظم هؤالء لو أدركه إنسان وجناه من املـوت، فعنـدما يفيـق 
  .، ألنه عندما فعل ذلك مل يكن يعي!!يتعجب كيف فعل هذا؟

والنـــسبة األكـــرب مـــن الـــذين ينتحـــرون يف بـــالد والـــبالد اإلســـالمية يكـــون بـــسبب 
  .اكل نفسية، وال يدرون ما يفعلونمش

ُوإذا كــان الــذي ينتحــر عــاقال، ويعقــل مــا يفعــل، ويقــدم عليــه وهــو يف متــام اإلتــزان،  ً
ًفإن هذا مصريه جهنم خالدا فيها أبدا، قال  ً:  

طنه  نار ج{  ده يتوجأ بها   دته   دة فحد حد َمن قتل نفسه  َ َّ
ِ ِ ِ

َ َ
ِ ِِ ِ ِ ٍ

ْ َ َ َ َْ َ َ
ِ ِ ِ

ُ ُُ َ ََ ََ َ ْ َ َ َهنم َ َّ َ

ِخالد
َ

د َا فيها أ َ
ب سم،اِ َّ ومن  َ ََ َ ْ ِ فقتل نفسه فهو يتحساه  نار جهنم خالداَ

َ َ ََّ َ َ ُ
ِ

َ َُ ََّ ََ َ ََ َ َُ ْ َ
ا 

مخلد
َ دُ َا فيها أ َ

دى  نار جهنم ،اِ ل فقتل نفسه فهو ي َ ومن تردى من ج َ ََّ َ َ ُ َ
ِ

َ ََّ ََّ َ َ ََ ْ َْ َ َُ َ ْ َ
ٍ ِ َ َ َ

ِخالد
َ

ا مخلد
َ دِا فيُ َها أ   ٥٥ }اَ

ًولـــذلك كثـــري مـــن النـــاس الـــذين يـــدعون االلتـــزام إذا مســـع أن فـــال أو فالنـــة مـــات  َّ ٌ
ُمنتحــرا أو منتحــرة، ال يرضــى أن يــصلي عليــه صــالة اجلنــازة، وبعــضهم ســألته ملــاذا؟ قــال ً :

                                                           
  هريرة رضي هللا عنه البخاري ومسلم عن أبي ٥٥
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هـل كـان !  أخي هل اطلعت علـى حالتـه النفـسية عنـدما مـات؟: ًألنه مات كافرا، فقلت
كــدت مــن ذلــك فلــك ذلــك، ! هــل كــان يــدري مبــا يــصنع؟! وعي العقلــي؟يف متــام الــ إذا 

ولكننــا نعلــم علــم اليقــني أن معظــم هــؤالء يتعرضــون لــضعوط نفــسية جتعلهــم ال يــدرون مــا 
  .يقولون، وال يشعرون مبا يفعلون

ًوأي إنــسان حــىت ولــو كــان ســو إذا تــضايق وعــال الــضيق عنــده، وكــان معــه بعــض 
ه، ال يــدري مبــا يقــول، كمــن يقــذف بيمــني الطــالق وهــو أغلــظ الغــيظ، وخــرج عــن شــعور

  .األميان عند هللا وال يدري ما قال، وال الذي خرج من فيه
ُفهـــؤالء نلـــتمس هلـــم العـــذر إذا كـــانوا يف مثـــل هـــذه احلالـــة، وأظـــن أن معظـــم الـــذي  ُ

  .حيدث يف بالد املسلمني على هذه الشاكلة إن شاء هللا
  

  إدمان السهر: ٢س

 سهر وال أستطيع التخلص من هـذه العـادة، مـع العلـم أ ٌأنا مدمن
ـــان عنـــدي مـــشوار   ن  ، و عـــد العـــ قظ إال  اح وال أســـ أنـــام  الـــص
ـــل حـــ أتـــرك جميـــع مـــصال   اح أتعـــب جـــدا، و الغالـــب أتحا الـــص

اح، فما الحل؟ ة الص   ف
 لجوابا   

  الطـــب احلـــديث، وهـــو يطـــابق رأي الـــدين، نـــسأل عـــن هـــذا الـــسؤال رأي العلـــم، و
  .ورأي الشرع، ورأي القرآن الكرمي

ً مــن حكمتــه تبــارك وتعــاىل جعــل النهــار معاشــا، وجعــل الليــل ســكنا، فــإن هللا  ً
ا، ومتكــث فــرق اإلغاثــة  ــا، وتعيــد صــالحيا تــسكن فيــه األعــضاء، وتــستجم، وتعيــد اتزا

ذه األجهــزة، حــىت تكــون يف الــصباح اإلهليــة املوجــودة يف جــسم اإلنــسان علــى إصــالح هــ
  .على أمت استعدادها خلوض معركة احلياة كما أمر هللا تبارك وتعاىل

ارا، والنهـار لـيال، فـإن هـذا وأشـباهه  ًفإذا خالف اإلنسان هدي هللا، وجعل الليل  ً
ُخيــشى عليــه مــن حــدوث الــضغوط العــصبية الــشديدة عليــه؛ أن حيــدث لــه بعــض األمــراض 



دالشيخ  تاب                                     فوزى دمحم أبوز   ١٢٧  رقمال
  

 
  )٤٧             (                                                                       الحلقة الخامسة

ـــد طنـــــه،َّالعـــــصبية ال قــ ـــرات النفـــــسية يف  ـــض الثغــ ـــصيبه بعــ ــاىل، أو تــ ـــارك وتعـــ    ..ر هللا تبــ
لنـسبة : ولذلك يقول األطباء لليل خري من نوم النهار كلـه  ٌإن ساعة واحدة ينامها املرء 

  !!.جلسد اإلنسان
ًتلــك حكمــة هللا الــيت مــن أجلهــا قــسم الليــل والنهــار، فجعــل جــزءا للعمــل وجــزءا  ً َّ

ُحـــة راحـــة ظـــاهرة، لكنـــك ال تـــدري أن فيـــك كتائـــب ال تعـــد وال حتـــد، للراحـــة، وجـــزء الرا ُ
ُمبجــرد أن تلقــي جــسمك علــى الفــراش وتغمــض عينيــك، تقــوم هــذه الكتائــب ال تكــل وال 
صالح كل ما فسد من األعضاء يف النهار، ليكون يف الصباح جاهزا ملواجهـة معركـة  ًمتل 

  .احلياة اليت فرضها علينا هللا تبارك وتعاىل
ــا، هيـــك عـــن أن هللا  ـــذي أدرى مبـــا ينفعنـ ـــا، وهـــو ال ـــذي خلقن ، وهـــو ال  أمـــر

ِّواملــؤمن الــصادق اإلميــان يــسلم   ُ فيمــا قــضى وقــدر، فهــو أعلــم بــصنعته، وقــضى أن َّ
  .مسعنا وأطعنا: ع صنعته يف الليل فنقولاراحة هذا اجلسم الذي هو إبد

ع نفــسي وأهلــي يف هــذه احليــاة، َّوقــدر هلــذا اجلــسم الــذي أســعى بــه لرضــاء هللا، ونفــ
َّأن يكون السعي يف النهـار، فعلـي أن أسـتجيب لنـداء هللا وتقـسيم هللا، وخاصـة أنـه يوافـق 

  .ما وصل إليه العلم احلديث والطب احلديث يف زماننا وغريه
وهــو يف .... عــين النــسيان مب) الزهــامير(ًوأذكــر أن كثــريا مــن شــبابنا يعــاين اآلن مــن 

  ملاذا؟ ريعان الشباب، 
الــسبب الرئيــسي يف ذلــك كمــا ذكــر العلمــاء إدمــان الــسهر، وعــدم إعطــاء اجلــسم 
لليــل، فيــؤثر علــى قــواه العقليــة، ويــؤثر علــى جهــازه العــصيب، فيــصاب  ُحقــه مــن النــوم 
ًلنسيان، وال يتذكر إال قليال ألنه ضغط على أعضاء جـسمه، واضـطرها ألن متـشي علـى 

  .َّغري ما قدره هللا 
  : نسأل هللا

ـارا أ ًن يرزقنا اتباع املنهج املبارك يف كتاب هللا، وأن ننام ليال ونسعى على املعـاش  ً ِّ
  .حىت نكون موفقني يف كل أحوالنا يف الدنيا، وسعداء وفائزين يف اآلخرة إن شاء هللا
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  َّمعرفة الرسول ألمته: ٣س
عرف رسول هللا  ا ع ذه وهو هل  طرأ كث   ؟سؤال 

 لجوابا   

 :  إذا كان هللا يقول يف اليهود عن النيب : أقول للسائل                  

          ))م مل يطلعـوا إال علـى صـفاته الـيت ذكـرت يف التـوراة، لكننـا أمتـه  ))البقرةالبقرة١٤٦١٤٦ ُمع أ َّ
اجعل لنا النيب  ا، ويعرفنا    . عالمات نعرف بعض 

  :كيف تعرفنا  رسول هللا يوم القيامة؟ فقال :  نفس السؤالُسئل 

ْأرأيت{  ل دهم بهم،مَ ل غر محجلة ب ظهري خ ٍ لو أن رجال له خ ٍ
ْ ْ ُ
ِ

ْ ُ
ٍ
ْ ٌ َْ َْ َْ ْ ٌ َُّ ُ ٌّ ُ َ َّ

  

له؟ عرف خ ُأال  ُْ َ قالوا ْ
َ

، قال:  ا رسول ا  َ َُ
ِ

أتون غرا محج: َ َّفإنهم  َ ُ َ ُ ْ ُ َّ
ِ
َ

َل 
ِ  

ْمن الوضوء، وأنا فرطهم ع الحوض ُْ ُ ُ َ َ
ِ

ُ َ
ِ{ ٥٦  

  :ولذلك قال لنا

امة غرا محجل من آثار الوضوء؛ ِإ{  دعون يوم الق ِن أم 
ُ ُ ْ َْ ْ َ ُ

ِ ِ ِ ِ
َ َّ َ ُ َ َُّ َ َ َ ََّ ْ

ِ  

فعل ل غرته فل ط م أن  ْفمن استطاع من َ َ ْ ََ ْ َُ َُ َ َّ ِ ِ
ُ ْ ْ َ َ َ ْ{ ٥٧  

ن أثـر الوضـوء، وكـل مـا وصـل إليـه الوضـوء مـن يكون على وجوهنا سيميا بيضاء م
ـــع البيــــاض، صـ ـــضا،  ــون أبيـ ـــل يكــ ــن الرجـ ـــد ومــ ،ًاليـ ـــيس أبــــيض كــــربص والعيــــاذ    ٍ ولـ

يت يف أعــضائنا مــن الوضــوء الــذي نتوضــأ بــه  ــذا النــور الــذي    ًولكنــه نــور، فنعــرف بعــضا 
ًاتباعا لنبينا  ِّ ...   
  :  قــال حلبيبــه قبــل ذلــك وبعــد ذلــكوهللا                ))هلـــم ))البقــرةالبقــرة٢٧٣٢٧٣ 

ـــول هللا  ــــا رسـ ـــرفهم  ـــات موجــــودة يف الوجــــوه يعـ ـــه عالمـ ــن أمتـ ــــم مــ   ... ، ويعــــرف أ
  .صلوات ريب وتسليماته عليه

                                                           
  صحيح مسلم والنسائي عن أبي هريرة  ٥٦
  البخاري ومسلم عن أبي هريرة  ٥٧
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  اب القرب من هللا: ٤س

نك و هللا؟ ا ب ا ف تفتح    ك
 لجوابا   

ب  الـــيت فتحهـــا لنـــا هللااألبـــواب إىل هللا  ُ ال تعـــد وال حتـــد، أعظمهـــا وأكرمهـــا  ُ
ب صــــالة  ب صــــالة الــــضحى، و ــل، و ب قيــــام الليــ ــت الــــصالة  ُالــــصالة، وينــــدرج حتــ
ب صـــــالة  لـــــصالة، و ـــة  ـــة املتعلقــ ــل القبليـــــة والبعديــ ب الـــــسنن والنوافـــ االســـــتخارة، و

  .التسابيح
ب التوبـة واالسـتغفار، فـإن هـذا مـن أعظـم األبــواب   : يلـي ذلـك              

                               ))النورالنور٣١٣١((.  
ب الدعاء   : يلي هذا الباب                   ))وكما قال ))غافرغافر٦٠٦٠ :  

ُالدعاء{  َ ُّ
مخ 

ُّ ادة  ُ ِالع
َ َ ِ{٥٨  

حب الملح  ال{  :وقال ِإن ا 
َ ُِّّ

ِ ُِ ُ َ َّ
ِدعاء ِ

َ ُّ
{٥٩  

: أي مـن يــسأل علــى الــدوام، وكمــا ورد أن هللا تعــاىل قــال ملوســى

٦٠  
ًذا ينبغي أن يكون العبـد سـئاال ملـواله، يطلـب منـه أعلـى شـيء يف الوجـودإ ً :      

                ))ويطلـــب منـــه رغيـــف اخلبـــز))األعــرافاألعــراف١٤٣١٤٣  :                           

          ))ؤدي الـصالة، ويطلب منه التوفيـق يف كـل حركـة وسـكنة، التوفيـق ليـ ))القصصالقصص٢٤٢٤
ب عظـــيم مـــن أبـــواب القـــرب مـــن هللا تبـــارك  ٌوالتوفيـــق ليـــسعى يف هـــذه احليـــاة، فالـــدعاء 

                                                           
  جامع الترمذي والطبراني عن أنس  ٥٨
  أورده الطبراني في الدعاء وابن عدي في الكامل ٥٩
  جامع العلوم والحكم ٦٠
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  .وتعاىل
ب اإلنفــاق، فقــد قــال هللا تعــاىل يف  ومــن أعظــم األبــواب الــيت ســلكها الــصديقون 

  :حديثه القدسي

ا{  َابن َ َآدم ْ ْأنفق َ
ِ
ْ

ْأنفق 
ِ
ْ

ك  َعل َْ {٦١  

اب حـضرة النـيب أمجعـني يتبـارون يف هـذا البـاب وهـو ِّوكان الصديق األعظم وأصـح
ب عظـيم  ب اإلنفاق من مال هللا علـى الفقـراء مـن عبـاد هللا، وهـو  ٌلب األبواب كلها،  ٌ ُّ ُ

  .يف الوصول إىل هللا 
ب لطاعـة الوالـدين  ب قضاء حاجات املـسلمني ابتغـاء وجـه هللا، وهنـاك  ٌوهناك 

ُب للـصلح بـني املتخاصـمني يف أي زمـان ومكـان، وهـو وجرب خاطرمها لوجه هللا، وهناك  ٌ
ت اليت تقرب العبد إىل هللا   .ِّأعلى القر

ب التـسبيح والتحميـد والتقـديس  ب ذكـر هللا، و ب تـالوة كتـاب هللا، و وهناك 
ب الصالة على رسول هللا  ّأبواب كثرية ال تعد وال حتد، وال أستطيع عدها كلهـا .. ، و ٌ

ذا القدر القليل إن شاء هللايف هذا ا   .ال، وأكتفي منها 

  رضا هللا: ٥س

  أين أنا من هللا؟
 لجوابا   

ـــه؟ قـــــالوا ــــسان أن هللا راض عنــ ـــرف اإلنـ ـــد هللا : َّكيـــــف يعــ ـــرف عنــ إن أردت أن تعــ
  .مقامك، فانظر فيما أقامك

ت والعمــل الــصاحل  أقــامين يف الطاعــات والــسنن والنوافــل والقــرإذا كــان هللا 
  .، والعمل الكرمي خللق هللا، فأكون رجل موفق ومعي حب هللا، وهذا دليل

                                                           
  بي هريرة البخاري ومسلم عن أ ٦١
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ُإذا وجدت يف نفسي انشراح الصدر للطاعات، وحماولـة اإلكثـار منهـا، : ٌدليل آخر
ا أعلم أن هللا حيبين ألنه فرحين ورغبين يف طاعته، قال  َّوفرحي عند إتيا َّ ُ:  

َمن ساءته س{  َ َُ ْ َ ته فهو مؤمنْ ته حس ٌئته و
ِ
ْ ُ َ ُ َ َِّ ُ ُ ُُ َُ َ ْ َّ َ َ َ{ ٦٢  

لــث ـى عنهــا هللا، وعــدم رغبــة : ٌدليـل  ًإذا رأيــت يف نفـسي كرهــا يف املعاصــي الــيت  ُ ُ
ــون معاصــــي هللا  ًيف التواجــــد يف مكــــان يعــــصى فيــــه هللا، وأجــــد يف نفــــسي شــــيئا ممــــن ميتهنــ ُ ٍ

هلـم لعـل هللا يهـديهم، فهـذا دليـل علـى ويقبلون عليها، ولكـين ال أحتقـرهم وإمنـا أدعـو هللا 
  .رضا هللا 

ـــوقظين يف أحـــب األوقـــات إيل يف وقـــت الـــسحر، ُإذا رأيـــت هللا : دليـــل رابـــع َّ ي
جيــه، وال يفــتح البــاب للمناجــاة إال ملــن أحــبهم تبــارك  فهــذا دليــل علــى أنــه يريــدين أن أ

  .وتعاىل يف هذه احلياة
م الــيت ُ حيببــين يفُإذا وجــدت هللا : دليــل خــامس أل ُ الــصيام، وييــسر يل القيــام 

لصيام، فهذا دليل على حمبة هللا يل ورضاه تبارك وتعاىل عين   .أنوي فيها الصيام 
َّأكرب دليل جيب أن حنرص عليه أمجعني إذا وجدت أن والـدي : ٌدليل سادس  أيب -ُ

ــان، فــإن كثــريا مــن-ُوأمــي  لقلــب واجلن للــسان ولكــن  ــيس   أهــل هــذا ً راضــيان عــين، ل
عمـاهلم ال يـستوجبون الرضـا مـن الـرمحن أبـدا،  للـسان، بينمـا هـم  ًالزمان يطلبون الرضا 
ُويظن أنه ذكي ويضحك على أبيه وأمه، فأنت مـسكني ألن هللا ينظـر إىل القلـوب، ولـيس 

  .إىل األلسنة، ورضاهم ال بد أن يكون من داخل القلب
ٌني الــذين هلــم مكانــة عنــد هللا، وجــاه ُإذا وجــدت أن الــصاحلني الــصادق: دليــل ســابع

ــونين ويثنــون علــي، فهــذا دليــل علــى رضــا هللا، ألن هــؤالء  ــونين ويقرب ٌعنــد رســول هللا، حيب َّ ُ ُ
ٌشـــهود سيـــشهدون يل عنـــد هللا تبـــارك وتعـــاىل، وقـــوهلم مـــسدد، قـــال  ُ ألصـــحابه عنـــدما 

ن م اجلناز   :َّمرت 

ْأنتم{  ُ ْ
ُشهداء  َ َ ُ

ْاألرض ِ ِا  َ ْ
 {٦٣ 

                                                           
  معجم الطبراني ومسند أحمد عن أبي إمامة  ٦٢
  البخاري ومسلم عن أنس بن مالك  ٦٣
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جلنــــة؛  ــل اجلنــــة، ....هــــذا شــــهدمت لــــه  ــر شــــهدمت لــــه ....  فأصــــبح مــــن أهــ   واآلخــ
  . فأخذها...؛ بغري ذلك

ــــامل ــــاء العـــ ــــشهود يف األرض؟ العلمـــ ـــن الـــ ــــصاحلوَمــــ ــــاء، والـــ   ....!!ن، ون، واألوليـــ
ٌهم شهود العصر يف كل عصر علـى املـؤمنني احلاضـرين، ومعهـم تفـويض وتوكيـل مـن النـيب  ٌ

كتاب هللا تبارك وتعاىل بذلك، أشار إليه .  

  النفاق: ٦س

خلص القلب من النفاق؟ ُما الذي يورث النفاق  القلب؟ وما الذي  ُِّ  
 لجوابا   

ء إذا ضـحكت علـى اإلنـسان  ء والعجـب، فـالر َالذي ينبت النفاق يف القلب الـر ِ ُ ُ
ني النـاس، ومهُّـه كلـه أن يـسمع ُنفسه، ويعمل العمل من أجل أن يشتهر به، أو يظهر بـه بـ

  :ثناء الناس، ويسمع تعليق الناس، ويسمع شهادة الناس، فهذا قال فيه 

ْمن { َوهو َص َ ُ ِيرا َ
َ فقد ُ

ْ َ َ
ك،  َأ َ ْ

ْومن  َ َصام َ َوهو َ ُ ِيرا َ
َ فقد ُ

ْ َ َ
ك،  َأ َ ْ

  

ْومن َ تصدق َ
َ َّ َ َ

َوهو  ُ ِيرا َ
َ فقد ُ

ْ َ َ
ك  َأ َ ْ

 {٦٤ 

  :يف حديثه القدسيوقال هللا تعاىل 

أنا{ 
َ

َأغ  ْ
اء  ِال َ ُّ

ك، َعن  ِال ْ ِّ
ْمن  َعمل َ ِ

عم َ
ً َ ك َ َأ َ ْ

ه  ِف ِم ِ
ي َ ْغ

َ
  ؛

ته  ُتر ُ َ ه َ ُو ْ ِ
َ {٦٥  

  ً.ال يقبل من العمل إال ما كان خالصا
ـا، :األمر الثـاين ُ إذا ضـحكت نفـس اإلنـسان عليـه ورأى اخلـري يف نفـسه وأعجـب 

م، وكـــأن احملاورأى الـــشر يف ســـن  إخوانـــه، وأخـــذ ينتقـــصهم ويـــذكر مـــسالبهم ويـــذكر عيـــو
  : ال يـصنعه إال هـو، فهـذا مـشى خلـف إبلـيس عنـدما قـالليست موجودة إال فيـه، واخلـري 

                                                           
  الحاكم في المستدرك والطبراني عن شداد بن أوس  ٦٤
  صحيح مسلم وابن ماجة عن أبي هريرة  ٦٥
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                                               ))صص٧٦٧٦((.  
ِّـالذي خيلص اإلنـسان مـن النفـاق اإل خـالص، واإلخـالص أن يعمـل العمـل ال يبغـي ُ

ُبــه إال وجــه هللا، ســواء اخللــق رأوه أو مل يــروه، يقبــل علــى العمــل، ألنــه يريــد بــه رضــاء هللا  ٌ
ــــاىل ـــ ـــارك وتعــ ـــ   : تبـــ                                                     

             ))الكهفالكهف١١١٠١٠((.  
ـا النـيب املنـافقني  ُيعني اإلنسان على بلوغ هذه الغاية جتنب األوصاف اليت وصف 

ٍمجلة واحدة، فال يسمح لوصف منها ولو صغري أن يتخلق به ولو مرة واحدة، قال  ً:  

ث{  ث
ٌ َ َ

ْمن  ه َّكن َ ِف َفهو ِ ُ ٌمنافق، َ
ِ

َ ن ُ و
ْ
ِ
َصام َ َوص َ َوزعم َ َ َ ُأنه َ َّ

ٌمسلم،  ِ ْ ُ  

ْمن إذا َ
َ
حدث ِ

َ َّ َكذب، َ َ
ذا  و

َ
ِ
وعد َ

َ َ َأخلف، َ ْ
ذا  و

َ
ِ
َاؤتمن َ

ِ
ُ ْ

خان  
َ َ

{٦٦  

  :ويف رواية أخرى

ــع{  ٌأر َ ْمن ْ ه َّكن َ ِف ان ِ
َ

ِمنافقا 
َ ِخالصا، ُ

َ
ْومن  َ ْانت َ َ

ه  ِف خصلة ِ
ٌ ْ َ

َّمنهن  ُ ْ
ْانت ِ َ

 

ه ِف خصلة ِ
ٌ ْ َ

َمن 
ِالنفاق ِ

َ ِّ
َّح  َدعها، َ َ َ إذا َ

َ
اؤ ِ

ْ
َتمن

ِ
ُ

خان، 
َ َ

ذا  و
َ
ِ
حدث َ

َ َّ َكذب، َ َ
  

ذا و
َ
ِ
عاهد َ

َ َ َغدر، َ َ َ
ذا  و

َ
ِ
َخاصم َ َ َ

َفجر  َ َ
 {٦٧  

لكليـة، فيكـون صـادقا يف كـل أقوالـه وأفعالـه  ًهذه الصفات ال بد أن يتخلى عنهـا 
  : حىت ولو يف املزاح، ليكون من الصادقني                ))التوبةالتوبة١١٩١١٩((.  

ديـة، فـال ُال خيلف  يت له اليوم  ًوعدا حىت ولو مع طفل صغري، كأن وعد ابنه أن 
ُ للمـرأة الـيت طلبـت مـن ابنهـا أن حيـضر شـيئا وتعطيـه متـرة، ُبد أن يويف، فقد قال النـيب  ً ُ
  : فقال ،فلما أحضرها أعطته التمرة

ِإنك َأما{ 
َّ
ِتعطه ْلم ْلو ِ ِ ْ ُ

ئا  ْش
َ

ت  ْكت َ ك ِ ِعل
ْ ة َ كذ

ٌ َ
ِ {٦٨ 

َّفيتخلص من أوصاف املنافقني كلهم، وكذلك يتخلص مـن األوصـاف العمليـة الـيت 
  :َّنبه عليها خري الربية، فقال قال 

                                                           
  مسند أحمد وابن حبان عن أبي هريرة  ٦٦
  ماالبخاري ومسلم عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنه ٦٧
  سنن أبي داود واألحاديث المختارة ٦٨



دالشيخ  تاب                                     فوزى دمحم أبوز   ١٢٧  رقمال
  

 
  )٥٤             (                                                                       الحلقة الخامسة

عونهما{  ستط ننا و المنافق شهود العشاء والصبح،   َب ْ ُُ ُ َْ ُ ِ ِ ِ
َ ْ َ َ ُّ َ ْ َِ

َ
ِ

ُ ُ َ ََ َ ََ َ{ ٦٩  

 : الفجر والعشاء يف اجلماعة األوىل ُيعين الذي مل يصل -

o  َّينــسحب عليــه وصــف مــن أوصــاف املنــافقني، نــوه عنــه ســيد األولــني ٌ
ـــه وأن حنـــافظ علـــى الفـــرائض وخاصـــة  واآلخـــرين، وأمـــر أن خنـــرج من

 :الفجر والعشاء يف أول وقتها

 لنكون من املؤمنني الصادقني. 

  . أن يرزقنا حبه ورضاه حنن واحلاضرين أمجعني آمنينسأل هللا 

  رقة القلب: ٧س

ون ر ف أ   قيق القلب؟ك
 لجوابا   

َّرقة القلب حتتاج إىل عـدة أشـياء مجعهـا الـسادة الـصاحلون مـن كتـاب هللا ومـن سـنة  ُ
  :رسول هللا 
مج عملي للسالكني الصادقني: ًأوال   :ٍّما اتفق عليه الصاحلون يف بر
 .اإلقالل من الكالم -

 .واإلقالل من الطعام -

 .واإلقالل من املنام -

  .هللا تبارك وتعاىل على الدواموذكر  -
ِّفإن كثرة الكالم تقسي القلب   :ُولذلك يعرف املؤمن بصمته، قال  ..ُ

إذا {
َ
ُرأيتم ِ ُ ْ َالرجل َ ُ قد َّ

ْ َ
َأع  ِ

ْزهدا ْ
ُ

ا ِ  َالدن ْ ُّ
وقلة 

َ
ِ
ٍمنطق َ ِ

ْ وا َ ُفاق َ ْ َ
ُمنه،  ْ
ِ  

                                                           
  سنن البيهقي وموطأ مالك عن سعيد بن المسيب  ٦٩
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ُفإنه َّ
ِ
َ

ُلقن  َُّ
مة  الح

َ َ ِ {٧٠  

  : مستمر فإن النيب كرهه، قال لكن الذي يتكلم بشكل

إن {
َّ
م ِ غض ْأ َ َ َّإ ْ م ِ عد ْوأ َ َ ْ ِّم َ ِمجلسا ِ

ْ َيوم َ ْ امة َ ِالق ِ
َ َ:  

ثارون ال
َ ُ َ شدقون ،َّْ والم

َ ُ ِّ َ َ ُ والمتفيهقون ،َ
َ ُ

ِ
ْ َُ َ

 {٧١  

رون الذين يتكلمون بصفة مـستمرة وال يتوقفـون، واملتـشدقون الـذين يفتحـون  الثر
ــم يفهمــون يف كــل مــادة ويف كــل فمهــم للكــال م هنــا وهنــاك، واملتفيهقــون الــذين يظنــون أ

ى عنها رسول هللا    .علم، وهذه األشياء 
  :ُوالذي يكسب القلب الرقة كذلك

 : املطعم احلالل -

o  فإن اللقمة احلرام تقسي القلب وجتعله جامدا وخامـدا، قـال عبـد هللا ً ً ِّ ُ
ٌالل له نور يـشعر بـه املـؤمن يف املطعم احل: (رضي هللا عنهمابن عباس 

أي ) ُقلبــه، واملطعــم احلــرام لــه ظلمــة حتــبس صــاحبه عــن طاعــة هللا 
لطاعات   .ِّجتمده وجتعله ال يستطيع القيام 

 :كثرة احلديث مع النساء الاليت لسن من أهله: األمر اآلخر  -

o  فـــيجلس يف العمـــل طـــوال اليـــوم مـــع الـــزميالت ويتحـــدثون عـــن فـــالن
ِّيتكلم وينظر ويسمع، فهذه املناظر تسود القلب، وهذا وفالنة، وهو  ُ

يت إىل األذن مـــن الكـــالم إن كـــان  ُالكـــالم يزيـــد ســـواد القلـــب، ومـــا 
إلقــالل  غيبـة أو منيمــة يزيــد ســواد القلــب، ولــذلك ينــصح الــصاحلون 

  .ُمن جمالسة النساء، إال إذا كانت هناك ضرورة قصوى فال مانع
 :ة القلبوالعامل األكثر يف حدوث رق -

o جمالسة الصاحلني . 

                                                           
ر " يلقى الحكمة"الرسالة القشيرية وحلية األولياء ألبي نعيم، وسنن ابن ماجة برواية  ٧٠ ن زهي رحمن ب د ال عن عب
  
  جامع الترمذي ومسند أحمد عن جابر  ٧١
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o  ،ومساع علـوم العـارفني، فاإلنـسان عنـدما جيـالس احلـداد يكتـوي بنـاره 
والذي جيالس الصاحل يستفيد بنوره، فيعديه نوره على الفـور، وخاصـة 

ثـري عظـيم ًإذا كان يسمع منه علوما  إهلامية، فـإن العلـوم اإلهلاميـة هلـا 
هيل القلب لنزو   .ل األنوار إن شاء هللايف إزالة األغيار، و

  معاملة تارك الصالة: ٨س

، فماذا أصنع معه؟ ص   ُزو ال 
 لجوابا   

  ..َّحتاول أن تتلطف معه -

  ..ُوحتثه على الصالة -

o ولكن ليس بشدة، وال بنهر، وال مبجافاة، وال مبخاصمته..  

 ولني ٍولكن برفق.  
ُوحتاول أن تبني له فوائد الصالة ال -  :يت تعود عليه يف جسمهُ

o ــــه مــــثال ــول ل ـــة يف : ًفتقــ ــــبعض الفوائــــد العلميـ ـــين ب تيـ ــــك أن  ــــد من أري
ـــتطيع أن  ــت فــــأ ال أسـ ــى االنرتنــ ـــي للــــصالة مــــن علــ ـــاز العلمـ اإلعجـ

ـــه ـــا تقـــول ل يت  ــا، : أحـــصل عليهـــا، وبعـــد أن  َّاقرأهـــا علـــي، فيقرأهـ
فيعــرف أن الــصالة مهمــة جلــسمه قبــل أن تكــون مهمــة لــه يف آخرتــه، 

  .ُيقدم على الصالةف
تيان   ... مبا يريده اإلنسان فاللطف واللني 
ُوهو سنة املصلحني َُّ..   

  :قال هللا تعاىل ملوسى وأخيه
                                          ))طهطه٤٤٤٤((.  
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م: ٩س   المؤمن المل

كون المرء ف  ؟ ُك ا ا     ق
عد عن المعا الرضا عن نفسه؟،و شعر     و

 لجوابا   

  :ُالذي يبعد اإلنسان عن املعاصي
ــدنيا غريــب، وأنــه مــسافر،    خــشية هللا، واخلــوف مــن هللا، وتــذكر اإلنــسان أنــه يف ال

َّوال يعلم ميعاد السفر، وسيسأل بعد ذلك عن كل نـفس تنفسه يف هذه احلياة ٍ َ َ ُ.  
يف قلبه خشية هللا ألنـه يطلـع عليـه ويـراه، وهـو الـذي إذا وضع اإلنسان يف فؤاده و

ٌسيحاسبه، وعلم أنه ال بد ميت، وبعد املوت حـساب ونعـيم أو عـذاب مقـيم، هـذا الـذي  ُ
ت إن شــــاء هللا رب  ــل علــــى الطاعــــات والقــــر ــن املعاصــــي، وجيعلــــه يقبــ ُيــــرد اإلنــــسان عــ

  : قالتالعاملني، عن عائشة 

َا رسول هللا {  َُ ح مع الشهداء أحد؟ قالَ َهل  َ َ
ِ

َ ُ َ َ َ ْ ُ َنعم؛: َ
َ

  

ن مرة  لة ع ذكر الموت  اليوم والل َّمن  َ ََ َ ْ
ِ ِ ِ

َ َّ
ِ

َ{٧٢  

ًملاذا؟ ألن ذكر املوت جيعله دائما متيقظا هلذه األمور ً.  

ام: ١٠س   قضاء الص

د أن  أمور ال أر ا  قة، وكنت أفسد ص صمت رمضان  أعوام سا
ام، أذكرها، وك   نت أعلم أن هذا خطأ، وأنه من مفسدات الص

م عددهم    !!!وقمت بهذا الفعل لعدة رمضانات، وال أعلم 
د أن أتوب فماذا أفعل؟   وأر

                                                           
  ي عن عائشة رضي هللا عنها والسيوط،القرطبي في التذكرةرواه  ٧٢
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 لجوابا   

َّإذا كان ما زال عنده استطاعة للصيام، ينوي بعد رمضان أن يصوم ما فرط فيـه يف 
ن جيعــل لــه يومــا يف م،  وم علــى  األســبوع، أو يــومني كــاإلثنني واخلمــيس، ويــصًســالف األ

ًوحيـسب مـا عليـه تقريبيـا، فـإذا اسـتطاع أن حيـسب مـا عليـه ... الدوام بنية قضاء ما عليـه 
ا دين، وقال  م أل ٌتقريبا يواصل الصيام حىت ينتهي من هذه األ ً:  

ُفدين{  ْ َ َ
ُّأحق ِا  ِالقضاء  َ

َ َ
ِ{٧٣  

  : قالأبشر فإن رسول هللا : عفين األجل، نقول لهرمبا ال يس: قد يقول

د أداءه إ أدى ا عنه{  علم ا أنه ي دان دينا  ُما من مسلم  ُْ َ ُ َُّ َ ََّ
ِ
ُ ُ َ ْ ُ َْ ُ ََّ ُ ْ ُ

ٍ ِ ِْ ُ َ  

 الد
ُ

ا واآلَنِ
َ

  ٧٤ }ةَرِخ

 يعفـو عـن ُكونه قد بدأ يصوم ما عليه، ونوي أن يكمل، فإذا جاء األجل فـا 
م  ال   .ُباقي ألنه لو عاش كان سيتم صيام هذه األ

  المحافظة ع الصالة

ف أحافظ ع الصالة وال أتخ عنها؟   ك
 لجوابا   

ُاحملافظة على الصالة حتتاج مـن اإلنـسان أن يـذهب إىل أقـرب مـسجد إليـه ويـصلي 
يتعرف علـى املوجـودين يف املـسجد، فيـه مـع اجلماعـة، وحكمـة الـصالة يف املـساجد أنـه سـ

ت للمــسجد أمــس؟: فــإذا غــاب عــن املــسجد يــسألوه ُفيــضطر أن يــصلح مــن ! ملــاذا مل 
م يتابعوه، وهـي  نفسه، وحيافظ على الصلوات، حىت من أجل الناس الذين من حوله، أل

  . ليحافظ على أداء هذه الصلوات يف وقتهامتابعة من هللا 
ُه سيكون معرضا ألن يتكاسـل عنهـا، فـاليوم يـصلي الظهـر، َّفإذا صلى وحده يف بيت ً

                                                           
  البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي هللا عنهما ٧٣
  سنن ابن ماجة وابن حبان عن ميمونة رضي هللا عنها ٧٤



دالشيخ  تاب                                     فوزى دمحم أبوز   ١٢٧  رقمال
  

 
  )٥٩             (                                                                       الحلقة الخامسة

يت يـوم اجلمعـة فتحـدث لـه  ُوغدا يصلي العصر، مث يتكاسـل ويقـول سـأبدأ مـن اجلمعـة، و ً
يت رمضان، وهذا جيعل اإلنسان بعيدا عن الصالة: ظروف فيقول   .ًأنتظر حىت 

اعــة يف بيــت هللا، لكـن الــذي جيعــل اإلنـسان حيــافظ علــى الــصالة، املالزمـة مــع اجلم
  :وهذا الذي جعل سيد رسول هللا يقول

ِوالذي{  ِنف َ
ْ َ

ده  ِب ِ َ
لقد ِ

ْ َ
ُهممت  ْ َ أن َ

ْ
َآمر  ٍحطب ُ

َ َ
حطب، ِ َف َ ْ ُ َ

  

َّثم
ُ

َآمر  ة ُ ِالص
َ َّ

فيؤذن ِ
َ َّ َ ُ َ

َّثم َلها، 
ُ

َآمر  رج ُ
ً ُ َّفيؤم َ ُ َ َ

َالناس،  َّ
  

َّثم
ُ

َأخالف 
ِ

َ
ٍرجال ِإ 

فأحرق َ
َ ِّ َ َ

ْعليهم  ْ
ِ

ْبيوتهم  َ ُُ َ ُ{٧٥  

ــن  ــل عنهــــا اإلنـــسان، وكــــذلك كلهــــا غفلــــة، لكــ ــت قــــد يتكاســ ألن الـــصالة يف البيــ
ُالصالة يف بيت هللا هلا فوائد ال تعد وال حتد، أمهها املداومة على الصالة  ُ.  

سابيح   صالة ال

سابيح   :صالة ال
فيتها؟ ... ُهل  سنة؟   وم تجب؟ ... وما ك

 لجوابا   

  :صالة التسابيح
  :ٌصالة مستحبة أن يؤديها اإلنسان يف بعض الليايل الفاضلة 

ــن  ـــة النـــصف مــ ـــة بــــدر يف الـــسابع عـــشر مـــن رمــــضان، ويف ليل كليلـــة القـــدر، وليل
  .شعبان، ويف ليلة عرفة، ويف ليلة العيد، أو يف ليلة اجلمعة ويومها

  :وهي
 . صالة عادية أربع ركعات -

 .ناركعت نا ركعت -
                                                           

 البخاري ومسلم عن أبي هريرة  ٧٥
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 .ُ وكل ركعة نسبح فيها مخس وسبعني تسبيحة  -

: ، ولـو أضـفنا)سـبحان هللا واحلمـد  وال إلـه إال هللا وهللا أكـرب: ( ونقول فيهـا -
 .فال مانع) وال حول وال قوة إال  العلي العظيم(

 :ه الصيغةيقول هذ -

o مرةة عشر بعد تكبرية اإلحرام مخس . 

o بعدها يقوهلا عشر مرات مث يقرأ الفاحتة وسورة و. 

o ويركع فيقوهلا عشرا .ً 

o مسع هللا ملن محده يقوهلا عشرا: ويقوم من الركوع وبعد أن يقول .ً 

o مث يسجد فيقوهلا عشرا .ً 

o مث بني السجدتني يقوهلا عشرا .ً 

o مث يسجد مرة أخرى فيقوهلا عشرا ً ُ ً. 

   وبذلك يكون عددهم مخسة وسبعني تسبيحة .  
   ...نا فيها واحلقيقة جتربت

عنــدما يــشعر اإلنــسان يف وقــت مــن األوقــات بــضيقات شــديدة، وبــشتات الــذهن، 
ٌوعدم ترتيب الفكر وأنه مشتت   : فأحسن عالج لذلك !!!ُ

  !ُأن يصلي اإلنسان صالة التسابيح
فتجــد اإلنــسان بعــدها قــد حــضر ذهنــه، وجممــوع كلــه علــى بعــضه، وأصــبح يف خــري 

  .عال حال يف الدنيا وعند الواحد املت
ُوجيـــوز أن يـــصليها يف مجاعـــة، شـــرط أن ال ، ُجيـــوز أن يـــصليها اإلنـــسان مبفـــرده -

ـــشاء،  ــــالة العـــ ــــد صــ ــــثال بعــ ـــصليها مــ ـــة، فيـــ ـــصالة املكتوبـــ ــت الـــ ـــون يف وقــــ   ًتكـــ
  .أو بعد الظهر، إن كان يف مجاعة أو مبفرده

  وصلى هللا على سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلم
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  ٧٦الحلقة السادسة

  رادةتوافق اال  ١س  
  أصحاب األحوال  ٢س
  االنكسار  ٣س
ة الصالح  ٤س   فضل مصاح

  توافق االرادة

د مع مراد هللا  مكن أن يتحد فعل الم ف    ؟ك
 لجوابا   

ـــار اإلســـالم دينـــا، وســـيد دمحم  ، واخت ــن  ر ــن آمــ ــل مـ ًينبغـــي علـــى كـ ً نبيــــا ً
ٌورسوال، أن ال يكون له رأي يف    :أي مسألة من ذات نفسهً

   ..فال بد أن يرى وينظر رأي الشرع يف هذه املسألة وينفذه
ـــم علـــى الـــصواب لكثـــرة الـــذين يفعلـــون  ألن أغلبنـــا يتجـــاوز يف ذلـــك، ويظنـــون أ

  .ذلك، لكنهم كلهم خمطئون
مـر  لعمـل مبـا  فالشريعة هي احلاكمة، والـشريعة هـي أمـر هللا، وإذا التـزم اإلنـسان 

  .، يكون يف هذه احلالة يفعل ما يريده هللا، فتتحد إرادته مع إرادة مواله به شرع هللا
وذلك يف أي مـسألة يتعـرض هلـا اإلنـسان، إن كـان يف العبـادات، أو يف املعـامالت، 
أو يف السلوكيات، مع نفسه، ومع أهله، ومع جريانه، ومـع أي شـيء يف احليـاة، فلـم يـرتك 

ًفصلها تفصيالشرع هللا صغرية وال كبرية إال و َّ.  
  :لذلك ينبغي على كل مسلم فطني أن يسأل إذا مل يكن يعلم

                                                           
  م٨/٤/٢٠١٩هـ ١٤٤٠ من شعبان ٢ العدوة –المنيا  ٧٦
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 .ً أوال ليعرف رأي الشرع يف هذه املسألة -

ٍويلتــزم مبــا يــراه املــشرعون مــن الفقهــاء والعلمــاء، وال حييــد عنــه طرفــة عــني وال  -
  :أقل، قال هللا تعاىل

                                                                       

                                                                            

                                         ) ) النساءالنساء((.  
  . ما أفلح أصحابه الكرام إال لسريهم على هذا النهج على الدواموالنيب 

 كـان مـن ، ورسـول هللا جاء ليستمع إىل حديث احلبيب : وانظر إىل أحدهم 
ُ لــه أنــه كــان صــوته غــري جهــوري، إال أنــه كــان يــسمع كــل مــن حــول تبــارك وتعــاىلييــد هللا 

ــد ييــد رب املــسجد، بــل كــل مــن يف املدينــة ب ون هــذه األدوات احلديثــة، وإمنــا كــان معــه 
ْ، فعنالعاملني  َعائشة َ َ ِ َ :  

أن{ 
َّ

َرســـول  َجلـــس  ِا َُ َالمنـــ َعـــ َ ْ
َيـــوم ِ ْ ِالجمعـــة َ َ ُ َّفلمـــا، ُ َ

َجلـــس  َقـــال َ َ
 :

ُاجلــسوا ِ
َفــسمع، ْ

ِ َ َ
ــد  ع

ُ ْ ُبــن ِا َ رواحــة ْ
َ َ َ َقــول َ ْ َ

ِّالنــ 
ِ
َّ

 : ُجلــسواا ِ
َفجلــس، ْ َ َ

ِبــ ِ 
َ 

ــنم ٍغـــ
َ َ

ــــل،  ـ َفق ِ
َ

ــــا:  ـ ــــول َ َرسـ َذاك ِا َُ َ
ــــن  ُابـ ــــة ْ رواحـ

َ َ َ ـــالس َ ٌجــ ِ
ـــ ِ َ ِبــ

ــنم َ ٍغـــ
َ َ

َســـــمعك،  َ
ِ

َ   

َوأنت ْ ُتقول َ ُ َ
للناس 

َ
ُاجلسوا: ِ ِ

َفجلس، ْ َ َ
انه  ِ  ِم ِ

َ{٧٧ 

هـو  من القاء درسه وخرج النـاس، وجلس الرجل يف مكانه، إىل أن انتهى النيب 
: اجلـسوا فجلـست، ومل أمسعـه يقـول: ُمسعـت النـيب يقـول: ًال يزال جالـسا، فـسألوه، فقـال
  !!.ُقوموا، فكيف أقوم بغري إذنه؟

لــوا رضــوان هللا   بــه؛ أن تبــارك وتعــاىلفهــذا املــنهج الــذي فــازوا بــه، وأفلحــوا بــه، و
ن، فتكــون إرادتــه ًاإلنــسان يعــي أوال مــا يريــده الــرمحن يف هــذا البــاب، مث ينفــذ إرادة الــرمح

  .تبارك وتعاىلمتحدة مع إرادة الرمحن 

                                                           
 معجم الطبراني والبيهقي عن عائشة  رضي هللا عنها ٧٧
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  أصحاب األحوال

ة؟ ون من أصحاب األحوال أو الهمم العال ف أ   ك
 لجوابا   

ـــه  ـــان عليــ ـــا مبـــــا كــ ــون دومــ ـــم الـــــذين يتجملـــ ًأصـــــحاب األحـــــوال واهلمـــــم العاليـــــة هــ َّ  
ــــسلك ـــ ـــسلك ي ـــ ـــل مـ ــــه يف كــــ ـــ ــــصطفاه، ويتبعون ــب هللا ومـــ ـــ ــ ــاة، َّحبي ـــ ــ ـــذه احلي ـــ   .... ونه يف هـ

  .وهذا درب الصاحلني أمجعني
َفمــاذا يفعــل؟ ينظــر إىل هــدي النــيب كيــف كــان ميــشي؟ فيمــشي علــى هيئتــه وعلــى 
ــــام؟  ـــف كــــان ين ـــى وصــــفه، وكيـ ـــى هيئتــــه وعلـ ـــان جيلــــس؟ فــــيجلس علـ ــــف كـ وصــــفه، وكي

هِّـفيستحضر هيئتـه عنـد النـوم وينفذ مـا كـان يفعلـه  يـك عـن  قبـل النـوم وأثنـاء املنـام، 
  :العبادات، قال 

ِرأيتمو َما َصلوا{ 
ُ ُ ْ   ٧٨}َأص  َ

خذوا{  :وقال
ُ ُ

ِّع  م  َ ْمناس ِ
َ َ{٧٩  

تباعـه يف الــسلوكيات وحــىت  فهـذا شــيء مفـروغ منــه، لكـنهم يزيــدون عـن اآلخــرين 
ق اإلنــسان هــذا املــنهج علــى نفــسه، يــصبح صــورة مــصغرة علــى  ًيف العــادات، فعنــدما يطب ُ ِّــُ

ُ، فيفيض هللا عليه من أحوال نبيه، ويرزقـه هللا اهلمـة ه من أحوال وأفعال رسول هللا قدر
ـــصاحلون ــول الـــسادة ال ــىت كـــان يقـ ـــاع حلبيبـــه وصـــفيه، حـ ـــا يف كمـــال االتب ــون  ـــيت يكـ   :ِّال

لقــدم(( لنعــل، أو القــدم  ــه ميــشي خلفــه فــإذا أيعــين ك)) إين أمــشي خلــف النــيب النعــل  ن
  .رفع قدمه يرفعها، ويتابعه يف كل صغرية وكبريةوضع قدمه يضعها، وإذا 

ــه ينــال اإلنــسان األحــوال العاليــة، واألنــوار الــسامية،  فهــذا املــنهج األمثــل الــذي ب
والدرجات الراقية، وهذا املنهج مجعه السلف الـصاحل يف كتـب تـسمى الـشمائل احملمديـة، 

لإلمــام ) ائل احملمديــةالــشم(والــشمائل يعــين األوصــاف احلــسنة الطيبــة، وكــان أوهلــا كتــاب 
ـا رمبـا تكـون صـعبة ُالرتمذي  ، ولكن هذه الكتب قد كتبت منذ زمـن، واأللفـاظ الـيت 

                                                           
  لم عن مالك بن الحويرث البخاري ومس ٧٨
  سنن البيهقي عن جابر  ٧٩
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 يف هـذه األفعـال يف هـذا الزمـان حتتـاج إىل على أهـل هـذا الزمـان، وكيفيـة حماكـاة النـيب 
سـلوب عـصري يالئـم العـصر يف كتـاب  توثيق آخر، لذلك ترمجنا هذه الشمائل احملمديـة 

وهــو خــري كتــاب ملــن أراد أن ينــال هــذه املواهــب مــن حــضرة الوهــاب، ) اجلمـال احملمــدي(
تيه ًفيطبق ما فيه جيد اخلري من هللا فورا  ِّ ُ.  

  االنكسار

  ؟  ما مفتاح اإلنكسار 
 لجوابا   

ة اإلنكــسار مطلــب املقــربني الــسابقني، ألن موســى عليــه وعلــى نبينــا أفــضل الــصال
  : رب أين أجدك؟ فقال: وأمت السالم قال لربه يف إحدى مناجاته

أنا {
َ

عند 
َ ْ

ة ِ ِالمن َ ِ
ْ ــهم ُ ْقل ُ ُ ُ

ْمن 
ِأج ِ

ْ {٨٠  

ــنهللا  ـــا وال يف البحـــــار، لكـــ   :  لـــــيس يف الـــــسماء وال يف األرض وال فيمـــــا بينهمــ
                        ))م  فهو موجود يف قل))احلديداحلديد٤٤ وب هـؤالء املنكـسرين، ألن قلـو

عمرت مبواهب هللا، وفـتح هللا، وفيوضـات هللا، وكـل الـصفات الطيبـة الـيت أفاضـها علـيهم 
  .تبارك وتعاىل، فهؤالء هم أهل اإلنكسار  تبارك وتعاىلهللا 

ٌوأهــل اإلنكــسار هلــم أوصــاف مــع هللا، وهلــم أخــالق مــع خلــق هللا، أمــا مــع هللا ففــي 
  : ُيف عـــالهقـــول هللا جـــل                                                      

ً كلمــا ينــاجي هللا إن كــان يف الــصالة أو يــذكر هللا خــارج الــصالة، يستحــضر دائمــا ))فــاطرفــاطر١٥١٥((
ًحقيقتــه، أنــه عبــد فقــري ال ميلــك حــوال وال طــوال إال إذا أغنــاه مــواله مــن  حولــه وطولــه، وال ً

َّميلــك علمــا إال إذا علمــه هللا   مــن علمــه، وال ميلــك أي أمــر مــن أمــور الــدنيا تبــارك وتعــاىلً
ًواآلخــرة إال إذا أفاضــه عليــه مــواله، فيــدخل علــى هللا دومــا فقــريا، ويقــف بــني يديــه دومــا  ًً

َّذلــيال، فيتــذلل إىل هللا، ويــضرع إىل هللا علــى الــدوام، وينكــسر قلبــه ليجــربه  ، هــذه هللا ً

                                                           
  ذكره الغزالي في البداية ٨٠
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  .أوصاف الذين ينكسرون إىل هللا تبارك وتعاىل
ً مثـــاال للمـــؤمنني يف احلـــالتني، يف احلالـــة األوىل كـــانوا يف غـــزوة بـــدر وأعطـــا هللا 

م مجع صغري، والكفار مجع كبري، وليس معهم أسـلحة تغنـيهم يف هـذا القتـال،  ٌويعلمون أ ٌ
، وإال لن يتحقق هلـم النـصر، فـشعروا بـني يـدي ِّفهم يف أمس احلاجة إىل عون هللا وقوة هللا

ـــصرهم هللا ــــ ــــة، فن ـــر واحلاجـــ ـــ ــــضعف والفقـ ـــ ــــسكنة وال ــــة واملـــ ـــ لذل ــرب  ــــ ــــم يف احلـ   :هللا وهـــ
                                 ))مــا ســر النــصر؟ دخلــوا احلــرب وهــم ))آل عمــرانآل عمــران١٢٣١٢٣ 

  .ُيلبسون حلة الذل واالفتقار  
ن هللا ويف واقعة ُ حنني مـع قبيلـة هـوازن والطـائف، وكـانوا قـد فتحـوا مكـة وفرحـوا 

لـن : ًفتح هلم مكة، واجلـيش كـان عـشرة آالف وانـضم إلـيهم أيـضا ألفـني مـن مكـة، فقـالوا
زم اليوم من قلة ٌ، يعين هل يستطيع أحـد أن يهزمنـا فـنحن إن شـاء هللا كثـري، واألسـلحة !ُ

ــم سيمــشون مــن طريــق بــني جبلــني جــاهزة، والرجــال جــاهزون، لكــن األ عــداء يعرفــون أ
ــا، فبمجــرد أن دخــل جــيش  ًفرصــدوا رجــاال يف كــال اجلبلــني ومعهــم الــسهام الــيت يرمــون 

 َّ، حـىت أنـه مل يتبـقاملسلمني مـن املمـر فوجئـوا بـسيل عـارم مـن الـسهام، فأسـرعوا يف الفـرار
ولـــني الـــذين كـــانوا معـــه، ٌ إال نفـــر قليـــل مـــن األنـــصار واملهـــاجرين األمـــع حـــضرة النـــيب 

ــــم هللا ـــال هلـــ ـــ ــرعوا، فقـ ـــ ــــاقني أســ ـــ   : والب                                      

                                                   ))التوبةالتوبة٢٥٢٥((.  
 على الـنفس، أو االنتـصار علـى الغـري؛ أن اإلنـسان فأعلمنا هللا أن وسيلة االنتصار

حلاجـة إىل احلنـان املنـان، فمـن دخـل علـى هللا  ًيكون دائما وأبـدا يـشعر  ً وهـو جـاهال ً
ـــامل ــــه عــ ـــاعر أنـ ـــو شــ ـــصالة وهــ ــ ـــو يف ال ــ ــــى هللا ول ـــدخل علـ ــن يــ ـــه هللا، لكـــــن مـــ ِعلمــ َّ ... !!  

  .ال شيء!! ُ فماذا يعطيه هللا؟
لكـن إذا !!  امأله يل، فكيف ميأله؟، وأقول لهمليءأ ذاهب إلنسان ومعى كوب 

ــن  ــاب مــ ــ ـــبس جلب ـــصالة، وألـ ـــى هللا يف الـ ــل علـ ـــان فارغــــا ســــيمأله يل، كــــذلك أ داخــ ًكـ
الــصوف، والعبــاءة اإلجنليزيــة األصــلية، وأرى يف نفــسي أنــين شــخص لــيس لــه مثيــل، فمــا 

ملالبس، لكن املهم! العطاء الذي آخذه من هللا؟   . القلب، ماذا فيه؟ٌهللا ليس له شأن 
ســتمرار   أنــين حمتــاج إىل هللا، - مهمــا كــان عنــدي -لكــن أدخــل علــي هللا وأشــعر 
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ٌنفـــرض أن عنـــدي املـــال، فـــأ حمتـــاج إىل هللا ليحفظـــه، وهـــل يـــستطيع أحـــد منـــا أن حيفـــظ 
  .سيأتيه شيء من هنا أو من هنا، لذلك حيتاج احلفيظ ! ماله؟

ألوالد الـذكور، والبنـات تزوجـت واألمـور كمـا نفرض أين يف حالة استقرار وعندي ا
  :ينبغي، فاحلفاظ على هذه األمور حيتاج إىل الواحد املتعال، ألن

ــــا ـــ ـــ ــني وانتباهتهـــ ـــ ـــ ــــ ـــة عـ ـــ ــــ ـــني طرفـــ ـــ ـــ ـــ ــــا بـ ـــ ـــ ــــامـــ ـــ ـــ ــني وانتباهتهـــ ـــ ـــ ــــ ـــة عـ ـــ ــــ ـــني طرفـــ ـــ ـــ ـــ ــــا بـ ـــ ـــ   مـــ
  

ــــال ـــ ــــ ــــال إىل حـ ـــ ـــ ـــن حــ ـــ ــــ ــــدل هللا مــ ـــ ـــ ــ ِّيب ــــالُ ـــ ــــ ــــال إىل حـ ـــ ـــ ـــن حــ ـــ ــــ ــــدل هللا مــ ـــ ـــ ــ ِّيب ُ  
  

ا يـضمن ثبـات اإلميـان يف قلبـه؟ ال يوجـد أحـد،  َّـوأهم من هـذه األمـور كلهـا، مـن من
  :ُ كان ينادي هللا ويقول عقب كل صالة نفسه ألنه إذا كان حضرة النيب

ا{  َمقلب َ َ ِالقلوب، ُ
ُ

ت  ْث ِّ ِقل َ
َ

َدينك َع 
ِ ِ {٨١  

فكـــل األنبيـــاء !! ســـيد رســـول هللا ينـــادي هللا بتثبيـــت القلـــب، فمـــاذا نـــصنع حنـــن؟
ـــام ــل الـــــسابقني يف كتـــــاب هللا يـــــسألون هللا حـــــسن اخلتــ   : والرســـ                    

         ))ــن منــــا يــــضمن حــــسن اخلتــــام؟ ال أحــــد إال إذا بــــشر مــــن هللا، ))يوســــفيوســــف١٠١١٠١ ِّ مــ ُ ُ  
ِّأو بشر من حبيب هللا ومصطفاه ُ.  

جلنــة، فقــد دخــل َوحــىت املبــشرين  َ ُرســول َ ُ َاْلمــسجد  َِّا َ ِ ْ َوإحدى َ ــ ْ ِ ْــِيديه َ َ  َِأيب ََعلــى َ
ٍبكر، ْ َواألخرى َ ْ ُ َعمر، ََعلى َ َ َقالَفـ ُ َ:  

ذا { ه
َ عث َ ن

ُ َ ْ َيوم ُ ْ امة َ ِالق ِ
َ َ {٨٢ 

جلنة، ومع ذلك سيد اإلمام أبـو بكـر كـان يقـول لنـا ال آمـن مكـر هللا : ((َّبشرهم 
ـــدمي يف اجلنــــة ـــت إحــــدي قـ ـــو كانـ   : ألن هللا)) َّولـ                        ))الرعــــدالرعــــد٣٩٣٩((   

ال، إن كـــان يف قلـــيب، أو حـــويل، أو يف !  شـــيء؟ٌفمــا دام هنـــاك حمـــو وإثبـــات فهـــل أضــمن
ـــواله  ـــه إىل مــ ــــدوام حباجتــ ـــى الـ ـــشعر علــ ــؤمن يــ ــــسان املـــ ــــريه، فاإلنـ ـــسمي، أو يف غـ    ...جــ

  .وهذا هو اإلنكسار مع هللا
هذا اإلنكسار يستوجب أن يكـون صـاحبه لـه تعامـل خـاص مـع احملبـوبني مـن خلـق 

  : هللا                                  ))ما أوصافهم؟))املائدةاملائدة٥٤٥٤   
                                                           

  جامع الترمذي ومسند أحمد عن أنس  ٨١
  الحاكم في المستدرك والترمذي عن ابن عمر رضي هللا عنهما ٨٢
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                                     ))ـــين ))املائــــــدةاملائــــــدة٥٤٥٤ ـــؤمنني يعـــ ـــى املـــ ـــة علـــ  أذلـــ
متواضعني للعلمـاء والـصاحلني واألكـابر مـن املـؤمنني، حـىت الـشيوخ الركـع الـسجود الـذين 

ل نهج القومي الذي أتى به هللا على يد سـيد األولـني شابوا يف اإلسالم، وهم مستمسكون 
  :، ولذلك قال فيهم واآلخرين 

َتواضع َما{  َ َ َ
أحد 

ٌ َ ِ إ ِ
َّ
ُرفعه ِ َ ََ

  ٨٣}ُا  

ومعىن التواضع هنا أنـه ال يـرى أنـه خـري مـن أحـد مـن خلـق هللا، بـل يـرى نفـسه أنـه 
ُأقل الناس شأ عند هللا إال إذا رزق عفو مواله    .تبارك وتعاىلً

ملعاصـي، وإذا رأى مـن هـم : فإذا رأى الصغار يقول هم أحـسن مـين فقـد سـبقتهم 
، وأ ال أعـرف إن كنـت تبـارك وتعـاىلهـم أحـسن مـين سـبقوين بطاعـة هللا : أكرب منه يقـول

هــو أحــسن مــين : ًســأحلقهم يف الطاعــات أم ال، وإذا رأى املــساوي لــه إن كــان عاملــا يقــول
ٌهـو أحـسن مـين ألن لـه عفـو عنـد هللا، فلـن : ًد هللا، وإن كان جاهال يقـولألن له منزلة عن

ألمور اليت يفعلها خطئا، فبذلك يرى أن الناس أفضل منه   .ًيؤاخذه 
ُّوذلـــك مهمـــا كـــان جـــده واجتهـــاده يف العبـــادات، ألن علينـــا العبـــادات، لكـــن هـــل 

ُمـا الـذي قبـل؟ فـال فـأ أعمـل لكـن ال أعـرف ! هناك منا من ضمن قبول هذه الطاعـات؟
وهــذا ســيكون يف اآلخــرة إن شــاء هللا، ! َّأفــرح حــىت أتبــني هــذه الطاعــات وقبوهلــا عنــد هللا

ذه الطاعات كما قال هللا   : وعندها أفرح 
                                      ))يونسيونس٥٨٥٨((   

   !!ليس بعملهم وال مبا قدموه
ذه الطاعاتلكن يفرحون ب   .فضل هللا، وبتوفيق هللا هلم 

ـــذه اهليئـــة، وحـــضرة النـــيب أعطـــا مثـــال  فالتعامـــل مـــع خلـــق هللا ألهـــل االنكـــسار 
عظيم يف ذلك، فقـد كـان بعـض املـشايخ أو الـشيوخ الـذين شـابوا يف الـسن واليـستطيعون 

هاب، ، فلـم يـستطيعوا الـذاخلروج مع اجلـيش للقتـال جيلـسون يف مـسجد حـضرة النـيب 
والشباب يرى نفسه أفضل من هؤالء ألنه سـيجاهد، فأعطـاهم سـيد رسـول هللا الـدرس، 

                                                           
  صحيح مسلم والترمذي عن أبي هريرة  ٨٣
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ألثر ُ من دعائكم فإمنا ننـصر  إخويت ال تنسو: فكان يذهب إليهم ويقول هلم كما ورد 
ـــدعائكم  ــل ... ب ـــه يف كـ ـــا عاقـــا لوالدي ـــالد مـــا رأين ـــشباب يف ب ـــو أدركهـــا ال ـــة ل ًهـــذه احلال

، ألنه  ُيعرف أن الذي يؤازره هو دعاء األب ودعاء األم، لكننا اآلن وألننا ال نـرى أقطار
ُهذه احلالـة، فـاألب كـرب يف الـسن وحيتـاج مـن يقـضي لـه حاجتـه ومـصلحته، واألم كـذلك، 

ما عبء عليه ويريد أن يتخلص منهما   .َّفريى االبن أ
ك : فالرجــل قـــد يكــون عنـــده ثالثــة أو أربعـــة أوالد، فيقــول أحـــدهم لآلخــر خـــذ أ

؟: عنــدك، فيقــول ك عنــدك، فيقــول! َِومل أ ــاين، خــذ أ ؟: فيقــول للث فمــاذا يكــون ! َِومل أ
يزالـون يعيـشون يكونـوا ال وقد !!  أوالده ال يريدونه؟ندما يعرف أنإحساس هذا الرجل ع

بيـك عنــد : يف خـريه، ولكـن كـل مــا يف األمـر أن النـساء تقـول إحــداهن لزوجهـا ت  ال 
بيك وابعثه إىل فالن: ُبه لفالن، واألخرى تقول لزوجهاوأذهب  ت    !!.ال 

نه لن تيسر أموره بـدون هـذه الـدعوات هلـذا األب فـسيحمله  َّلكن لو شعر االبن  ُ
ء الليــل وأطــراف النهــار يــستعطفه ويــسرتمحه، ويطلــب منــه  فــوق ظهــره، ويــدخل عليــه آ

  .لنفسه وألوالده صاحل الدعاء
ًال مــن الــصاحلني عنــدما توفيــت أمــه رأى يف املنــام قــائال يقــولُولــذلك روي أن رجــ ًُ ُ :

يعــين كنــا نرمحــك ! مــن أجلهــا، فاحبــث لنفــسك عمــن يرمحــكُلقــد توفيــت الــيت كنــا نرمحــك 
  :من أجل هذه، وهي مطابقة للحديث النبوي

خ ْلوال{  شي
ٌ ُ ُ

ع،  ٌر اب ُ ٌوش َ َ ٌخشع، َ َّ ُ
ٌوأطفال  َ ْ ٌرضع، َ َّ ــهائم ُ ُو ِ

َ َ رت َ
َّ   ٌع،ُ

َّلصب م ُ ُعل ْ َالعذاب َ َ ا  َ   ٨٤}َص

َّما الذي مينع نزول العذاب؟ هؤالء الشيوخ الركع الذين يذكرون هللا، ويرجعون إىل 
م وكل من حوهلمتبارك وتعاىلهللا، ويدعون هللا  م وذر   . إلصالح أحوال أوالدهم وبنا

 الـدوام فقـراء إىل هللا، وأن نسأل هللا أن يرزقنـا االنكـسار حلـضرته، وأن جيعلنـا علـى
  .ال نفقد هذه احلالة طرفة عني وال أقل

                                                           
  يرة مسند أبو يعلي الموصلي والبيهقي عن والطبراني عن أبي هر ٨٤
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ة الصالح   فضل مصاح
؟ ة الصالح   ما فضل مصاح

 لجوابا   

ــن مـــصاحبة  ـــين ســـأذكر بعـــض الفوائـــد مـ ـــري، لكن ـــسؤال حيتـــاج إىل جملـــد كب هـــذا ال
  :الصاحلني، فقد قال 

ُّأحبوا { َالفقراء ِ َ َ ُ
َوج  ْالسوهم َ ُ ُ ِ{٨٥  

والفقراء يعين الفقراء إىل هللا، فإن رمحة هللا ال تبعد عنهم طرفة عـني، فعنـدما أكـون 
ًجالسا معهم أكون جالسا يف رمحة هللا    . على الفورتبارك وتعاىلً

فاإلنــسان بطبيعتــه مييــل إىل احملاكــاة، واحملاكــاة يعــين تقليــد غــريه، وحتــدث احملاكــاة لــه 
 يــشعر، فعنــدما يــصاحب اإلنــسان شــخص حيبــه لفــرتة طويلــة، جتــده مــن غــريه رمبــا وهــو ال

ًيفعل أشياء مثله متامـا بتمـام، فـضحكتك كـضحكته، وحركـة يـدك كحركـة يـده، مـا األمـر؟ 
هــي عــدوى، وهــي طبيعــة يف البــشر ال نــستطيع تغيريهــا، وهــي الــيت جعلــت اإلســالم يهــتم 

لنـسبة لـألوالد الـصغار، فـاألوالد الـذكور يق ث يقلـدون األم، لقدوة  ُلـدون األب، واإل
  .لذلك ال بد أن نكون أمامهم قدوة طيبة

ـــصاحلني  ـــ ــــوال ال ــن أحــ ـــ ـــسان مـ ـــ ـــل اإلن ـــدما ينقـــ ـــ ــــدي .... فعن ــ ــــيقتدي ويهت   ....ســ
  .بسيد األولني واآلخرين 

  : نصحنا أمجعني، والنصيحة للمؤمننيوهللا 
                                           ))التوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالتوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة١١٩١١٩((   

ًاتــق هللا أوال وخــاف منــه، مث احبــث عــن الــصادقني يف التعامــل مــع هللا وجالــسهم، وامــش  ِّ
ـــديهم، فيعمـــك الـــصدق الـــذي عمهـــم، ويفـــتح هللا  تـــدي  ـــم، و تبـــارك َّمعهــم، لتقتـــدي 

  . عليك كما فتح عليهموتعاىل
ـــصادقو ـــه يتحـــرى ٌن كثـــري مـــنهم تهـــؤالء الـــصاحلون وال َّكـــون دعوتـــه مـــستجابة، ألن

  : قال لسيد سعد بن أيب وقاص املطعم احلالل، والنيب 
                                                           

  الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة  ٨٥
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ا { سعد َ
ُ ْ ْأطب َ

َمطعمك ِ َ َ ْ ن َ ْت َ
َمستجاب  َ َ ْ ِالدعوة  ُ

َ ْ َّ
{٨٦  

م اتقوا هللا   :وأل
ٌأصبح بينهم وبني هللا نور موصول من القلب إىل حضرة هللا ٌ..   

  .َّلباهم يف أي أمر فإذا دعوا هللا 
وحنـــن حنتـــاج لـــذلك، حنتـــاج لرجـــل دعـــاؤه مـــستجاب، ســـواء ســـيدعو لنـــا وحنـــن يف 

ًمواجهته، أو بظاهر الغيب، فدعاء املؤمن ألخيه بظاهر الغيب ال يرد، ومستجاب فورا ُ.  
ـا طاعـة  ُونتعلم مـنهم اآلداب اإلهليـة، واألخـالق احملمديـة، والكيفيـة الـيت حيـسنون 

خذ ليقيمنا يف هذا امليدانرب الربية، فنحن كلنا حنت   .ُاج إىل من 
  :أما يف اآلخرة فقد قال 

ُالمرء{  ْ َمع َ ْمن َ َّأحب َ َيوم َ ْ امة  َ ِالق ِ
َ َ{٨٧  

 بــشيء فــرحهم مــا فــرح أصــحاب رســول هللا :  يقــولســيد أنــس بــن مالــك 
ُــذا احلــديث، فــأ أحــب حــضرة النــيب، وأحــب أ بكــر، وأحــب عمــر، فأحــب أن أكــون ُ ُ ُ 

  .معهم يوم القيامة، وكيف حيدث ذلك؟ مبصاحبة هؤالء األقوام
ذنــــهٌكــــذلك يف اآلخــــرة ال يــــشفع أحــــد عنــــد هللا     : إال                 

                 ))لـشفاعة ))البقرةالبقرة٢٥٥٢٥٥ خـذون اإلذن    :وهـؤالء الـذين          

               ))أي ال يشفعون يف أحد إال الذين  ))األنبياءاألنبياء٢٢٨٨.  
ً يعطــي الــشفاعة لنفــر مــن الــصاحلني مــن أمتــه تكرميــا هلــم ليــشفعوا يف فالرســول  َّ ُ

ــم يــوم القيامــة، وهــذا الــذي يقــول فيــه هللا م وطال    :حمبــيهم وأصــحا            

             ))مـــامهم الـــذي كـــانوا يقتـــدون بـــه،  .... ))اإلســـراءاإلســـراء٧١٧١ ُمل يقـــل بنبـــيهم، ولكـــن 
  .ويهتدون به يف حياته الدنيا

الثــر اد فيقــال هلــم: ((وكمــا ورد  دى هللا علــى العب ادخلــوا : َُّــإذا كــان يــوم القيامــة 
                                                           

  معجم الطبراني عن سعد بن أبي وقاص  ٨٦
  جامع الترمذي عن صفوان بن عسال  ٨٧
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دى هللا  انزلـوا إىل :  على العلماء العاملني فيقال هلـمتبارك وتعاىلاجلنة مبا كنتم تعملون، و
ًملوقف فكل من أسدى إليكم معروفا من أجلي، أو واساكم من أجلي، أو عـاونكم أرض ا

  )).من أجلي، فخذوا بيده وأدخلوه معكم اجلنة
  : ُفينــزل العلمــاء والــصلحاء، وكيــف يعرفــون أتبــاعهم؟ رمبــا ال يعرفــون األمســاء لكــن

                 ))ين يف  كل مجاعة سـيكون هلـم سـيميا خاصـ))البقرةالبقرة٢٧٣٢٧٣ ة مـن النـور الـر
  .الوجوه، فعندما يراهم يعرف أن هؤالء أتباعه، وأن هؤالء أحبابه

ر  ن يكــون لــه نــصيب مــن العــذاب يف  ُولــذلك قيــل يف الرجــل الــذي حيكــم عليــه 
  : تقول له املالئكة- نسأل هللا احلفظ والسالمة -جهنم 

  !ال: ول هلمالعاملني وتصاحبه؟ فيقً أمل تكن تعرف رجال من العلماء 
ٍأمل جتلــس يف جملــس عــامل  ولــو مــرة واحــدة؟ فيتــذكر أنــه جلــس يف : فيقولــون لــه

مسـه، ويـذهبون إىل هـذا الرجـل العـامل فيقولـون لــه: جملـس فـالن مـرة، فيقولـون لـه : اهتـف 
  !ٌهنا رجل ينادي عليك يريد منك أن تنقذه من النار
اخلروج من النار، وهذا ألنه جلس مـرة فاملالئكة يعاونون املؤمنني على الشفاعة يف 

مســـه ليــشفع فيـــه  واحــدة يف جملـــس رجــل مـــن الــصاحلني، فاملالئكـــة جيعلونــه ينـــادي عليــه 
   ..ويدخل اجلنة بشفاعة هؤالء

ألحاديــث الكثــرية الــيت أوردهــا رســول هللا  بتــة بــنص كتــاب هللا، و وهــذه الــشفاعة 
 ... نين ال أدخل النار، ولكن أ ُ ليس معي شيء يدخلين اجلنة، ولكنـين سيشفع يل 

  !ُكنت مشيت مع هؤالء الصاحلني
  .ُن يعرفون قيمة الصداقة والصحبةووهؤالء الصاحل

م يدخلون اجلنة أفواج   : وليسوا مع بعضهمًاومن حكمة هللا أ
                                   ))مرميمرمي٨٥٨٥(( ...  

  !وهذه للحساب  ..يعين مجاعة
  واجلنة؟
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                                       ))الزمرالزمر٧٣٧٣((   

   ..ًوزمرا يعين مجاعات
  ُفمن الذي حيشر وحده؟

  ...ون ن واملبعدوالكافر
  :ويقولون هلم

                                         ))عامعاماألناألن٩٤٩٤((.  
يت وحده   !كل واحد 

  لكن هؤالء مجاعة، وملاذا يكونون مجاعة؟ 
  :، كما ورد يف بعض األثر) يتأكدوا من بعضهم ( على بعضهملكي يتمموا 

 رب أيـن أخـي فـالن الـذى كـان جيلـس معـي :  أن العبد يـؤمر بـه إىل اجلنـة فيقـول
 رب إين كنـت أعمـل يل ولـه، : إنـه مل يعمـل مبثـل عملـك؟ فيقـول: يف الدنيا؟ فيقولـون لـه

مر هللا   .ًخذ بيد أخيك وادخال معا اجلنة: فيقال له 
فإذا دخل اجلنة وليس معـه شـيء، فيكـون يف الـدرجات  .. كل هذا يف نفع اآلخرة

ًالدنيا من اجلنة، فتأيت الشفاعة الثانية يف اجلنة؛ أن يرتفع إىل منزلة أصحابه املقربني فـضال 
ــمــن رب العــاملني  ــان يف هللا إال رفــع هللا أقلهمــا مقامــا إىل : ((ي اخلــرب، فف ًمــا حتــاب اثن

  .ًاكراما لصاحبه، وتقوى صاحبه)) مقام صاحبه وإن كان دونه يف العمل
ه هل يرتك صحبة الصاحلني طرفـة عـني؟ ال ! ُفاإلنسان على هذا املوجز الذي ذكر

  . من خسر الدنيا واآلخرة- والعياذ  -يرتكهم إال 
ملتقـــني، وأن ل هللا نـــسأ  أن يرزقنـــا علـــى الـــدوام مـــصاحبة الـــصاحلني، والتـــشبه 

ًنكون معهم يف الدنيا ويوم الدين، وأن جيمعنا هللا مجيعا على سـيد األولـني واآلخـرين، وأن 
  .ُنكون حتت لواء شفاعته يوم الدين، وأن حنظى برفقته أمجعني يوم الدين

رك على سيد دمحمَّصلى هللا وسلمو   َّ وعلى آله وصحبه وسلم و
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عة   ٨٨الحلقة السا

ة  ١س     معاملة هللا ألهل المح
اث رسول هللا   ٢س   م
اء  ٣س   كتاب األن

ة   معاملة هللا ألهل المح

ة؟ ان معاملة هللا ألهل المح   ما م
 لجوابا   

تبــــاع ســــيد األولــــني  مــــن جــــوده ورمحتــــه وكرمــــه بعبــــاده املــــؤمنني، وخاصــــة أهللا 
لعــدل، فيحاســبهم علــى الــذرة وعلــى واآلخــرين  ، يعامــل أمــم األنبيــاء الــسابقني كلهــم 

 وجعـل حـساب – الفتلـة الـيت تكـون يف نـواة الـبلح -النقري وعلـى القطمـري وعلـى الفتيـل 
لفضل، فيقبل احلـسنات، ويتجـاوز عـن الـصغائر مـن الـسيئات، وهـذا أمة رسول هللا   

ـــانون إهلـــي ـــيب ق ـــاب هللا، جعلـــه هللا ألمـــة حـــضرة الن  :   ذكـــره هللا يف كت            

                                                          ))األحقافاألحقاف١٦١٦((.  
ًث كثــريا يف ولــذلك يــوم القيامــة أول مــن حياســب حنــن أمــة رســول هللا، حــىت ال منكــ

م جـاءوا قبلنـا، لكـن سـيد  ًأهوال القيامة وننتهي منها سريعا، والباقني ميكثون فيها مع أ
  :رسول هللا قال

ُنحن { ْ َ
اآلخرون، 

َ ُ األولون ِ
َ َّ َيوم َ ْ امة  َ ِالق ِ

َ َ{٨٩  

  .يعين اآلخرون يف الظهور يف الدنيا، واألولون يف احلساب يوم القيامة
م وهــم حياســـبون، أو وحــساب األمــم كلهــا ظــاه ُر، وكــل أهــل املوقــف سيــشاهدو

                                                           
  م٩/٤/٢٠١٩هـ ١٤٤٠ من شعبان ٣المنيا  ٨٨
  صحيح مسلم ومسند أحمد عن أبي هريرة  ٨٩
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ُيعاتبون، أو يوخبون، فيشهدون الفضائح كلها، واليت جتعـل اإلنـسان الـذي حياسـب يكـون  َّ ُ ُ
  : ٍيف خزي شديد، حىت أن سيد إبراهيم خليل الـرمحن قـال                     

                                                ))رب خلصين ))الشعراءالشعراء  
ُأ وحــدي مــن هــذا اخلــزي والفــضيحة، ومل يقــل أ وابــين أو أ وعــائليت أو أ وأمــيت، بــل  ُ

  .نفسه فقط، واآلية واضحة
ون لكن من فضل هللا علينـا وكرمـه مجاعـة املـؤمنني، الـذي لـو أعطـا هللا القـوة والعـ

ُمــن عنــده وســجد لــه، وأطــال أعمــار يف هــذا الــسجود إىل يــوم الــدين، مــا وفينــا بعــشر  َّ
ــا علينــا مجاعــة املــسلمني، فهــذا فــضل واســع، فــسيد  َّمعــشار نعمــة واحــدة تفــضل هللا 

 وال حنـن، يقـول إبراهيم طلب من هللا عدم اخلزي مبفـرده، لكـن بـدون أن يطلـب النـيب 
ـــا هللا   : لنـــ                                     ))ـــشرى،  ))التحــــــرميالتحــــــرمي٨٨ ـــر إىل البـــ ُوانظـــ

النيب والذين آمنوا به، والذين آمنـوا بـه لـيس مـن كـان يف زمانـه فقـط، ولكـن مـن آمنـوا بـه 
ا أمته، فا لن خيزيهم   .ُإىل يوم القيامة أل

م؟ حضرة النيب    : اهليئة فقال  وصف لنا هذهكيف يكون حسا

إن {
َّ
ِد َا ِ

ْ َالمؤمن، ُ
ِ
ْ ضع ُ ُف َ َ َ

ه  ِعل ْ ُكنفه َ َ َ
ه،  س ُو ُ ُ َْ قول َ ُف ُ َ َ

ُأتعرف:  ْ َ
َذنب  ْ َ

كذا، 
َ

 

ُأتعرف ْ َ
َذنب  ْ َ

كذا، 
َ

قول  ُف ُ َ َ
ْنعم،:  َ َ

ِّرب، ْأي  َّح َ إذا َ
َ
ُقرره ِ َ َّ ه، َ ِذن ِ

ُ ُ
ِ  

َورأى ِنفسه ِ َ ِ
ْ َ

ُأنه  َّ
َهلك  َقال ،َ َ

تها:  َس ُ ْ َ ك َ َعل ا، ِ َْ َالدن ْ ُّ
  

وأنا
َ َأغفرها َ ُ ِ

ْ
َاليوم، َلك  ْ ع َ َف ْ ُ َ

َكتاب  َ
ِحسناته  ِ ِ

َ َ َ{٩٠  

ء، وينـزل  ُيدين اجلبار أحدكم منه ويكلمه بغري ترمجان، ويرخي عليه حجـاب الكـرب ُ ُ ُِّ
فيمــا بينــه وبــني هللا ًالــستائر، حــىت مــن جيلــس يف املوقــف ال يــرى أحــد مــنهم شــيئا، فيكــون 

ــه فيلمــه مــن حلظــة أن بلــغ إىل أن رحــل مــن الــدنيا، والفــيلم  فقــط، وهــذا فــضل هللا، ويري
  : مــسجل، ومنـــه نــسخ كثـــرية                            ))ــن يقـــرأ ولكنـــه ))النبـــأالنبـــأ٤٠٤٠  ل

ــــه ــرره بذنوبـ ـــــك يقـــ ـــد ذل ـــشهد، وبعــ ـــ: سيــ ــ ــــول ل ــــم، فيقـ ــــول نعـ ــــذا؟ يقـ ــــت هـ ــــت فعلـ   :هأأنـ
َستـرتـها(( ُ ْ َ َعليك َ َْ َْالدنـيا، ِيف َ َأغفرها َََوأ ُّ ُ ِ ْ َلك َ َاْليـوم َ ْ َ.((  

                                                           
  البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما ٩٠
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 ، حلجارة لو كشف هلم ذنب واحـد، ولكـن هللا يـسرت ُلوال سرت هللا سرتمجنا الناس 
  .وهذا فضل من هللا على هذه األمة املرحومة

ُهل رأى أحد ماذا فعل؟ ال، ال يوجد أحد يفتـضح يـوم القيامـة  ٌ ًمـن األمـة إال صـنفا ٌ ِ ُ
ًواحدا، وهو الذي يفـضح نفـسه يف الـدنيا، يعـين يفعـل الـذنب وجيلـس مـع هـذا ومـع هـذا 

  .ُأ فعلت مع فالن كذا، وعملت مع فالنة كذا: ويذكر ذنبه، ويقول
ملعــصية، فأنــت ســرتك هللا فاســرت نفــسك،  ــاهرون، يعــين جيــاهر  وهــؤالء امسهــم ا

نك عملت كذا وكذالكن تتحدث هنا وهناك وتتباه   :، قال !!ى وتفتخر 

ِأم ُّل{ 
معا َّ

ً َ إ ُ
َّ
ن  ِ َالمجاه

ِ
َ ُ{٩١  

ب  ـــم هـــم مـــن فـــضحوا أنفـــسهم، لكـــن إذا أكرمـــه هللا وأحـــس بوقـــع الـــذنب و َّأل
نية لصفوف املؤمننيب، فإن هللا يتوب عليه ويرجع مرةوأ  .  

اهر الذي يظل على ما هو عليه إىل  أن خيرج من الدنيا، ومل يتـب أو يـشعر لكن ا
  .لذنب، ومل يرجع إىل هللا تبارك وتعاىل

ٌلكن طاملا ال يزال هـو يف الـدنيا، وال تـزال لـه أنفـاس يتنفـسها، فبـاب التوبـة مفتـوح 
ـــال ـــه، وإذا ق ـــه: ل ــول:  رب، يقـــول هللا ل ـــدي، فيقـ ـــه: لبيـــك عب وأ : أ تبـــت، فيقـــول ل

ة الــىت جعلهــا هللا خــري قبلــت، وهــل هــو حمتــاج منــا أي  َُّــشــيء؟ أبــدا ولكنــه إكــرام هلــذه األم ٌ ً
  : َُّأمة                        ))وهذا لكل عوام املؤمنني))آل عمرانآل عمران١١٠١١٠ .  

 ، س مــن املــؤمنني تكــون هلــم منزلــة خاصــة عنــد رب العــاملني خلــشيتهم  ويوجــد أ
، وخــوفهم مــن هللا تبــارك  لطاعــات والعبــادات اخلالــصة  وتقــواهم  وتعــاىل، وإلقبــاهلم 
ُعلى الدوام، فهؤالء هلم معاملة أخص َّ.  

هــا، فـإن هـؤالء هلــم معاملـة أخـص، تبينهــا  ُفـإذا كـان العـوام هلــم معاملـة خاصـة ذكر ُّ
 عنـدما نقـضت قـريش االتفـاق والعهـد الـذي بينـه لنا هذه احلكاية، فـسيد رسـول هللا 

ٌ أصحابه أنه سيتوجه لفتح مكة، وأخـربهم أن هـذا سـر، وال يفـشيه أحـد، وبينهم أعلن بني ُ َّ
حــىت ال يعــرف أهــل مكــة اخلــرب، ملــاذا؟ ألنــه مكــة فيهــا بيــت هللا احلــرام، ولــو مسعــوا بــذلك 

                                                           
  رة البخاري ومسلم عن أبي هري ٩١
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ًستكون حر وحيدث قتل، وتـسيل الـدماء، وهـو ال يريـد أن حيـدث يف البلـد احلـرام إسـالة 
ُامـا حلرمـة الن قتـال وال شـيء مـن هـذا القبيـل احرتدماء، ولكنه يريـد أن يـدخلها بـدو بيـت ً

  :يف مكةاحلرام، ألنه قال 

إن{ 
َّ
ــة ِ م

َ َحرمهــا َ ََ ْولــم ُا َّ َحرمهــا َ ْ ِّ َ ُالنــاس ُ َّ
فــ 

َ َ
ُّحــل  ِ
رئ َ ْمــال ُيــؤمن ِ ُ

ِ
ْ

ِــا  ِواليــوم ِ
ْ َ َ 

ِاآلخــــر
ْ

أن 
ْ

َـــــسفك 
ِ ْ َبهــــا َ و َدمـــــا ِ

َ عـــــضد َ
َ

ِ
ْ َبهــــا َ َشـــــجر ِ َ َ

ة،
ً

ــإن  فـــ
ْ

ِ
َ

أحــــد 
ٌ َتـــــرخص َ َّ َ َ

ِلقتـــــال 
َ
ِ ِ 

ِرسول
ُ َفيها  ِا َ

فقولوا ِ
ُ َ

إن :
َّ
قـد َا ِ

ْ َ
أذن 

َ
ِلرسـوله ِ ِِ

ُ ْولـم َ ـأذن َ
ْ َ ـم، َ نمـا ْل َو َّ

ِ
أذن َ

َ
ِ 

َفيها ِ
ساعة ِ

ً َ ْمن َ
َنهار ِ

َ
َّثم 
ُ

ْعادت  َ َحرمتها َ ُُ َ َاليوم ْ ْ َكحرمتها َ
ِ
َ ْ ْاألمس ُ َ ْ

ِ {٩٢ 

ً أعطاين ساعة لو أحدا منعـين عنهـا ال مـانع أن أقاتلـه وأحاربـه، وسـيد رسـول يعين
  :هللا دعا هللا وقال

َّاللهم{  ِخذ ُ
ُ

العيون 
َ ُ ار ُ َواألخ َ ْ َ ْعن َ ش َ ْق َ َّح ُ غتها َ َن َ َ ْ َالدها  ِ َ

ِ ِ{٩٣  

لفعــل عنــدما مــشى ومعــه اجلــيش، وكــان عــددهم عــشرة  والعيـون هــم اجلواســيس، و
م مشيا، وينزلون كـل مـدة آالف ً، وليس جيشا صغريا، ويستغرق الطريق ثالثة إىل أربعة أ ًً

م إال وهــم  كلــون ويــصلون، ومــع ذلــك أهــل مكــة مل يــرو يف مكــان ويــذحبون ويطهــون و
 !!.على أبواب مكة

إ : وخــرج زعمــاء قــريش، وكــان ال يــزال أبــو ســفيان ومــن معــه علــى الكفــر، فقــالوا
را شــديدة، قبيلــة ســليم صــغرية ال : هــذه قبيلــة ســليم، فقــال أحــدهم:  فقــال أحــدهمًنــرى 

را ضخمة، فهيا بنـا لنـرى، ففوجئـوا أن هـذه النـار حملمـد  ًمتلك كل هذه النريان، فأ أرى 
ــزوا ومل  رســـول هللا والــــذين معـــه، واجلــــيش علــــى أبـــواب مكــــة، وهـــم مل يــــستعدوا ومل يتجهــ

  .ة النيب يريد أن يدخل بغري قتاليتمكنوا من االستعداد، ملاذا؟ ألن حضر
فلما طلب من أصحابه عدم إذاعة الـسر، نـزل سـيد جربيـل وأخـرب النـيب أن أحـد 

ضـعي هـذا الكتـاب يف : أصحابه كتب رسـالة ألهـل مكـة، وأتـى جباريـة مـن عنـده وقـال هلـا
سـم الرجـل، وهـو سـيد  شعرك، وإذا أوصلتيه ألهـل مكـة فأنـت حـرة لوجـه هللا، وأخـربه 

                                                           
 البخاري ومسلم عن أبي شريح العدوي  ٩٢
  تاريخ الطبري عن المسور بن مخرمة  ٩٣
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  :، فقال سيد رسول هللا لسيد علي والزبري واملقدادطب بن أيب بلتعة حا

انطلقوا {
ُ
ِ

َ ْ
َّح  تـأتوا َ

ُ َ
روضـة 

َ َ ْ خـاخ، َ
َ

فـإن 
َّ

ِ
َ

َبهـا  ظعينـة ِ
ً َ

َمعهـا ِ َ ٌكتـاب، َ َ
ُفخـذوه ِ ُ ُ َ

َمنهـا،  ْ
ِ 

فــــذهبنا
َ ْ َ َ َ

ــادى  َتعــ َ َ
بنــــا 

َ
لنــــا ِ خ

َ ْ َ
ـــ  َّحـ نــــا َ أت

َ ْ ـــة، َ الروضـ
َ َ ْ ـــإذا َّ فـ

َ
ِ
َ

ُنحــــن  ْ َ
ـــة،  ِالظعينـ

َ
ِ فقلنــــا ِ

َ ُ َ
 :

ِأخـــــر
ْ

تـــــاب،  َال َ
ْفقالـــــت ِ َ َ

ــــا:  ـــ َمـ ِمــ
ْمـــــن َ

ٍكتـــــاب، ِ
َ
ــــا ِ فقلنـ

َ ُ َ
ـــرجن:  َّلتخــ

ِ
ْ ُ

تـــــاب،  َال َ
 ْأو ِ

ـــ َّلنلقــ َ
ِ

ُ
ــــاب،  ـ َالث َ ــــه ِّ ُفأخرجتـ ْ َ َ ْ َ

ــــن  ْمـ
ــــها، ِ َعقاصـ

ِ
َ

ــــا ِ نـ فأت
َ ْ َ َ

ــــه  ِـ ـــ ِ َّالنــ
ِ
َّ

  ـــإذا فــ
َ
ِ

َ
ــــه  ـ ِف ــــن ِ ْمـ

ِ 

ِحاطـب ِ
ل ِأ ْبـن َ تعــةَ

َ َ َ
أنـاس ِإ 

َ
َمـن 
ك ِ َالمــ

ِ
ْ ْممـن ُ َّ ـة ِ م

َ َ
هم ِ ْخــ ُ ُ

ِ
ْ عض ُ ْبـ َ

 ْأمــر ِ

ِّالن
ِ
َّ

  َفقال َ َ
ُّالن 

ِ
َّ

  :هذا َما
َ ا َ ُحاطب؟ َ

ِ
َقال َ َ

 :
َ

ْتعجـل  َ ْ َ
َّعـ  ـا َ َرسـول َ َُ ،  ِا

إ
ِّ
ُكنت ِ ْ

َامرأ  ْمن ْ
ش ِ ْق َ ْولم ُ ن َ ْمن ْأ

أنف ِ
ُ ْ

ْسهم،
ِ ان ِ و

َ ْمن َ َمعك َ َ ْمـن َ
ن ِ َالمهـاج

ِ
َ ُ 

ــم ْلهـــ ـــات ُ ـــ ٌقرا َ َ ــــون َ حمـ
َ ُ ْ ــــا َ َبهــ ـــيهم ِ ْأهلــ

ِ ِ
ــــوالهم ْ ْوأمــ ُ َ ْ ـــة، َ ــ م

َ َ
ــــت ِ ــ ُفأحب ْ َ ْ َ

إذ 
ْ
ِفـــــات ِ

َ َ
ــــن  َمــ
ِ 

ــسب ِال
َ َّ

ْفــيهم 
ِ أن ِ

ْ
َأصــطنع 

ِ
َ ْإلــيهم ْ ْ

ِ ــدا ِ حمــون َ
َ ُ ْ ِقــراب َ

َ َ َ
َومــا  ُفعلــت َ َ َ

َذلــك 
ِ
َ

كفــرا 
ْ

و 
َ َ 

ارتدادا
َ
ِ
ْعن ْ َ ، ِدي َفقال ِ َ َ

ُّالن 
ِ
َّ

  :ُإنه َّ
قـد ِ

ْ َ
م،  ْصـدق َ َ َفقـال َ َ َ

ُعمـر  َ ِدعـ: ُ
ْ ـا َ َرسـول َ َُ 

، ب ِا َفــأ ْ َ
ُعنقــه،  َ ُ َفقــال ُ َ َ

ُإنــه:  َّ
شــهد ِ

َ
ِ

َ
ــدرا 

ْ َومــا َ ك َ َــدر ْ َّلعــل ُ َاطلــع  َا َ  َعــ َّ

ِأهل
در، ْ

ْ َفقال َ َ َ
َاعمل:  تم َما واْ ْش ُ ْ

فقد ِ
ْ َ َ

ُغفرت  ْ َ َ
م    ٩٤} ْل

ُوهــذا الفعــل الــذي فعلــه ســيد حاطــب نــسميه يف القــانون خيانــة عظمــى، واخليانــة 
، ولرسـول هللا يعــين لـدين هللا اإلسـالم، لكـن هـذا الرجــل !!ُالعظمـى لـسيد رسـول هللا 

وهــذا الــذي كــان قــد حــضر غــزوة بــدر، والــذين حــضروا غــزوة بــدر كمــا قــال رســول هللا، 
َّلعل: ((ذكر هذه القصة من أجله َاطلع  ََّا ََ ِأهل ََعلى ََّ ْ ٍبدر، َ ْ َفـقـال َ َ ُاعملـوا: َ َ ْشـئـتم َمـا ْ ُ ْ ِ 

ْفـقد َ ُغفرت َ ْ ْلكم ََ ُ َ.((  
َوكون هللا يقول هلم هذا الكالم، يعين توالهم حبفظه وصيانته فال يقعـون يف معاصـي 

ــم إذا مسعــوا ذلــك، يــذهب أحــدهم والعيــاذ ً تبــارك وتعــاىل أبــدا، حــىت ال يظــن ا لــبعض أ
  ....: ، ال، ولكن! فيشرب أو يقتل أو يزين أو يفعل ما يشاء من املعاصي

                                   ))يوسفيوسف٦٤٦٤((.  

                                                           
 البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب  ٩٤
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خــذها أحــد  ــوا هــذه اخلــصوصية، هــل وقفــت عنــدهم وال  ل هــؤالء القــوم الــذين 
  :م؟ ال، قال الذي ال ينطق عن اهلوى صلوات ريب وتسليماته عليهبعده

إذا{ 
َ
َّأحب ِ دا ُا َ ْع ُه ْلم َ ََّ ٌذنب  ُ ْ َ

{٩٥  

ــن اهلفـــوات  ــه حـــىت مـ ــائر، وحيفظـ ـــه هللا حيفظـــه مـــن الوقـــوع يف الكبـ ـــذي حيب ُيعـــين ال
ُوالصغائر، فال يقع منه ذنب يضره يف الدنيا، أو يسيئه وخيزيه يف الدا ُ   .ر اآلخرةٌُ

فهؤالء أهل خاصة اخلاصة، وهم الذين تـوالهم هللا بواليتـه، فاألنبيـاء هلـم العـصمة، 
حلفــظ، ومــاذا يعــين ذلــك؟  م أي ذنــب أبــدا، واألوليــاء خــصهم هللا  َّفــال خيطــر علــى قلــو ً
لــه الــذنب، لكــن هللا حيفظــه مــن تنفيــذ مــا  ُيعــين قــد يفكــر يف الــذنب، أو قــد خيطــر علــى 

ل   :ه، والوقوع يف هذا الذنب، وهذا يقول فيه سيد رسول هللا خطر على 

ن{  و
ْ
ِ
َّهم َ ئة َ ٍس

َ ِّ َ
ْفلم ِ َ

َعملها  َ ْ َكتبها َ َ ُعنده ُا َ َ ْ
حسنة ِ

ً َ َ املة َ
ً

ِ {٩٦  

ــنفس أو مــن الــشيطان أو مــن شــياطني اإلنــس ذنــب،  لــه مــن ال يعــين خطــر علــى 
ُاذا يكتـــب لـــه؟ يكتـــب لـــه حـــسنة عنـــد هللا وجاهـــد نفـــسه ومنـــع اجلـــوارح مـــن التنفيـــذ، فمـــ ُ

.
  

  اث رسول هللا م: ٢س

اث رسول هللا    ؟ما م
 لجوابا   

ُ رأى اإلمـام علـي جـالس يف املـسجد يعطـي درس علـم، ولـيس سيد أبو هريرة 
ق ًحوله غري نفر قليل، والسوق كان قريبا من املسجد ومملوء عـن آخـره، فخـرج إىل الـسو

دى   .ُ يوزع يف مسجدهُّ أهل السوق هلموا فإن مرياث رسول هللا : و
ن أســرعوا، وظنــوا كلهــم أن ســيد وفالتجــار تركــوا مــا يف أيــديهم وأســرعوا، واملــشرت

                                                           
  الرسالة القشيرية وتاريخ بغداد عن أنس  ٩٥
 صحيح مسلم عن ابن عباس رضي هللا عنهما ٩٦
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 ووضـعوه يف املـسجد وسـيوزعونه علـيهم، فنظـروا يف املـسجد ًا كثـريًرسول هللا قد تـرك مـاال
، وآخــر حيفــظ القــرآن، وآخــر يــذكر هللا، ًاطــي درســًفلــم جيــدوا أحــدا غــري اإلمــام علــي يع

  : فقالوا أليب هريرة
  !!أين مرياث رسول هللا؟

  :فقال هلم
  . ما رأيتموه يف املسجد هو مرياث رسول هللا

  !!وهل مرياث رسول هللا طني أو مال؟ ال
  : فقد قال رسول هللا  ...لكنه العلم

إن{ 
َّ
َالعلماء ِ َ ورثة ُ

ُ َ َ اء َ ِاألن َ
ِ
ْ َ ْ

إن ،
َّ
اء ِ َاألن َ

ِ
ْ َ ْ

يورثوا ْلم 
ُ ِّ َ دينارا ُ

َ
و ِ

َ َدرهما َ ْ َإنما ِ َّ
ورثوا ِ

ُ َّ َ 

َالعلم ْفمن ِ َ َ
أخذ 

َ َ
ِه  أخذ ِ

َ َ
ِوافر  َِحظ 

َ{٩٧  

  ما مرياث األنبياء؟
  .العلم والنور -

o خذون العلم وحده   ..فهناك من 

o خذون النور وحده   ..وهناك من 

o  خذون العلم   !!ًوالنور معا وهناك من 

 وهذا األكمل واألمت .  
  !ٌ له نصيب يف تركة رسول هللا- حىت صاحب اإلميان الضعيف -لكن كل مؤمن 

، علــى األقــل لــه نــصيب مــن النــور يف قلبــه، ال يعلــم مــداه إال هللا، وهــو نــور اإلميــان
  : كان يقولسيدي أبو احلسن الشاذيل 

  ني السماء واألرض،ُلو كشف عن نور املؤمن العاصي ملأل ما ب ((
ملؤمن املطيع؟ لكم    )) ! فما 

                                                           
  جامع الترمذي وأبي داود عن أبي الدرداء  ٩٧
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  :َّ، كما وضح حضرة النيب !!نكتة سوداء على القلب خيتفي منها النور

إن {
َّ
َالمؤمن ِ

ِ
ْ إذا ُ

َ
َأذنب ِ َ ْ

ْانت  َ
تة  ن

ٌ َ ُ
ُسوداء  َ ْ ه، ِ َ ِقل ِ

َ
فإن 

ْ
ِ
َ

َتاب  َ
ع  َون َ َ َواستغفر، َ َ ْ َ ْ َ 

َصقل ِ
ه، ُ ُقل ُ َ

فإن 
ْ

ِ
َ

َزاد 
َ

ْزادت،  َ َ
َفذلك 

ِ
َ َ

الران 
ُ ره ِالذي َّ ُذ َ َ

ه ِ ُا  ِكتا ِِ
َ

:  

 
َّ

ْل  ران َ
َ ــهم َع َ ْقل

ِ ِ
ُ

انوا َما 
ُ

سبون 
َ ُ ِ

َ  {٩٨ 

والــران يعــين الــستارة أو الغطــاء، فيحجبــه عــن الطاعــات والــصاحلات، والــنفس يف 
 إىل أن يــشاء هللا فيكــشف لــه ُّهــذا الوقــت تــضحك عليــه وجتــره إىل املعاصــي واملخالفــات،
 :  ًََّضيا من النور الـذي معـه، فيعـرف أنـه أخطـأ، فريجـع إىل هللا               

                                              ))األعرافاألعراف٢٠١٢٠١((.  
  :فمرياث رسول هللا

نواعه -  :العلم 

o حكا  .م هللا وهو علم الشريعة والفقه العلم 

o مساء هللا وصفات هللا  . والعلم  وهو العلم 

o سرار كتـاب هللا وفيـه أسـرار ال حيملهـا إال األبـرار واألطهـار :  والعلم 
                       ))ـــدين، فهــــذا  ))الواقعـــةالواقعـــة٧٩٧٩ لي ولـــيس املــــس 

ٌاملــس ســهل،  أنــواره إال املطهــرون، فــال يــستطيع  معانيــه وُّلكــن ال ميــسُّ
ُّأن ميــس املعــاين الــيت يف القــرآن واألنــوار الــيت يف القــرآن غــري صــاحب 

  .َّالقلب الذي طهره الرمحن 

o ليوم اآلخر  .والعلم 

o جلنة وما فيها وما أعد هللا فيها لعباده الصاحلني  .َوالعلم 

o رم لنار وما جهز هللا فيها للكافرين وا  .نيَّوالعلم 

o حوال األنبياء وأممهم السابقني  .ُ والعلم 

                                                           
  رمذي عن أبي هريرة سنن ابن ماجة والت ٩٨
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  .كل هذه العلوم الدكتور األعظم يف تدريسها هو سيد رسول هللا 
!  مــن عنــده ينــافس بــه علــوم ســيد األولــني واآلخــرين؟ًافهــل هنــاك أحــد يؤلــف علمــ

قال هللا، وقال رسول هللا، لكـن لـو : هذا نضرب بكالمه عرض احلائط، فأي إنسان يقول
وماذا نفعـل بـك؟ نريـد أن نعـرف مـاذا قـال هللا، ومـاذا : أ أقول كذا وكذا، نقول له: لقا

غ عــن رســول هللا غ يبـل ّــقــال رســول هللا، وهــذا امســه مبل ِّــ َِ ُ :                      

                               ))األحزاباألحزاب٣٩٣٩((.  
  .اع وأصناف ال عد هلا وال حصر هلاوالنور كذلك أنو

َّالنــور الــذي أعطــاه هللا تبــارك وتعــاىل للنــيب، وورثــه وفمــرياث النبــوة هــو هــذا العلــم  َ َ
َّ لصحبه املبـاركني، وهـم ورثـوه للتـابعني، والتـابعني ورثـوه ملـن يلـيهم مـن الـصاحلني النيب  َّ َ

إىل يــوم الــدين، فهــذا مــرياث والعلمــاء العــاملني، وينتقــل هــذا العلــم مــن طائفــة إىل طائفــة 
ٌ الــذي حنــرص مجيعــا علــى أن يكــون لنــا قــسط منــه أو نــصيب منــه يف هــذه رســول هللا  ٌ ً

  .احلياة إن شاء هللا

اء   كتاب األن

ما أخ هللا تعا  القرآن دنا ع    :قول س
                           ))م٣٠٣٠ مم    ))م

ال   تاب هنا؟ما المقصود 
تاب وهو ما زال  المهد؟   وم آتاه هذا ال

 لجوابا   

ُوصــف هللا أم ســيد عيــسى عليــه وعلــى نبينــا أفــضل الــصالة وأمت الــسالم الــسيدة 
  : مرمي فقال              ))املائدةاملائدة٧٥٧٥(( ...   

  .بلغت مقام الصديقني، وهو أعلى مقام بعد النبوة
ً فنــذرت  إن رزقهــا هللا بولــد أن جتعلــه خادمــا !ُ مــرمي أمهــا مل تكــن تنجــبوالــسيدة
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لبيت املقدس، وزوجهـا كـان مـن كبـار العلمـاء الـذين يـشرفون علـى بيـت املقـدس، فرزقهـا 
ـــرآن ـــرب القــ ــــا أخــ ـــت كمـ ـــت، فقالــ   : هللا ببنــ                                      

                  ))فجاءهــا األمــر مــن هللا أن جتعلهــا مكــان الولــد يف بيــت ))آل عمــرانآل عمــران٣٦٣٦ 
، وأمستها مرمي، وكلمة مرمي يف لغتهم العربية يعين العابدة   .املقدس تتعبد 

ُوســـيد زكـــر كـــان متزوجـــا مـــن خالتهـــا، فمـــن الـــذي يرعـــى هـــذه البنـــت ويـــشرف  ً
 هذا الوقـت يف بيـت املقـدس كـان يريـد كـل واحـد مـنهم أن عليها؟ العلماء الذين كانوا يف

ُيشرف عليها، فاختلفوا مع بعـضهم، فقـالوا نقـرتع ومـن ختـرج القرعـة عليـه يقـوم برعايتهـا، 
  .ُفوقعت القرعة على سيد زكر

ـا، وأتـى بـسلم خـشب تـصعد عليـه وتنـزل  فصنع هلـا حجـرة فـوق املـسجد خاصـة 
ــا، بت ــيس  ــه يرفــع ول ــه، ولكن ًمن ــاح، فيــضع الــسلم ويــصعد ويفــتح ُ ــه مفت ً وصــنع هلــا  ول

ُوينظر ما تريده وما حتتاجه، فإذا انتهى يغلق الباب وينزل ويرفع الـسلم، حـىت ال يـستطيع 
  .ٌأحد أن يصعد هلا

وبعـــد فـــرتة عنـــدما رآهـــا قـــد اخنرطـــت يف العبـــادة  واســـتغرقت فيهـــا، تعجـــب مـــن 
م الصيف جيد ع م أمرها، فكان يصعد يف أ ندها فاكهـة الـشتاء كالتفـاح والربتقـال، ويف أ

  : الـشتاء جيـد عنـدها فاكهـة الـصيف كـالبطيخ والـشمام واملـاجنو                     

                                                                     

                        ))آل عمرانآل عمران٣٧٣٧((.  
ا وصلت إىل درجة عظيمة يف تقـوى هللا، واملكـان الـذي تتعبـد فيـه أصـبح  فعرف أ
موضع إجابة، فمن دعا فيه هللا سيستجيب له هللا، وهو كان يتمىن الولد، ولكنـه كـان قـد 

َّكرب يف السن وزوجته كـربت، وجـف عنـده مـاء الغريـز ُة، فكيـف ينجـب؟ وزوجتـه كـذلك مل ُ
تيهـا الـدورة فكيـف تنجـب؟ َّلكـن ملـك امللـوك إذا وهـب ال تـسألن عـن الـسبب، !! ُتعد 

ألســــباب، وإن شــــاء يــــرزق وهبــــا مــــن عنــــده بــــدون أســــباب، فــــدعا هللا   : ًإن شــــاء يــــرزق 
                                                                  

      ) ) آل عمرانآل عمران٣٨٣٨((.  
  : ًفاملالئكــــة بــــشروه فــــورا                                              



دالشيخ  تاب                                     فوزى دمحم أبوز   ١٢٧  رقمال
  

 
عةالحلقة    )٨٣             (                                                                       السا

               ))أبشر سيأتيك الولد إن شاء هللا ))آل عمرانآل عمران٣٩٣٩.  
ــرمي العابـــدة ا ــة هللا الـــسيدة مـ ــوم وجـــدت رجـــال يـــدخل ملتفرغـــة لطاعـ ً يف ذات يـ

وكـان يف صـورة بـشر، فـسألته ! ُعليها مع أن الباب مغلق والسلم مرفوع، فمن أين دخـل؟
ُمن أنت؟ ومن الذي أتى بك؟ وكان هو سيد جربيل، ومرسل من عنـد اجلليـل، وحـىت ال 

هـــا يف صـــورة بـــشرية كمـــا كـــان ينـــزل ً أحيـــا علـــى احلـــضرة ُتفـــزع وال حيـــدث هلـــا رعـــب أ
  : احملمدية، قال                                      ))مرميمرمي١٩١٩((.  

َّنفخ يف كمهـا، وهـذه النفخـة تكـون منهـا اجلنـني يف بطنهـا ! فكيف يهب هلا الغالم؟ ُِّ
ٌهــم قــوم ومــاذا تقــول لبــين إســرائيل و! مــر مــن يقــول للــشيء كــن فيكــون، فمــاذا تفعــل؟

ٌــت؟   : فاحتــارت وقالــت! ُ                                  ))ــا ))مــرميمــرمي٢٣٢٣  أل
خائفة من لـوم النـاس، وتـوبيخ النـاس، وعتـاب النـاس، وهـم يهـود، واليهـود عنـدهم غلظـة 

  .وشدة ال تطاق
بعيــد عــن فخرجــت تبحــث عــن مكــان تلــد فيــه يف اجلبــل أو يف مغــارة أو يف مكــان 

ًأعـني النـاس، واحلمـل هنـا مل يــستغرق تـسعة أشـهر، فلـو كــان تـسعة أشـهر لعرفوهـا مبكــرا، 
ًولكــن احلمــل قــد مت يف تــسع ســاعات، كــل ســاعة مبقــام شــهر، ولكــن لــو كــان محــال عــاد  ً َّ

 لظهر بعد أربعة أشهر عليها، أو يف الـشهر اخلـامس أو يف الـشهر الـسادس، لكـن هللا 
  .ًن يكون محال ليس له نظري، وليس له شبيه من قبل وال من بعدَّقدر وهو قدير أ

مــر كــن فيكــون، لكــن ســيد عيــسى خلقــه هللا  ُآدم خلقــه هللا مــن غــري أب وال أم 
َّبــدون أب ولكــن لــه أم، محلــت ووضــعت، ومحلــت معناهــا أن رجــال ضــاجعها وتكــون مــن  ً ُّ

  .ُمائه جنينها، وهذه جرمية يف عرف الناس
جبـوار بيـت املقـدس، ) بيت حلم(ة وهي مكان مولده يف مكان امسه فذهبت يف مغار

ًوولدته وليس معها أحد جيهز هلا طعامـا، وال يقـضي هلـا حاجتهـا، وكـان هنـاك جبوارهـا خنلـة 
  : جافة، وليس خنلة كاملة ولكن جزع خنلة، فأوحى هللا إليها                      

                                               ))مرميمرمي((.  
ــه طعــام وشــراب، ألنــه قــال هلــا ــذا اجلــزع في ــة، فــالبلح الــذي كــان  : وانتبهــوا لآلي

َِفكلــي واشريب( ْــ َ ِ ُ ألنــه ال يوجــد مــاء يف هــذا املكــان، فهــل يوجــد بطلــة يف لعبــة مــن ألعــاب ) َ
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ز جزع خنلة؟  ال يوجد، وهل يوجـد رجـل شـديد وفتـوة يـستطيع أن !!القوى تستطيع أن 
ـــة؟ ــزع خنلـــ ـــ ــــز جـ ــــباب! ُيهــ ألســ ــــذ  خــ ــــد أن  ـــه ال بــ ـــا هللا أنـــ ــــن لريينـــ ـــد، لكــ    ....ال يوجـــ
  .يف كل أمور حياتنا

ألسـباب، فمـن ألن هللا  خـذ   هو الذي صنع األسباب، وهـو الـذي أمـر أن 
 القـدرة اإلهليـة، والتـشريعات يرتك األسباب نسميه متواكل وليس متوكل، ألن هـذا خيـالف

نية اليت أنزهلا هللا على خري الربية    .الر
ُوالقصة فيها أمـور كثـرية مل تـذكر، فـإذا فكـرت فيهـا حتتـار، فـاملولود الـذي تلـده أي 
ـــس الداخليــــة،  ــا، واملالب ـــيت ســــتلفه فيهـ ـــل والدتــــه،، واللفـــة ال ــرأة جتهـــز لــــه املالبـــس قب امـ

م كـانوا ٌهذا أمر تولته مالئكة هللا !  هذا املولود؟واملالبس اخلارجية، فأين مالبس ، أل
ا رضي هللا تبارك وتعاىل عنها   .ُحييطون 

ـا هـؤالء اليهـود؟ فأمرهـا أن ! وهي خائفة أن تنزل البلد وهي حتمله، فماذا يـصنع 
ا مـ ائيا، وأمرهـا عنـدما يـسألو ًتتجه إىل بيت املقدس وهي حتمله، وأمرها أن ال تتكلم  ن َّ

  .هذا؟ ومن أين أتيت به؟ وكيف أتيت به؟ أن تشري له فقط، وهو سيتوىل الرد
لناس كلهم، فقـالوا هلـا دوا على بعضهم وأتوا  ـذا؟: فلما رأوها  ! مـن أيـن أتيـت 

ـــود ـــا اليهـ ـــا أدراك مـ ــود ومـ ـــذا كــــالم اليهــ ـــت كــــذا، وهـ ــت كــــذا وأنـ ـــدة وأنــ   !!: فأنــــت العابـ
                                                 ) ) ــذه ))مــرميمــرمي٢٩٢٩  فخــاطبهم 

  : اخلطبة العظيمة                                                         

                                                                 

                                                     ) ) مرميمرمي((.  
ًوانتبهوا معي، فعندما يكون أحد خطيـب مفـوه ويـتكلم جيـدا، وتقـع أسـنانه فهـل  َّ

ـذه الفـصاحة وهـذه ال، و! يستطيع أن يتكلم؟ هـل املولـود لـه أسـنان؟ ال، فكيـف يـتكلم 
ــا معجــزة مــن هللا تبــارك وتعــاىل، فلــيس لــه أســنان، ومل يــتعلم الفــصاحة ! البالغــة؟ لنعــرف أ

ـا نـيب  د  َّـوالبالغة، وال حىت تعلم احلروف اهلجائية، لكن هذه معجـزة مـن معجـزات هللا أي
  . وأمت السالمهللا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصالة

ــا   : ومــن مجلــة اإلعجــاز يف هــذه اآليــة أن أول مجلــة نطــق               ))مــرميمــرمي٣٠٣٠(( 
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لــث ثالثــة، فــالكالم واضــح، والــذين قــالوا ذلــك  كم أن تقولــوا إلــه، أو ابــن إلــه، أو  فــإ
ليـــف املـــؤلفني، ومـــن الـــشيطان   : فهــو مـــن                               

                      ))ــــال))األنعــــــــــاماألنعــــــــــام١١٢١١٢ ـــ ــه قـــ ـــ ـــ   :  لكنــ                       

              ))مرميمرمي٣٠٣٠((.  
لرســالة والنبــوة، فمــا  الكتــاب الــذي نــزل عليــه هــو اإلجنيــل، وكــان بعــد التكليــف 

َّقائق الذي خص هللا به الرسل واألنبياء، وعلمـه هلـم هذا الكتاب الذي هنا؟ هو كتاب احل َّ
َوهم أرواح نورانية قبل خلق األرض ومـن عليهـا، وقبـل خلـق حقيقـة آدم اجلـسمانية، فهـو  ٌ

م وليس لنا   .كتاب حقائق لألنبياء وللمرسلني، وماذا فيه؟ ال نعرف، فهذا شيء خاص 
ـــال هللا  ـــذلك قــ ــ ـــول ــ ـــم أرواح نوراني ـــم وهــ ــــاء كلهــ     :ة لألنبيـ               

                                  ))فهـل ظهـر أحـد مـنهم يف هـذا ))آل عمـرانآل عمـران٨١٨١ ٌ
  : ًالوقت أو نزل عليه الوحي؟ ال، بل كانوا اليزالون أراوحـا نورانيـة             

                                                                        

                                              ))آل عمرانآل عمران٨١٨١((.  
ـــة ـــاب احلقـــائق اإلهلي ت األنبيـــاء؛ كت  فالكتـــاب يف هـــذا اخلطـــاب، أو يف كـــل خطـــا
م اخللــق لإلميــان  نيــة لألنبيــاء واملرســلني الــيت يــسريون عليهــا يف دعــو ُالــذي فيــه اخلطــة الر

  .برب العاملني 
  : وبعــد الكتــاب              ))فــالنبوة بعــد الكتــاب، وهــل كــان نبيــا ))مــرميمــرمي٣٠٣٠ ً ... 

َّوهو ال يزال صغريا؟ ال، لكنه عرفنا أنه قبل اخللق فرغ هللا  ً هذه الشئون من كل.  
  : نسأل هللا 

َّأن يعلمنــا مــا ينفعنــا، وأن ينفعنــا مبــا علمنــا، وأن جيعلنــا مــن الــذين يــستمعون القــول  ِّ ُ
ـــا  ـــا، وذهـــاب مهن ـــا، وجـــالء حزنن ـــع قلوبن ــرآن العظـــيم ربي ــل القـ ُفيتبعـــون أحـــسنه، وأن جيعـ

، ورافعا لنا يف درجات ، وشفيعا لنا يف حشر ًوغمنا، وأنيسا لنا يف قبور ً   .نا يف جنة النعيمً
رك على سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلم   َّوصلى هللا وسلم و
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  ٩٩الحلقة الثامنة

مة  ١س     قوة الع
  صيغ الصالة ع الن  ٢س
  ح هللا  ٣س
  القناعة  ٤س
ب زوجة الجار  ٥س   تخب
ة من الذنوب  ٦س   الت
  إطفاء غضب هللا  ٧س

مة: ١س   قوة الع

ف أقوي ع   م أستجمع هم  هللا؟ِّك
 لجوابا   

ِّالـــذي يقـــو تبـــارك ُي عزميـــة اإلنـــسان ألي عمـــل دنيـــوي أو أخـــروي أو يف ذات هللا ُ
  : هو وتعاىل

   ....األمل الذي يكون بداخله
   ...حيدوه ويبعثه

  .ليحققه كما يرجو
  :ًفاإلنسان الذي يريد أن يكون مثال 

ًمعـة ال بـد أن يـسهر الليـل والنهـار ليـذاكر، وأن يكـون دائمـا ًمعيدا يف كليته يف اجلا
ًوأبدا مصاحبا لألساتذة يستفسر منهم عن ما ال يعرفه، وأن يذهب إىل املكتبـات ليتنـاول  ً

   ...منها ما ليس يف املقررات
                                                           

  م٢٥/٤/٢٠١٩هـ ١٤٤٠ من شعبان ٢٠مجمع الفائزين الخيري  مسجد – المقطم –القاهرة  ٩٩
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ن يكون معيدا يف اجلامعة ًإذا صنع هذا حيقق ما يصبوا إليه  ُ.  
  :وهكذا أي أمر

ً بيتــا، والــذي يريـد أن يــصل إىل منــصب مــا يف أي عمــل، ال بــد الـذي يريــد أن يبــين
  .أن يكون له أمل، ويسعى لتحقيق هذا األمل

  :ٌكذلك الذي يريد أن تكون له منزلة كرمية عند هللا يف الدار اآلخرة
حيــدد هــذه املنزلــة، وينظــر موقعهــا يف كتــاب هللا، واألعمــال الــيت توصــل إليهــا كمــا 

ا ليصل إىل ذلك فيما كان يفعله رسول هللاوصفها هللا، واهليئة ا   .ليت يعمل 
التبـاع ًافما دام هذا األمل موجـود  يف قلبـه علـى الـدوام فإنـه حيـاول أن يـصل إليـه 

   ...للحبيب املصطفى 
  .وهكذا أي أمر، فالذي يبعث على العمل هو األمل

  :ُروي أن سيد موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت السالم 
  سأل هللا تعاىل عن األمل؟

ِ ذلــك مباشــرة، حيــث مــر علــى رجــل هــرم شــيخ كبــري يعمــل بفأســه يف فــأراه هللا  َّ
ُلقـــد كـــربت ســـين وهـــل : احلقـــل، فلمـــا وصـــل عنـــده قـــال الرجـــل يف نفـــسه ومسعـــه موســـى

  ! سأقضي حيايت كلها يف هذا العمل؟
  !فألقى الفأس وترك العمل

  ! َِمل ال أعمل كما عمل السابقون؟و: مث بعد حلظات رجع إليه أمله، فقال
   !!!عمل السابقون لنا، وأ أعمل ملن بعدي

ا   .فرجع إىل الفأس وأمسك 
  :ولذلك قيل

  )).لوال األمل ما كان العمل((
  



دالشيخ  تاب                                     فوزى دمحم أبوز   ١٢٧  رقمال
  

 
  )٨٨             (                                                                       الثامنةالحلقة 

  صيغ الصالة ع الن: ٢س

ت الصيغ  الصالة ع رسول هللا  ك
ُ

..   
غة للقبول عند هللا  ع ص   ؟فما أ

 بلجواا   

ا على رسول هللا     .. ُالصيغ اليت نصلي 
ا إىل رؤية رسول هللا ِّال توصل بذا َ!  

   ...أو نكون معه يف املكانة العلية يف الدار اآلخرة ويف جوراه يف اجلنة
  :ولكن كل الصيغ تستوي يف أمر واحد

ا حسنات ي صيغة يكتب له  ُأن الذي يصلي  ُِّ.  
  : الذي أنبأه به األمني جربيلاألمر الثاين قوله 

ْمن{  َّع َص َ واحدة َ
ً َ

ِ
ه ُا َص َ ِعل ْ ا  َ ع

ْ َ{١٠٠  

ا عشرا    !ًمن صلى على النيب مرة صلى هللا عليه 
ا مائة    !ًومن صلى عليه عشرا، صلى هللا عليه 

  : وأرضاهويف ذلك يقول سيدي أمحد بن عطاء هللا السكندري 
ــه يف دنيـــاه ويف أخـــراه، ٌصـــالة واحـــد(( ــه كـــل مـــا حيتاجـ ُة مـــن هللا علـــى املـــرء، تكفيـ ٌ

  !)).فكيف إذا كانت عشرة، كيف يكون ذلك؟
َلكن الذي يبلغ املرء ِّ   : رسول هللا َ رؤيةُ

   ...ٌأن يكون يف قلبه شوق إىل لقياه
   ...ٌوعشق يف حضرته

   ...ٌوهلفه لرؤيته
                                                           

 صحيح مسلم والنسائي عن أبي هريرة  ١٠٠
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   ...ٌوحنني إىل مشائله وصفاته
  :العشق، وهذا الشوق، وهذا احلننيُإذا وجد هذا 

ي صيغة على رسول هللا   :وصلى اإلنسان 
َفإن هللا ميحو من قلبه كل غني، وكل رين، وكل بني، وكل حجاب، ويرى النـيب  َ َ 

  .بال ستارة وال نقاب
لرغبة حلب و لشوق و    !!!!ًإذا العربة 
   ..وليست العربة فيما ينطقه اللسان

ن ِّفهذا الذي يوصل أه   .ل املراتب العلية إىل القرب من حضرة النيب العد

  ح هللا

ون  ح هللا من  نف ومن  خلقه؟ ف أ   ك
 لجوابا   

  :ٌ لعبد هللا بن عباس وهو غالم صغريَّ يف حديثه الذي علمه النيب قال 
  :عبارة من كلمتني

ما اإلنسان كفاه هللا كل    .. ما يهتم به يف دنياهلو عمل 
  :ُوكل ما خيشاه يف أخراه

احفظ{ 
َ َحفظك َا ْ َ ْ َ {١٠١  

كيف حيفظ اإلنسان هللا؟ حيفـظ شـرع هللا الـذي أمـره بـه هللا، فيقـيم الـصالة، ويـؤيت 
ًالزكاة إذا وجب عليه نـصاب الزكـاة، وجيعـل لـسانه علـى الـدوام هلجـا بـذكر هللا، ويـستعيذ 

ى عنها كتاب هللا من شرور نفسه،   . وأن يقيه املعاصي اليت 
                                                           

  جامع الترمذي ومسند أحمد عن ابن عباس رضي هللا عنهما ١٠١
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ـاه، دخـل يف كـالءة هللا  ، وجعل كل مهـه يف رضـاه، وتـرك مـا عنـه  فإذا استعان 
  :ورعاية هللا وعناية هللا، وهذا يقول يف شأنه هللا

                              )احلجر٤٢( ..   
  .هذا يف شأن الشيطان

  :ول يف شأن النفسويق
   إإ                                    ))يوسفيوسف٥٣٥٣((   

ُيرمحــه ربــه مــن الــنفس األمــارة، وال جيعــل هلــا هيمنــة وال ســلطان عليــه، بــل حييــي يف 
نفــسه الــنفس اللوامــة، مث يقلبــه إىل الــنفس املطمئنــة الراضــية املرضــية، فريتقــي يف كــل هــذه 

، واعتمد على هللاملقا   .مات، ألنه استعان 
  :  يلخص األمر فيقولوهللا 
                               ))الطالقالطالق٣٣((   

  .وحسبه أي كافيه، فإن هللا يكفيه كل شيء

  القناعة

ع النفس؟ ون قن ف أ   ك
 لجوابا   

ــي أن  ختـــصار شـــديد هـ ــن األرزاق القناعـــة  ـــسان مبـــا قـــسمه هللا لـــه مـ يرضـــى اإلن
َّاحلــالل، وال حيــاول أن تلعــب بــه نفــسه فيــستزيد أرزاقــا عــن طريــق حــرام حرمــه هللا  تبــارك ً

  . عليهوتعاىل
  :ولذلك جعل الصاحلون الرضا أعلى املقامات

ألرزاق احلسية الـيت تبارك وتعاىلَّألنه رضي مبا قدره له مواله  ، فلو رضي اإلنسان 
 مــن حــالل، تنــزل فيهــا الربكــة مــن هللا، وإذا نزلــت الربكــة مــن هللا كفتــه عطاهــا لــه هللا أ



دالشيخ  تاب                                     فوزى دمحم أبوز   ١٢٧  رقمال
  

 
  )٩١             (                                                                       الثامنةالحلقة 

  .َوزادت حىت يتعجب منه من حوله من خلق هللا
ألثــر أن ســيد إبــراهيم اخلليــل عليــه وعلــى نبينــا أفــضل الــصالة وأمت الــسالم  ورد 

أ هللا رب البيــت : ((ًعنــدما كــان حيفــر أســاس البيــت احلــرام، وجــد حجــرا مكتــوب عليــه
  )).أرزق الضعيف من القوي حىت يتعجب القوي

يتعجب ألنـه يـرى أن دخـل هـذا الفقـري ال يكفـي مثلـه، فيتعجـب كيـف يعـيش هـذا 
لعطيــة أنــزل علــى القليــل الربكــة، !! الفقــري هــذه العيــشة اهلنيــة؟ ســط األرزاق  ونــسي أن 

ـــد ـــي ويزيــ ـــة يـــــصري كثـــــريا فيكفــ ـــل مـــــع الربكــ   : ًوالقليــ                            

  . هذا الرزق الذي ينزل ومعه الربكة من هللا ))البقرةالبقرة٢١٢٢١٢((
مرأة صاحلة قـدرها لـه هللا، ومل يلتفـت إىل غريهـا، وغـض بـصره  َّولو رضي اإلنسان  َّ

  :ًعن النظر إىل سواها، فإن هللا جيعلها له كنزا من كنوز اجلنة يف الدنيا، قال 

م الأ{  ْأخ ُ
ِ
ْ

ْخ 
َ
؟ َما ِ ُ َ المرأة ُ

ُ ْ الصالحة َ
ُ َ

ِ
إذا َّ

َ
َنظر ِ َ

َإليها  ْ
ُته، ِ

ْ َّ ذا َ و
َ
ِ
َأمرها َ َ َ 

ُأطاعته، ْ َ ذا َ و
َ
ِ
َغاب َ َ

َعنها  ْ ُحفظته  َ ْ
ِ

َ{١٠٢  

ٌفالزوجـة الـصاحلة كنـز مــن كنـوز اجلنـة، فيكـون وهــو يف الـدنيا كأنـه يعـيش يف اجلنــة، 
  : قول هللا يف كتاب هللاوينطبق عليهما                             ))البقرةالبقرة٣٥٣٥((.  

إذا أصــلح هللا مــا بينكمــا يكــون البيــت جنــة، وإذا حــدث عــدم وفــاق يكــون البيــت 
جهنم، وال يريد أن يبقى فيه، ويهرب على الدوام، ملـاذا؟ ألنـه كلمـا ذهـب إليـه فـإن النـار 

ا عليـه، وحتـدث مـشاكل، وغـري ذلـك، فيـصبح البيـت كأنــه تريـد أن تـصطليه، ف ُرتفـع صـو
  .جهنم والعياذ 

َّ لـه، وإذا رضـي اإلنـسان مبـا قـسمه هللا تبـارك وتعـاىلفاجلنة ملـن رضـي مبـا قـسمه هللا 
ح قلبــه مــن احلقــد علــى هــذا، واحلــسد هلــذا، والطمــع  لــه مــن األرزاق احلــسية واملعنويــة ار

ـــون ـــا عنـــــد هـــــذا، فيكــ ــرميفيمــ ـــه الكـــ ـــول هللا يف قرآنــ ــليم، ويـــــدخل يف قــ ــب ســـ ـــه قلـــ   :  قلبــ
                          ))الشعراءالشعراء٨٩٨٩((.  

 يرفعه عنده درجات، وجيعله من أهـل املراتـب وما دام قلبه قلب سليم فإن هللا 
                                                           

  الحاكم في المستدرك والبيهقي عن ابن عباس رضي هللا عنهما ١٠٢
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ألفـراد مـن الـصاحلني والـصاحلات، ألن القلـب الـسليم هـو ت، ويلحقه   سـر ُالعليا والقر
  :ُكل سعادة عند هللا يف الدرجات العلى ويف اآلخرة إن شاء هللا، قال 

َارض{  َما ْ َقسم ِ َ َ
ن َلك ُا  ْت َ

َأغ  ْ
الناس  

َّ
{١٠٣  

  :يف أي أمر
 :ارض مبا قسم هللا لك من الرزق احلسي -

o ألن هللا يغنيك عن مجيع من حولك .. !! تكن أغىن الناس..   
 :ن العلموارض مبا قسم هللا لك م -

o علــى أن ال تــرتك حتــصيل العلــم احلــسي  ... ك هللا العلــم املكنــون ُيعطـ
  .طرفة عني وال أقل

 :وارض مبا قسم هللا لك من األوالد -

o ؟ جيعلهم هللا بررة وأتقياء 

 :وارض مبا قسم هللا لك يف أي أمر -

o  جيعلك هللاما  عن مجيع من سواه ً يف غىن  ً.  

ب زوجة الجار   تخب

حاول أن يوقع زوجة جاره  الحرام؟ما    عقاب من 
 لجوابا   

  : للمسلمني أمجعنيٌهناك حديث شديد الوطأة قاله رسول هللا 
   ..وخطورة هذا احلديث زادت يف هذا الزمان

  :قال 
                                                           

  ي ومسند أحمد عن أبي هريرة جامع الترمذ ١٠٣
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ْمن{  ب َ َخ َّ َ
زوجة 

َ َ ْ َ
ُمملوكه ْأو ْامرئ  ْ س َ َفل ْ َ

منا  
َّ
ِ{١٠٤  

  !فسدَّوخبب يعين أ
ة رســول هللا، َّــفــأي إنــسان يفــسد عالقــة زوجــة بزوجهــا، لــيس مــن أم َّوحــرم هللا  ... ُ

   ...عليه رائحة اجلنة
  !!!!وأظن ما أكثر من يفعل ذلك اآلن 

  .يف مواقع التواصل االجتماعي كالفيس بوك وغريه
ًوأكثر املشاكل اليت نراها شرقا وغر ً وميينا ومشاال من هذا البابً ً:  

يت يف آخـــر اليـــوم منهكـــا متعبـــا، ويريـــد أن فـــالزوج  ً قـــد يكـــون مـــشغوال بعملـــه، و ً ً
  : واملرأة غري الرجل ....يسرتيح،

لعني ويتحرك من داخله   !فالرجل يعشق من النظر 
ألذن   !ُواملرأة تعشق من السماع 
  وهي حكمة هللا، وماذا تسمع؟

  .ُتسمع من يثين عليها، ومن ميدح فيها
، وهـي  الزواج واجناب األوالد قد ينشغل، وال ميـدحها كالبدايـةوالزوج بعد مدة من
  !!تريد هذا األمر على الدوام

  فمن أين تسمع ذلك؟
ُقـــد جتـــد مـــن يـــسمعها علـــى الفـــيس بـــوك وغـــريه، فتحـــب أن تـــسمع هـــذا الكـــالم، 

  .وتتواصل معه لتسمع املديح وهذا الكالم احللو
وصاف عظيمة، والنفس حتبها، فيقول هلا ً مـثال أنـت كـالقمر وغـري ذلـك، فيصفها 

   !!!وزوجها ال يقول هذا الكالم، وهي حتب هذا الكالم
ُفيحدث ما ال حيمد عقباه ُ.  

                                                           
 سنن أبي داود ومسند أحمد عن أبي هريرة  ١٠٤
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  :والسبب فيه كله هذا اإلنسان 
  :الذي أفسد هذه الزوجة على زوجها

 . مبحاولة اسرتضائها، أو مدحها، أو الثناء عليها -

ا عن طريق االنرتنت -  .أو اإلتصال 

  : قول رسول هللا وهذا يدخل يف

ْمن{  ب َ َخ َّ َ
زوجة 

َ َ ْ َ
ُمملوكه ْأو ْامرئ  ْ س َ َفل ْ َ

منا  
َّ
ِ{١٠٥ 

   !!!!!!واألمر يكون أشد إذا كان هذا مع جارة له أو قريبة له
جلريان بصفة عامةألن النيب  ً حذر حتذيرا شديدا من املساس  ً َّ:  

تمع   .ألنه كان ينشد أن يكون األمان يف ا
 :ٌاري هي أخت يلوزوجة ج -

o فال جيب أن أنظر إليها بريبة . 

o وال أحاول أن أستدرجها أو أستقطبها ..  

 وإال ذهب األمان من املسلمني كما نرى اآلن!!  

  : على اجلريان بصفة خاصة، وقالفأوصى النيب 

َزال َما{  َ
ل  ُج ْ

ِيوصي ِ ِ
َالجار ُ

َّح ِ ُظننت َ ْ َ
ُأنه  َّ

ُسيورثه   ُ ِّ َ ُ َ{١٠٦  

  : املسلم يغض بصره كما أمر هللاف
                               ))النورالنور٣٠٣٠((   

ْيـغـضوا مـن أبصارهم: (ُمل يقـل هللا يغـضوا أبـصارهم، ولكـن قـال ِِ َ َْـ ْ َِ ُّ إذا كـان النظـر ملــا ) ُ
   ...ألجـــل التبعـــيض،) مـــن(ال حيـــل هلـــم، ولكـــن زوجتـــك انظـــر إليهـــا كمـــا تـــشاء، ولكـــن 

                                                           
 سنن أبي داود ومسند أحمد عن أبي هريرة  ١٠٥
 البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما ١٠٦
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  : فال جيب أن ميأل العني منها، وقال ! .. لهُّأي ملن ال حتل 

 }
َ

بع  ِت
ْ ُ

النظرة 
َ َ َّ

النظرة 
َ َ َّ

فإن 
َّ

ِ
َ

األو َلك 
ُ ْ

ست  ْول َ ْ اآلخرة  َلك َ
ُ َ ِ

ْ
{١٠٧  

ة من الذنوب   الت

   ...ٌذنو تقف حائل بي و ر
   ..وأخجل من يوم لقائه، ومن ساعة العتاب والحساب

م أن ترشد ماذا أفعل؟فأ لت   رجو من فض
 لجوابا   

لتوبـة مـن التـواب، ألن  ِّإذا كان السائل حدث له ما حيكيه، فيـبشر ويـبـشر نفـسه  َ ُُ ْـ
   ....أساس التوبة األول الندم

  !!!تبت إىل هللا: وليس أن يقول
لندم واخلجل واألسف من ربه    :، قال ولكن 

ُالندم{  َ َّ
ت 
َ

ة 
ٌ َ ْ{١٠٨  

ًوتوجه إىل هللا مستقيال من هذا العمل طالبـا  ... فإذا ندم اإلنسان على شيء فعله ً
  ً! يغفر له فورافإن هللا  ... عفوه وغفرانه

  :ولكن عليه لكي تكون التوبة نصوحا عليه 
ًأن يعزم عزما أكيدا على أن ال يرجع إىل هذا الداء أو الذنب مرة اخرى - ً. 

 ً.وراُ وأن يقلع عنه ف -

 :وإذا كان الذنب يف حق عبد من عباد هللا -

o  ،ال بد أن يذهب إليه ويسرتضيه، ويرد له مالـه إن كـان أخـذ منـه مـال
                                                           

  جامع الترمذي وأبي داود عن بريدة بن الحصيب  ١٠٧
  سنن ابن ماجة ومسند أحمد عن عبد هللا بن مسعود  ١٠٨
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ألنه لو أخذ مال أحد، وندم بعد ذلـك، وأخـذ يتـوب إىل هللا يف اليـوم 
مائة مرة، ولكنه مل يذهب لصاحب املال ويعطيه ماله، فلـن جتـوز هـذه 

  .هنا إال بعد أن يذهب إليه ويرد له مالهالتوبة، وال أساس للتوبة 

إلمث وال يريـد أن يعتـذر ومل  - أو سب إنسان وشتمه أمام اجلميع، وأخذته العزة 
يطلب منه الـسماح، وأراد أن يتـوب إىل هللا فلـن جتـوز هـذه التوبـة، إال بعـد أن 

 .يساحمه الشخص

 :إذا كانت التوبة يف حق من حقوق عباد هللا -

o ُذا العبد وأعطيه حقه فال بد أن أصل ه. 

o مث أتوب إىل هللا توبة نصوحا ،ً ً. 

 فيتوب هللا علي إن شاء هللا ،.  

  إطفاء غضب هللا

ط غضب هللا؟   ُما العمل الذي 
 لجوابا   

  :ما قال فيه ... وأوالها وأزكاها  ... أعمال كثرية

إن {
َّ
صدقة ِ

َ َ َ ِّال َ ُتط ِّ
ِ

ْ ُ
َغضب  َ َ

ِّربال  َتعا َّ
َ

 {١٠٩ 

ً إذا كــان غاضــبا علــى الــصدقات للفقــراء واملــساكني هــي أكــرب عمــل جيعــل هللا 
ُ حيـــب ألن هللا  ... بـــل رمبـــا ينقلـــب الغـــضب إىل رضـــا ... اإلنـــسان أن يـــذهب غـــضبه

ــــسرتضوهم ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــساكني ليـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــراء واملـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــأون إىل الفق ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــذين يلجـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــاده ال ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ    ..عب
  . أن نكون من أهل ذلك أمجعنيتبارك وتعاىلنسأل هللا  ... ولينالوا رضاهم

رك على سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلم َّوصلى هللا وسلم و َّ  
                                                           

  د عن علي بن أبي طالب مسند زي ١٠٩
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  ١١٠تاسعة الحلقة ال

  العلم والنور  ١س  
اء  ٢س اء واألول   األن
  ب العاقل واألحمق  ٣س
  آفات النفس وعالجها  ٤س

  العلم والنور

اء لم يور{ : قال  ِّإن األن َ ُْ َ َ
ِ
ْ َ ْ َّ

َثوا دينارا وال درهما إنما ورثوا العلم ِ ِ
ُ َُّ َْ ََ َّ

ِ
َ

ِ ِ
َ

{١١١  
ة أخرى ن نورث علما ونورا: (و روا    ..)ول

  فما العلم؟ وما النور؟
؟ جتمعان معا  قلوب الصالح د أن    وهل ال 

 لجوابا   

ـــيب  ـــره النـ ــــذي ذكـ ـــه هللاالعلــــم ال ـــا بـ ـــذي كلفنـ ــــشريع الـ ـــم الت  ألداء  َّ هــــو علـ
  :العبادات املفروضات علينا مجاعة املؤمنني، والذي يقول فيه 

ُطلب{  ِالعلم َ ضة ِ ف
ٌ َ َ

ٍمسلم  ِّل َع  ِ ْ ُ{١١٢  

رائض اخلمــس، كأحكـــام مــا العلــم املفــروض علــى كــل مـــسلم أن يتعلمــه؟ علــم الفــ
فيــه الزكــاة، ٌ وأحكــام الزكــاة ملــن عنــده مــال جيــب اة وأحكــام الــصيام مــستوفالــصالة كاملــة

 نـــوى أن يـــذهب ألداء فريـــضة هللا، فهـــذا هـــو العلـــم الـــذي جعلـــه هللا نوأحكـــام احلـــج ملـــ
وهـو مـا نـسميه علـم ًفريضة علينا، ومعه علم شهادة أن ال إلـه إال هللا وأن دمحما رسـول هللا، 

ُالعقيدة الصحيحة، وهذا العلم الذي أمر األنبياء بتبليغه للناس أمجعني وال يستثىن منه   . أحدُ
                                                           

  م٢٦/٥/٢٠١٩هـ ١٤٤٠ من رمضان ٢٢مجمع الفائزين الخيري مسجد  –المقطم  –القاهرة  ١١٠
  جامع الترمذي وأبي داود عن أبي الدرداء  ١١١
 سنن ابن ماجة والطبراني عن أنس  ١١٢
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ُ يف قلــب العبــد، فيــستنري بــه ويقبــل أمــا النــور فهــو نــور اإلميــان الــذي يقذفــه هللا 
  .به على طاعة هللا يف كل وقت وآن

اء اء واألول   األن

م القصار رامات  : ((ما مع قول الشيخ إبراه ال طون  اء مرت األول
راما اء مكشوف لهم عن حقائق الحق، فال ت ٌوالدرجات، واألن

والدرجات عندهم وحشة
َ ْ   ؟)) َ

 لجوابا   

ت من القرآن، أو أحاديـث وأقـوال  ٌأ أستحسن يف األسئلة أن تكون عن معىن آ
ن، أما أقوال الصاحلني أمجعني مع علو قـدرهم فكـل يعـرب علـى حـسب فتحـه،  ِّالنيب العد ُ ٌ ُ

ِّبـــل إن الرجـــل مـــنهم قـــد يعـــرب حبـــسب فـــتح يف البدايـــ ة، مث يغـــري مـــا قالـــه يف الوســـط أو يف ُ
هــم رجــال وحنــن رجــال، وال خيــضع : ( وأرضــاهالنهايــة، فهــؤالء كمــا قــال اإلمــام مالــك 

  ).أحد إال لصاحب هذه القبة اخلضراء 
ُفــشرح أقــوال الرجــال يطــول، ألن كــل رجــل مــن رجــال هللا لــه عطــاءات ال تعــد وال  ٌ

ه هللا فيــه عنــدما قــال هــذه املقالــة، وال ُحتــصى، وكــل عطــاء علــى حــسب املقــام الــذي أقامــ
ــن أصــــعب  ِّنــــستطيع أن نعــــرب لــــصاحب مقــــام شــــيء مل يــــصل إليــــه يف مقامــــه، ألن هــــذا مــ ُ

ت يف هذا الزمان   .الصعو
  :ولذلك مثال

ضــــيات يف املرحلــــة  فهـــل تــــستطيع أن تــــشرح لطالــــب يف االبتدائيــــة مــــسأله يف الر
ُفاألسئلة العامة يستحـسن  !!ا أو يعرفها؟كذلك نفس الكيفية، كيف يدركه! ال! الثانوية؟

ــن أقـــوال رســـول هللا  ــن أقـــوال هللا، أو مـ   ، أو مـــن أقـــوال الـــصاحلني العامـــة أن تقـــول مـ
ـــور اخلاصــــة ــن األمـ ــك، لكــ ــ ـــصوف ومــــا شــــابه ذل ــــدون فيهــــا دعــــوة هللا والتـ ـــيت يؤي    ...الـ

ال   .ُال تذكر يف هذا ا
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  ب العاقل واألحمق

ام ع   :  بن أ طالبمما مع قول اإل
ه، وقلب األحمق وراء لسانه ((   .))  لسان العاقل وراء قل

ضا  نفس المع   :وقال أ
ه (( ه، ولسان العاقل  قل   ؟) قلب األحمق  ف

 لجوابا   

ِّـهذا كالم عظيم، فالعاقل ال ينطق بكلمة إال بعـد أن يفكر فيهـا مـرة ومـرات، مـاذا  ُ
ه الكلمـــة؟ أقـــول كـــذا، مث يراجـــع نفـــسه، ويستحـــسن أن تكـــون بلفـــظ كـــذا، أقـــول يف هـــذ

  .ٌويستحسن أن تكون اجلملة هيئتها كذا حىت ال يكون عليها مآخذ من هنا أو هناك
له، وال يفكر فيه إال إذا خـرج مـن  لكالم فورا إذا خطر على  ًلكن األمحق ينطق 

! احلربية، هل يـستطيع اإلنـسان ردهـا؟لسانه، مثل السهم أو الطلقة إذا خرجت من اآللة 
  .ال، كذلك الكلمة

ُفالكلمــة الــيت أقوهلــا بــدون تفكــري، وأرجــع أفكــر يف عواقبهــا، مث أؤنــب يف نفــسي، 
ُاقبـل عـذري يف كـذا وكـذا، : ُوأذهب للرجل الذي حتدثت يف حقه، وأقول له! ملاذا قلتها؟

  !!.ُفما الذي جيربين على هذا املوقف؟
ي كلمـة، ولـذلك هـذا اإلنسان العاقل د ِّائمـا يفكـر ويقـدر ويـرتوى قبـل أن ينطـق  ً

َّــ ومــنهم اإلمــام علــي، وحــال كمل الــصاحلني الــذين كــان حــال أصــحاب حــضرة النــيب  ُ
  : يقــول فــيهم هللا                                               ))احلــجاحلــج٢٤٢٤(( 
  .ي حنتاجهفهذا املنهج الذ

ُأحيا نكون يف جملس وتصدر كلمة من أحد احلضور، ورمبا يكون من الـذين يـشار  ً
لـس،  لس ألن هذه الكلمة صدرت أمام ا لبنان، فأظل أؤنب يف نفسي طوال ا ُّإليهم 
فكيف أخرج منها؟ وكيف أعتذر لصاحبها؟ ولذلك كـان أصـحاب الـصاحلني ال يتحـدثون 

ِّقـــا، بــل يـــسمع فقــط، ملـــاذا؟ ألنــه رمبـــا يقــول كلمـــة يعــرض فيهـــا يف جمــالس الــصاحلني مطل ُ ً
ن يــرد القــضية  شــيخه للحــرج فهــو الــذي يعتــذر، فــاآلخر أحرجــه وهــو حيــاول أن يعتــذر 
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  !!. وما ذنبه لتضعه يف مثل هذه املواقف؟!؟لصاحبها، فلماذا
ي كلمة   .ِّفهذه أحوال الصاحلني، يفكر ويقدر ويرتوى قبل أن ينطق 

   .. أ فكرت يف توجيه الناس حنو تنشيف أعضاءهم بعد الوضوءًمثال
م سيغضبوا !ال ! فهل أقول هلم أنتم وقعتم يف خطأ؟   ..، أل

  !!سيزيد غضبهم أكثر! و أقول ما تفعلونه معصية حلضرة النيب؟أ
آخذ هذه املسألة ضمن مسائل تشريعية وأشـرحها مـع بعـضها، وبـذلك لـن : فقلت

  . كلها حتتاج لذلكٌيغضب أحد، فاألمور
 أنــتم ال جتففـون أعــضاءكم بعـد الوضــوء وأنــتم كـذا وكــذا، قــد  :لكنـين لــو قلـت هلــم

   !!ّيثوروا علي
   ...وقد يقول أحدهم كلمة تؤملين، أو كلمة تؤملكم أنتم

لغة   .لذلك حنتاج إىل حكمة 
ــك  ــو كـــان ذلــ  أن اإلنـــسان ال يتحـــدث إال بعـــد أن يتحـــدث مـــع نفـــسه، حـــىت ولـ

 ألوالدي، فكلمــة تكــسر اخلــاطر، وكلمــة جتــرب اخلــاطر، فيقــول هلــا كلمــة يكــسر لــزوجيت أو
خاطرها وتظل حزينة لفرتة طويلة، ويظل يسرتضيها ويصاحلها، وكلمة جترب خاطرهـا جتعلهـا 

  .ما شاء هللا تكون سعيدة
للطف واللني، وقلـت هلـا أ كنـت : ُشكت يل امرأة من زوجها، فأخذت املوضوع 

 ألين لـو قلــت - لكـي تـسعد - وموجـودة علــى األرض حوريــة مـن اجلنـةأقـول عنـك أنـك 
ألســـلوب املبـــسط اللـــني : هلـــا َّأنـــك خمطئـــة ســـتأخذ موقفـــا مـــين، لـــذلك جيـــب أن أكلمهـــا  ُ ً ُ

املـرأة الـيت تفعـل كـذا تكـون كـذا، : السلس، وبعد ذلك يف ثنا ويف حنا الكالم أقول هلا
، حـىت تبحـث وتعـرف مـاذا فعلـت؟ ومـاذا قالـت؟ واملرأة اليت تفعل كذا يكون موقفها كـذا
  .فاألمور حتتاج احلكمة البالغة يف كل أمر
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  ١١٣آفات النفس وعالجها

م ؟: ُسئل حك د نف د أق   :فقال ِّأي ق
دوام سوء الظن بها،  ( ع والعطش، وانجو من آفاتها  الج دها  ِّق

خالف هواها    التوضيح؟ نرجو ...) واصحبها 
 لجوابا   

جلوع والعطش: (معىن قوله: ًأوال   )قيدها 
  :ألن النفس كما قال اإلمام أبو العزائم عنها

ٍوالــنفس شــهوة مطعــم أو مــشرب أو ملــبس ٍ ٍوالــنفس شــهوة مطعــم أو مــشرب أو ملــبسٍ ٍ ٍ  
  

ـــدفني ــ ـــداء ال ــ ـــا ال ــ ـــذر  ــــنكح فاحــ ـــدفنيٍأو مـ ــ ـــداء ال ــ ـــا ال ــ ـــذر  ــــنكح فاحــ   ٍأو مـ
  

دها؟ اجلــوع والعطــش، ولــذلك الــسيدة عائــشة  ِّــهــذه شــهوات الــنفس، مــا الــذي يقي ُ
م، دثت بعـــد رســـول هللا أول بدعـــة حـــ: (قالــت  الـــشبع، فـــإن النـــاس ملـــا شـــبعت بطـــو

م نفوسهم إىل الدنيا م رسول هللا ) مجحت    .يعين مل يكونوا يشبعون أ
ُمـا مـألت بطـين قـط إال ومهمـت مبعـصية: (ّووضحها اإلمام علي كذلك فقال  ُ (

ــدم يفكــر يف أي شــيء، فــ ل ــه فــإن األعــضاء متتلــئ  العني تنظــر، عنــدما ميــأل اإلنــسان بطن
  .ُواألذن تنفتح، فما الذي مينع هذه املعاصي؟ اجلوع والعطش

ملـــنهج اإلســـالمي وهـــو الـــصيام الـــذي أتـــى لنـــا بـــه  ولكـــن اجلـــوع والعطـــش يكـــون 
  .احلبيب املصطفى عليه أفضل الصالة وأمت السالم

ولــذلك ال جيــوز يف منهجنــا اإلســالمي الــصيام املتواصــل، الــذي كــان يفعلــه حــضرة 
ما متوالية، فلما أرادوا الوصال يف الصيام قال هلمالنيب    :ً، أي يواصل الصيام أ

م{  ا ْإ َّ
َوالوصال، ِ َ قالوا َ

َ
َفإنك:  َّ

ِ
َ

ُتواصل  ِ
َ ُ

ا  َرسول َ َقال ،!!ِا َُ َ
:  

إ
ِّ
ُلست ِ م، ْ ت ْكهي ِْ

َ إ َ
ِّ
ت ِ ُأب

ِطعم ِ
ُ ِ

ْ ِّر ُ سقي َ ِو ِ ْ َ َ {١١٤  

نيـة، كمـا قـال اإلمـام ُفكيف يطعمـه ويـسقي حلقـائق اإلهليـة، واألنـوار الر ُه؟ يطعمـه 
                                                           

 ).هاالنفس وصفها وتزكيت(، و) هدة للصفاء والمشاهدةالمجا(عليه بكتبنا  فأراد المزيدمن  ١١٣
  سنن البيهقي ومستخرج أبي عوانة عن أبي هريرة  ١١٤
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  :أبو العزائم 
ــــا ـــ ـــ ـــ ــــ ــائق ربن ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــا احلق ـــ ـــ ـــ ـــ ــــا فأطعمنـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاجعن ـــ ـــ ـــ ــــ ــائق ربن ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــا احلق ـــ ـــ ـــ ـــ ــــا فأطعمنـ ـــ ــــ ـــ ـــ   جعن

  
ــــار ـــ ـــ ـــ ـــة الغفــ ـــ ــــ ـــ ـــع حمبــ ـــ ــــ ـــ ــق اجلميــ ـــ ـــ ـــ ــــارواســــ ـــ ـــ ـــ ـــة الغفــ ـــ ــــ ـــ ـــع حمبــ ـــ ــــ ـــ ــق اجلميــ ـــ ـــ ـــ   واســــ

  
واجلميــع يعــين مجيــع مــا بــداخلك مــن احلقــائق، يعــين اعطنــا جرعــة مــن احملبــة، حــىت 

  .نفعل كل شيء وحنن على حمبة
ِّفالذي يقيد النفس هو اجلوع ينُ   : والعطش، فإذا مشى اإلنسان على املنهج الر

شبع {  لنا   ذا أ ع و ل ح نج َنحن قوم  نأ ْ َ ََ ََ
ِ

ُ َْ َ ََّ َ ٌ َ ُ{١١٥  

تينا املرض؟ تينا مرض ظـاهر، !! فمن أين  إن كان املرض الظاهر أو الباطن، فال 
ــاج إىل طــن، واحلفــاظ حيت تينــا مــرض    : وال                                    

          ))األعرافاألعراف٣١٣١((.  
ا(معىن قوله : ًنيا ا بدوام سوء الظن    ).واجنو من آفا

يت اإلنسان وختطـر علـى  مر اإلنسان خبواطر نفسية، فاخلواطر اليت  ًدائما النفس 
  .ان، أو خواطر من هللاله، إما أن تكون خواطر من النفس، أو خواطر من الشيط

يت من الـنفس تكـون يف الـشهوات واألهـواء وامللـذات، وتلـح عليـه  ُفاخلواطر اليت 
كـــل شـــيء معـــني، فتظـــل وراء اإلنـــسان  ًوال ترتكـــه حـــىت ينفـــذ مـــا تريـــده، فمـــثال تريـــد أن 

كله تيها مبا تريد أن    .سواءشهر أو شهرين أو سنتني حىت 
  :املعاصيأما خواطر الشيطان فتكون يف 

ِّفيطلب من اإلنسان عمل أي معصية، وال يلح، فـإذا مل يقـع يف هـذه املعـصية حبـث 
نية، فإن مل يقع  لثةيف له عن    .الثانية حبث له عن 

خلري، وفعل الرب، واملعروف الذي حيبه هللا ويرضاه   .ًأما خواطر هللا فتكون أمرا 
ـــنفس أدخلهـــا أو يت مـــن ال ـــيت  ــواطر ال ــكوب القلـــب، ًفـــدائما اخلـ ًال علـــى ميكروسـ

  !! وأنظر ماذا يف نيتها؟ هل توردين أم توقرين وتكرمين؟

                                                           
  زاد المعاد والبداية البن كثير ١١٥
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ألن النفس إذا عجزت عن إتيان اإلنسان من جهـة املعاصـي، دخلـت لـه مـن جهـة 
ٌالطاعــات، وهــي اجلزئيــة الــيت يقــع فيهــا كثــري مــن الــسالكني، تطلــب منــه عمــل منكــر، فــال 

يقتــل ولــن يــزين، فتطلــب منــه قيــام الليــل، فيقــوم يعملــه ألنــه أمــر واضــح، فلــن يــسرق ولــن 
لغــرور، ويتكــرب : الليــل، فتقــول لــه َّأنــت أصــبحت أفــضل مــن فــالن ومــن فــالن، فتــصيبه 

  .على هؤالء، وبذلك يضيع، ألنه أصبح عنده غرور وكرب نتيجة هذه األعمال
جــد واجتهــد مــع هــؤالء اجلماعــة حــىت تكــون أنــشطهم، فيعمــل : أو تقــول لــه نفــسه

مل ال يعظموك، فاملفروض أن تكون الـرئيس علـيهم ألنـك : يكون أنشطهم، فتقول لهحىت 
ـــذه  ًأنـــشطهم، فـــإذا مل يعظمـــوك وجيعلـــوك رئيـــسا علـــيهم اتـــركهم، فخـــواطر الـــنفس كلهـــا 

  .الكيفية
ن األشـياء  سنة، فماذا رأيت مة عشرشي مع الصاحلني عشر سنني أو مخسأنت مت

هــؤالء خيــدعوك وال حيبــوك، فلــو كــانوا : قــول لــك الــنفسً شــيئا، فتالــيت حيكوهــا لــك؟ مل تــر
  !!.حيبوك ألروك وكاشفوك

ت ســألتين ملــشاهدة؟ فقلــت هلــا: أحــد املريــد : مــىت ينكــشف احلجــاب حــىت أمتتــع 
ـــسان؟ ، !! وهـــل املـــشاهدة بعمـــل يعملـــه اإلن ِال تـــتم املـــشاهدة إال إذا ســـلمت نفـــسك  َّ

ملــشاهدة ونفــسك مــا زالــت كــذا وكــذا، فلــن وتركــت مــرادك ملــراده، لكــن طاملــا تريــدين ا
  :ضعين كما حتب وتريد، كما قالوا: ِحتصليه، إال لو تركت األمر له، وقلت له

ـــى ــــ ـــ ـــد يرضـــ ـــ ـــ ـــ ــــا والعبـ ـــ ـــ ـــ ـــدا لن ـــ ــــ ـــ ــن عب ـــ ـــ ـــ ـــىًوكــ ــــ ـــ ـــد يرضـــ ـــ ـــ ـــ ــــا والعبـ ـــ ـــ ـــ ـــدا لن ـــ ــــ ـــ ــن عب ـــ ـــ ـــ   ًوكــ
  

ـــراد ـــ ـــ ــن مــ ــ ـــ ــوايل مــــ ـــ ــــ ــ ــــضي امل ـــ ـــ ـــا تقـ ـــ ـــ ــ ـــرادمب ـــ ـــ ــن مــ ــ ـــ ــوايل مــــ ـــ ــــ ــ ــــضي امل ـــ ـــ ـــا تقـ ـــ ـــ ــ   مب
  

َّنظف هــذه احلمامــات ســأنظفها، أو : مــا تريــد أن تــضعين فيــه ضــعين، فلــو قلــت يل ِّــ
  : الذي سريفعين، قال افعل كذا سأفعل، وهذا هو

َوما{  َتواضع َ َ َ َ
أحد 

ٌ َ ِ إ ِ
َّ
ُرفعه ِ َ ََ

  ١١٦}ُا  

خذ شـيء، لكـن : لكن النفس تقول يل أنت تريد كذا، وتريد كذا، ولك سنني ومل 
خــذها؟ ومــا العمــل الــذي يعملــه اإلنــسان  ًمــا األشــياء الــيت لــو عمــل الواحــد منــا عمــال 

  ٌ علوم اإلهلام، ويكون كأنه وحي نزل عليه من السماء؟ ُفينزل عليه هللا على الفور
                                                           

  صحيح مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي هللا عنه ١١٦
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                           ))البقرةالبقرة٢٨٢٢٨٢((..  

ت منحـة مـن هللا؟ لـن نعـرف ! فما مقـدار هـذه التقـوى، ومـا مقـدار حجمهـا إن مل 
  : أن نتقـــي ولـــن نعـــرف عمـــل أي شـــيء إال بفـــضل هللا                          

                     ))احلديــــــــــــــــــــــــــــــــــــداحلديــــــــــــــــــــــــــــــــــــد٢١٢١((                                      

              ))مل يقـــل القـــائمني أو الــراكعني أو الـــساجدين، فكلهـــا أفـــضال ))البقــرةالبقــرة١٠٥١٠٥ ُ
 مـا يتمنـاه  األمـر ملـواله فيعطيـه هللا إهلية، واإلنسان عليه أن يتعـرض لفـضل هللا، ويـرتك

  .وأعلى وأغلى وأرقى
  ).واصحبها خبالف هواها(معىن قوله : ًلثا

  :اإلمام البوصريي يقول فيها
ـــصهما ـــ ــــشيطان واعــ ــــنفس والــــ ــالف الــــ ــــ ـــصهماوخــ ـــ ــــشيطان واعــ ــــنفس والــــ ــالف الــــ ــــ   وخــ

  
م ــــا ـــ ــــصح فـــ ـــ ـــ ــــضاك الن ــــ ــــا حمــ ـــ ُوإن مهـــ مَّ ــــا ـــ ــــصح فـــ ـــ ـــ ــــضاك الن ــــ ــــا حمــ ـــ ُوإن مهـــ َّ  

  
ُمـا الــذي جعـل معظــم املريـدين متــأخرين ويبطـئ عــنهم الفـتح؟ ألن كــل واحـد مــنهم 
ميشي على حسب هواه، وليس له شيخ، ولكن شيخه نفسه اليت بني جنبيه، ومـن املريـد؟ 
َّاملريد هو الذي أمات نفسه وحكم شيخه فيه، لكن كـل واحـد يريـد أن ميـشي علـى هـوى 

  :نفسه، والنفس كما قال اإلمام أبو العزائم
ــــب ـــ ـــن وترغـــ ـــ ـــ ـــداين حتـ ـــ ـــ ـــنفس للـ ــــ ـــ ـــي ال ـــ ـــ ــــبُّهـ ـــ ـــن وترغـــ ـــ ـــ ـــداين حتـ ـــ ـــ ـــنفس للـ ــــ ـــ ـــي ال ـــ ـــ   ُّهـ

  
ــــب ـــ ـــ ـــل وتطلــ ـــ ـــ ــــاين متيـــ ـــ ـــ ـــل الفــ ـــ ـــ ــــبوللعاجـــ ـــ ـــ ـــل وتطلــ ـــ ـــ ــــاين متيـــ ـــ ـــ ـــل الفــ ـــ ـــ   وللعاجـــ

  
ًـــا، دائمـــا تريــد األمـــور الدنيويـــة، كحــب الظهـــور، والـــشهرة، والـــسمعة، هــذه طلبا

سة، وتريد العلو يف الدنيا حىت يكون له كيان فيها، وغري ذلك من طلبات النفس ٌوالر ُّ.  
واإلنسان طاملا فيه بقية من بقا النفس، تكون عنده هذه الطلبـات موجـودة وغـري 

، فال بد أن يكون حرا مما سواه، وأول مـا سـواه ًأما الذي يريد أن يكون عبداقودة، مف  ً ُ
ال، فـإذا كـان هـو ! ًنفسه اليت بني جنبيه، فهل ينفع أن يكون عبدا إلثنني يف وقت واحـد؟

  : ٌعبــد هلــواه فهــواه الــذي حيركــه، ولــذلك قــال هللا يف القــرآن              ))النازعــاتالنازعــات١١(( 
 الذي ينازع فيك؟ النفس اإلبليـسية، والـنفس الـسبعية، ما ينازع فيك جيب أن تغرقه؟ وما

  .والنفس اجلمادية، والنفس النباتية، والنفس احليوانية
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  )١٠٥             (                                                                       التاسعةالحلقة 

  : وقـال يف وســط الــسورة                       ))والــرب هنــا يعــين ))النازعــاتالنازعــات٤٠٤٠ 
  : املريب                                               ))واجلنـة هنـا ))النازعـاتالنازعـات 

جنــة املعــارف العاليــة، وجنــة العلــوم الراقيــة، وجنــة األنــوار الــسامية، هــذه اجلنــان كلهــا مــىت 
  .يراها؟ إذا ماتت النفس عن هواها، وكان هواها هو هوى هللا 

وعلــى َّــوكمـا شــرحنا لكــم مــن قبــل، فــإن العبـد الــصاحل الــذي كلف هللا موســى عليــه 
نبينا أفضل الـصالة وأمت الـسالم أن ميـشي معـه، وصـف هللا لـه مراحـل الطريـق علـى لـسان 

  .هذا العبد
  ما أول شيء عمله هذا الرجل؟

                                                                   

                    ))الكهفالكهف٧٩٧٩((  
  .ملن هذه اإلرادة؟ إرادته هو، ألن النفس ال تزال موجودة

  :مث ارتقى
                                                                      

                                            ))الكهفالكهف((  

  .احتدت إرادته مع إرادة هللا، ومل تعد له إراده وحده، وإمنا إرادة مشرتكة
  :مث ارتقى

                                                                    

                                                             ))الكهفالكهف٨٢٨٢((  
  .مل تعد له إرادة، فإرادته ماتت وأصبحت إرادة هللا

كــان لــه يف البدايــة إرادة، مث أدخلهــا يف إرادة هللا، وبعــدها أمــات إرادتــه ومل تعــد إال 
ـــذي إرادة هللا، ف ـــذين يفـــتح هللا علـــيهم كمـــا فـــتح علـــى ويل هللا ال ـــق رجـــال هللا ال هـــذا طري

  .صحبه موسى، وعلى موسى، وعلى كل الصاحلني السابقني والالحقني
رك على سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلم َّوصلى هللا وسلم و َّ  
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ةالحلقة    )١٠٦             (                                                                       العا

  

ة   ١١٧الحلقة العا

د  ١س     التوح
ة  ٢س   المعرفة والح
  مراد هللا  ٣س
  عون هللا  ٤س
  أقفال القلوب  ٥س

د   التوح

َما وحد هللا : ((ما مع قول أحد الصالح   ؟))  هللاُ غَّ
 لجوابا   

ال نعــرف عــن ذات )) كــل النــاس محقــى يف ذات هللا حــىت الرســل: ((ورد يف األثــر
حـــه هللا يف كتـــاب هللا، برمـــز خفـــي ال نـــستطيع أن نـــشه د فحـــواه وال حقيقتـــه هللا إال مـــا أ

  .تبارك وتعاىلاليت هي عليها حضرة هللا 
ُعرفت ريب بريب، ولوال ريب مـا عرفـت : (( ولذلك يقول سيد أبو بكر الصديق ُ

ُكيــف عــرف ربـــه؟ هــو الـــذي عرفــه، فـــإن مل يعرفنــا بذاتـــه فكيــف حنـــيط بــشيء مـــن )) ريب َّ
ـــه؟ ــول!! ذات   : إذا كـــان هـــو يقـ                                    ))البقـــرةالبقـــرة٢٥٥٢٥٥(( 

مسائه؟   !!.فكيف حييطون بذاته أو بوصف من صفاته أو 
ســيد أبــو بكــر صــعد ذات مــرة علــى املنــرب وخطــب خطبــة قــصرية ولكنهــا واعبــة 

ــــا ـــ ـــ ــــال فيهـ ـــ ـــ ــــستوعبة، قـ ـــ ـــه إال : ((ومــــ ـــ ـــ ــ ــــد إىل معرفت ـــ ـــ ــــصل أحـ ـــ ـــ ــــذي مل يـ ـــ ـــ ــــد  الـ ـــ ـــ   ٌاحلمـ
  )).لعجز عن معرفته

                                                           
  م٢٨/٥/٢٠١٩هـ ١٤٤٠ من رمضان ٢٤مجمع الفائزين الخيري مسجد  –المقطم  –القاهرة  ١١٧
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ةالحلقة    )١٠٧             (                                                                       العا

ةال   معرفة والح

ي   :ما مع قول ذو النون الم
ه (( ا ف ا أشدهم تح   ؟)) أعرف الناس 

 لجوابا   

  !ًكلما يزيد اإلنسان علما يزداد حرية
ألن العلم يكشف لإلنسان خفا وخبا حيتار يف أمرهـا، ولـذلك أشـد النـاس حـرية 

   ..يف ذات هللا العلماء
  : يقولاية العارفني، ولذلك كان ابن الفارض وقد كان هذا غ

  )).ًزدين بفرط احلب فيك حتريا((
  وملاذا التحري؟

ُألنـه ال يـسع مـا ال يــسعه أحـد مـن خلقــه وال مـن كائناتـه، وال حيــيط بـبعض نـور مــن 
َّأنـــوار حـــضرة ذاتـــه، وال يـــستطيع أن ينـــال شـــيئا منـــه إال إذا تفـــضل عليـــه بعطائـــه وهباتـــه،  ً

ُفكيف أدرك ك   !!؟تبارك وتعاىلنهه أو ذاته ُ
  .ٌ هذا أمر يزيد اإلنسان فيه حرية كلما زاد علما

ًكلما زاد اإلنسان علما كلما زاد جهال : ((ولذلك كان بعض الصاحلني يقول ً ((!  
ً كلمـــا زاد اإلنـــسان علمـــا بربـــه، كلمـــا رأى نفـــسه أشـــد جهـــال يف معرفـــة ذاتـــه  ًُّ:  

                      ))ــــة ))األنبيــــــــاءاألنبيــــــــاء٨٧٨٧ ـــاب مواجهــــ ـــ ــــذا خطــ   : وهــــ           

        ))ال إلـه إال هـو، بـل قـال: ُ فمع املواجهة مل يقل))األنبياءاألنبياء٨٧٨٧ :              

      ومع ذلك يقول  :                     .  
ع أن يــصفه واصــف، وال يــستطيع أن ينعتــه  ال حيــيط بــه حمــيط، وال يــستطيألنــه 

  : عت                                  ))الشورىالشورى١١١١((.  
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ةالحلقة    )١٠٨             (                                                                       العا

  مراد هللا

د الصادق ما الحق مراده وافق : ((ما مع قول أحد الصالح الع
  ؟))هواه، أو خالف مراده

 لجوابا   

ً تعـــاىل لـــه مـــراد، وال يكـــون العبـــد صـــادقا إال إذا تـــرك مـــراده أنـــت لـــك مـــراد وهللا
  .لتحققه مبراد مواله 

  :كنا يف شهر مضان وأحد األحباب قال يل
: بعـــض إخواننـــا أرادوا أن حيـــضروا معنـــا اخلمـــيس ويبيتـــون للجمعـــة، ولكـــنهم قـــالوا

نــد َّحقيقــة لــيس عنــد أســرة، وجــائز عنــدهم تكييــف ولــيس ع: فقلــت لــه! كيــف ننــام؟
ـم قـالوا: وحىت لو جـاءوا يـوم اجلمعـة فـأين يـسرتحيون، فقـال! تكييف، فكيف ينامون؟ : إ

يت على اإلفطار، فقلت له ن ولكـن حمبـني، و بين حنن ليس عنـد مريـد: ننام يف بيوتنا و
   !!!واحملب ميشي على هواه

  .أما املريد فهو الذي ترك مراده لربه
  ياء هللا ولكنه ميشي على هواه، فهل سيصل؟ًهو يريد أن يكون وليا من أول

وران ولكنــه ميــشي علــى  لقــصر اجلمهــوري ويريــد أن يكــون كبــري  ال، كمــن يعمــل 
نفـــرض أن :  وأرضـــاهال، وكمـــا قـــال اإلمـــام أبـــو العـــزائم ! هـــواه، فهـــل سيـــصل لـــذلك؟

لنيابـة عنـه يف فـرتة سـفره للخـارج، ن يقـوم   فهـل ًرئيس اجلمهورية أصـدر قـرارا لـشخص 
ِّيــسري هــذا الــشخص البلــد علــى هــواه ويــصدر قــرارات علــى هــواه أم علــى هــوى صــاحب  ُ

: علــى هــوى صــاحب الــشأن، وكــذلك األمــر، ولــذلك قــالوا يف حكــم الــصاحلني! الــشأن؟
  .وهو هللا تبارك وتعاىل)) ًاخلع مرادك ملراده تكن مرادا للمراد((

رجـة احملـب، فـإذا حـصلت أنت ال تريد أن ختلع مرادك، فستظل طـوال عمـرك يف د
  .ية فهذا جيد، ولكنك ستظل على هذا وليس لك شيء غري ذلكئعلى اإلبتدا
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ةالحلقة    )١٠٩             (                                                                       العا

  عون هللا

سان العون والعطف من هللا؟ ستحق اإل   م 
 لجوابا   

  ؟يستحق اإلنسان العون والعطف من هللا
نه ال حـول لـه، وال  قـوة لـه، وال طـول لـه،  إذا شعر يف حلظة من الزمن أو الوقت 

  .ُواستعان  ليمده حبوله وطوله وقوته
  :لكن طاملا اإلنسان ما زال يشعر

ن له شأن  ٌ!  
  !وله طول! وله حول
  !وله جاه! وله مال

  !وله ممتلكات
  !!فماذا يريد من هللا؟

ًال يعطي عونه وحوله إال تطبيقا لقوله  ُ :  
                                  ))فاطرفاطر١٥١٥((  

  : نعم: لو قالوا                     ))فاطرفاطر١٥١٥((..   
  : قال يف ذلكواإلمام أبو العزائم 

ــــيء ـــ ـــ ـــت ال شــ ــــ ـــ ــــسي أين كنـ ــــ ـــ ــت نف ـــ ـــ ُعلمـــ ــــيءُ ـــ ـــ ـــت ال شــ ــــ ـــ ــــسي أين كنـ ــــ ـــ ــت نف ـــ ـــ ُعلمـــ ُ  
  

ـــي ـــسي ويف كلــ ـــصرت ال شـــــيء يف نفــ ـــيُفــ ـــسي ويف كلــ ـــصرت ال شـــــيء يف نفــ   ُفــ
ــــودا   ـــ ـــ ـــ ـــرت اآلن موجـــ ـــ ــــ ـــ ـــزه صـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــه تنـ ـــ ـــ ـــ ًبــــ ُ ــــوداَّ ـــ ـــ ـــ ـــرت اآلن موجـــ ـــ ــــ ـــ ـــزه صـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــه تنـ ـــ ـــ ـــ ًبــــ ُ َّ  

  
ــويل ــــ ـــه حــ ـــ ــ ـــدادي ب ـــ ـــودي وإمــ ـــ ـــه وجــ ـــ ــ ــويلب ــــ ـــه حــ ـــ ــ ـــدادي ب ـــ ـــودي وإمــ ـــ ـــه وجــ ـــ ــ   ب

؟    ــن أ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ؟ ومـ ــن أ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــينومـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــدم هللا مجَّلــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــينٌعــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــدم هللا مجَّلــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ٌعــ
  

ـــل ـــ ـــال نيـــ ـــ ـــا بـــ ــــ ـــورته العليــ ـــ ــــصرت صـــ ـــ ـــلُفــ ـــ ـــال نيـــ ـــ ـــا بـــ ــــ ـــورته العليــ ـــ ــــصرت صـــ ـــ   ُفــ
  

  !وهذا علم شهودي
   ..ٍأي علم غيب عن شهود
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ةالحلقة    )١١٠             (                                                                       العا

  .وهذا حال العارفني يف هذه املواقف الكرمية بني يدي رب العاملني 

  أقفال القلوب

ه { : قال  ا فتح له قفل قل د خ ع ِإذا أراد هللا 
َ ُ ََ ُ َ َ َ

ٍ َ ََ َ َ
 ما قفل القلب؟ ١١٨}ِ

  ا األعمال ال تقفل القلوب؟ وما األعمال ال تفتحها؟وم
 لجوابا   

ــن أقفــــال ـــال واحــــدا للقلــــب، ولكــ ًلــــيس قفـ ً :                           

             ))فهي أقفال كثرية))دمحمدمحم٢٤٢٤ .  
ن التــدبر؟ العــني إذا اشــتغلت مبــا ال مــا هــذه األقفــال الــيت علــى القلــب الــيت متنــع مــ

ُيرضي هللا من املنـاظر الـيت تـسوء القلـب، واألذن إذا أنـصتت إىل الكـالم الـذي ال يرضـي  ُُ
لكــالم الــذي يغــضب هللا ويغــضب  ُهللا ألنــه يــسود صــحائف القلــب، واللــسان إذا هــذى  ُ ِّ

ــواب القلــب الــيت  ــد، والرجــل، والفــرج، والــبطن، فهــذه أب يت لــه مــن عــامل خلــق هللا، والي
ا يف عامل امللك   .امللك، واليت نسميها احلواس اليت يشعر 

ـا نغمـات  ـا األنـوار العليـة، وأذن يـسمع  ُوله حواس ملكوتية، فهنـاك عـني يبـصر  ُ
  .تسبيح الكائنات وكالم املالئكة وأحوال اجلنات
طنيـة يقـول فيهـا هللا   :  وله كذلك حـواس                          

                                       ))ــــف ))األعــــــرافاألعــــــراف١٧٩١٧٩ ــــالم يف وصــ ــــذا الكــ  هــ
، لكننــا كمــؤمنني هــذه احلــواس مــىت تفــتح؟ إذا غلقــت أبــواب امل ُالكــافرين والعيــاذ  َّ ك ْــلُ

ُفتحـــت أبـــواب امللكـــوت، وإذا فتحـــت أبـــواب امللكـــوت  ُقـــل مـــا شـــئت يف صـــاحب هـــذا ُ
  :الشأن من الصفات والنعوت

ـــون ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــا عيـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــارفني هلـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــوب العـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــوٌنقلـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــا عيـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــارفني هلـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــوب العـــ ــــ ـــ ـــ ـــ   ٌقلـــ
  

ـــــاظرون ـــ ـــ ـــ ـــراه النـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــا ال ي ـــ ـــ ـــ ـــرى مـ ــــ ـــ ـــ ــ ـــــاظرونت ـــ ـــ ـــ ـــراه النـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــا ال ي ـــ ـــ ـــ ـــرى مـ ــــ ـــ ـــ ــ   ت
ــــش   ـــ ـــ ـــ ــــ ــري ريــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــري بغـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــة تطــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٍوأجنحـــ ــــشٌ ـــ ـــ ـــ ــــ ــري ريــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــري بغـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــة تطــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٍوأجنحـــ ٌ  

  
ــــاملني ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــوت رب العـ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــاملنيإىل ملكــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــوت رب العـ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ   إىل ملكــ

  
                                                           

  الجامع الصغير للسييوطي عن أبي ذر  ١١٨



دالشيخ  تاب                                     فوزى دمحم أبوز   ١٢٧  رقمال
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فإذا فتح هللا هذه األقفـال جاءتـه اإلرسـاالت اإلهليـة، وجاءتـه مـن احلـضرة احملمديـة 
نيـة، ومـن اهلـدا اإلمدادات النبوية، وميتلـيء القلـب ليقـني ممـا ينـزل فيـه مـن العطـا الر  

ـــة، فيـــــصل إىل قـــــول هللا   : احملمديــ                                  

                  ))يقول اإلمام أبو العزائم موجها لنا يف هذا الشأن))األنعاماألنعام٧٥٧٥ ً:  
ــــني ـــ ــــض عـ ـــ ــــنيَّغـ ـــ ــــض عـ ـــ ــــضمريَّغـ ـــ لـ ــهد  ـــ ــس واشـــ ـــ ــــضمريِّ احلـــ ـــ لـ ــهد  ـــ ــس واشـــ ـــ   ِّ احلـــ

  
ــــدير ـــ ـــوار القــــ ـــ ـــ ــب أنــ ـــ ـــ ــــشهدن  صـــ ـــ ــــديرّتــــ ـــ ـــوار القــــ ـــ ـــ ــب أنــ ـــ ـــ ــــشهدن  صـــ ـــ   ّتــــ

  
ـذه؟ ذه، ولكن من مل يغض هذه فكيف يرى  ال جيتمـع ! الذي يغض هذه سريى 

  .ًاإلثنني معا، إما هذه أو تلك
ـــذي ال يرضـــي، ســـتنفتح األذان  ـــام اللهـــو واهلـــزل والكـــالم ال ــق األذن أم ــن يغلـ ُومـ ُ

  : الواعيــــة                   ))قيــــة، ))احلاقــــةاحلاقــــة١٢١٢ ــوم راقيــــة، وأســــرار نورانيــــة  تيــــه فيهــــا علــ  
يت بعــد أن يغلــق أبــواب احلــواس، فتبــدأ  ــة مــن احلبيــب لــه ســارية، كــل هــذا  ُوحقــائق إهلي

  .احلواس امللكوتية
م وغلقـت احلـواس الظـاهرة وهـو يف النـوم، مـا الـذي  ُِّواملثل واضح، فاإلنسان إذا 

اطنة على الفـور، وعلـى حـسب شـفافيته، وعلـى حـسب صـدقه، حيدث؟ تظهر احلواس الب
ئم، وهل خرج مـن البـاب أو مـن  تظهر احلقائق الباطنية، فمرة تذهب عند الكعبة، وهو 
النافــذة؟ ال، فمــن الــذي خــرج؟ احلقيقــة الباطنيــة، حتللــت مــن القيــود، وهــذه القيــود هــي 

  :واردات احلواس، ولذلك يقول أبو العزائم 
ــــروح  ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــذب ال ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــروح جتـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــذب ال ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــلجتـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــلاهلياكـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   اهلياكـ

  
ــــازل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــى املنــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــصفا أعلــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــازليف الـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــى املنــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــصفا أعلــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ   يف الـــ

ــرفا   ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــراح صــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ــرفًاإن أداروا ال ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــراح صــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ  ً إن أداروا ال
  

ــــافل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــال وسـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــكرت عـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــافلٍأسـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــال وسـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــكرت عـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ٍأسـ
  

ومرة يرى نفسه يف مواجهة احلضرة احملمديـة، ومـرة يرقـى إىل عـامل امللكـوت وجيلـس 
م، ومـرة يـذهب إىل  مع مجاعة من املالئكة يتكلم معهم ويتحـدث معهـم، ويـشرب مـشرو

ب للعـرش، ومـرة يـذهب للـوح احملفـوظ، فعلـى حـسب عامل اجلنان ويرى ما فيه، ومـرة يـذه
  .ُالشفافية والصفاء والنقاء يكون الطهر واالصطفاء واالجتباء من هللا 

رك على سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلم َّوصلى هللا وسلم و َّ  
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ةالحلقة  ة ع   )١١٢  (                                                                       الحاد

  

ةالحلقة  ةالحاد   ١١٩ ع

  الخوف من الموت  ١س  
  حفظ القلب  ٢س
ةأثر المجتمع والعوامل الو  ٣س   راث
الم  ٤س ة  اإل   سالوطن
ة النظر  ٥س   القرآن وتق

  الخوف من الموت

أخاف من الموت إ حد الرعب، وخصوصا من لحظة دخول ملك 
ب هذا األمر، فما الحل؟ س ، وال أنام  ض رو   الموت لق

 لجوابا   

   !!هذا أمر ومهي ونفسي
   ....فكلنا خناف من املوت

ـدي سـيد رسـول هللا، لكن ُ ما دام املؤمن نفذ ما أمر بـه هللا، واقتـدى يف التنفيـذ  َّ
  .وعمل ما عليه، يعتقد متام االعتقاد أن هللا ال ميكر بطالبه، وأن هللا سيحقق له ما يتمناه

ما إىل هللا   :فاملؤمن له جناحان يسري 
 . جناح الرغبة -

 . وجناح الرهبة -

 فيما عند هللا من ثـواب عظـيم يف اجلنـة، ومـن نعـيم كـرمي يـوم راغبني ملاذا نعبد هللا؟ 
ض اجلنـة، وأن حيـسن ختامنـا  ُالقيامة، وأن تكون قبـور روضـة مـن ر كـل هـذه رغبـات .. ٌ

  .نعبد هللا من أجلها
                                                           

  م٣٠/٥/٢٠١٩هـ ١٤٤٠ من رمضان ٢٥مجمع الفائزين الخيري مسجد  – المقطم –القاهرة  ١١٩
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ويف نفس الوقـت أخـاف أن ال يقبـل هللا عملـي لـشائبة مـن الـشوائب، فرمبـا يـدخل 
يقبله هللا، ورمبـا يـدخل فيـه شـيء مـن الغـرور، وهـذا ال ِيف عملي شيء من الكرب، وهذا ال 

لـنفس واإلختيـال علـى غـريي فـال  يقبله هللا، ورمبا يدخل فيه شيء من الزهو واإلعجـاب 
ـــل ـــ ــــا قي ــــاملؤمن كمــ ـــه هللا، فــ ـــ ـــدال: ((يقبل ـــــاءه العتــــ ــــؤمن ورجـ ــــوف املــ ـــو وزن خــ    ....))ُلــــ

  .ن مع بعضهما كقضيب القطارااإلثن
    : وف ســيدخل يف اليــأسلــو تغلــب علــى اإلنــسان اخلــ                   

               ))ولـو تغلــب عليــه الرجـاء ســيدخل يف األمـن))يوسـفيوسـف٨٧٨٧  :  َفـلــ َفـلــَ مـن مكــر هللا ننَ  َ ْ َ َُ مـن مكــر هللا َْ  َ ْ َ َُ َْ

َإال اْلقـــوم اخلاســـرون  ُ ِ َْ ُ ْ َ َإال اْلقـــوم اخلاســـرون ِ ُ ِ َْ ُ ْ َ ِ  ))ــر، ال  ))األعـــرافاألعـــراف٩٩٩٩ عتـــدال يف هـــذا األمـ ـــذلك ال بـــد للمـــؤمن أن ميـــشي  ل
ِلب الرجاء، وال يغلب اخلوفُيغ ِّ ُّ.  

 يعرب لنا عن موقفه وموقف الرجل املـؤمن الـصادق مـع سيد عمر بن اخلطاب 
  :هللا فيقول
   ...ُلـــو قيـــل يـــوم القيامـــة كلكـــم يف النـــار إال واحـــد لظننـــت أين ذلـــك الواحـــد، ((

ُولو قيل كلكم يف اجلنة إال واحد، خلفت أن أكون ذلك الواحد ِ  ((  
كلكم ستدخلون النار ما عدا واحد، فيكـون :ثنني مثل بعضهما، لو قيلفيكون اإل

عنــدي رجــاء يف هللا، ومــادام عنــدي رجــاء يف هللا فلــن أكــون مــن مجلــة هــؤالء وســأكون أ 
ل القبـول : هذا الواحد، ولو قيل كلكم ستدخلون اجلنـة مـا عـدا واحـد، فأخـاف أن ال أ
  .وأكون أ هذا الواحد

  :ستمرار يف إقباله على هللا كما قال هللا تعاىل يف الصاحلنيوهذا موقف املؤمن 
                                       ))األنبياءاألنبياء٩٠٩٠((   

ت النــاس مــن رمحــة هللا لــيس عاملــا، والعــامل  ِرغــب ورهــب، ولــذلك العــامل الــذي يقن ًِ ــ ِّ ُ
ِّالذي يؤمن الناس من جانب هللا ليس عا ًملا، لكن ال بد أن أمزج هلم الشراب، كمـا مـشى َ

  .سيد رسول هللا وأصحابه املباركني والعلماء العاملني، نسأل هللا أن نكون منهم أمجعني
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  حفظ القلب

ة؟ ة، والموجات اإللحاد الت الفك ف أحفظ قل من الخزع   ك
 لجوابا   

ـــ ـــين وابنـــــيت، وابنــ ـــظ ابــ ـــصنه مـــــا الـــــذي حيفــ ـــدما أحــ ــن األمـــــراض؟ عنــ ــك مـــ ُك وابنتـــ
لتحصينات الطبية الـيت تعملهـا الدولـة ضـد األمـراض الـيت يتعـرض هلـا يف حياتـه، ولـذلك 
ًعنــدما كنــا يف الــصغر كــان مــرض شــلل األطفــال منتــشر يف مــصر، وحاليــا احلمــد  انتهــى 

  .شلل األطفال، ملاذا؟ للتحصينات اليت نعملها
   ... :نفس األمر

طــن اإلنــسان،  يف األجــسام حنتــاج إىل مثيلــه حيــدثمــا ــداخل و  يف عــامل القلــوب ب
فيحتـــاج إىل تطعيمـــات قرآنيـــة، وحيتـــاج إىل أمـــصال مـــن الـــسنن احملمديـــة، وأعطيهـــا أ لـــه 
سـتمرار، مــن الــذي يعطيــه؟ املدرســة ال تعطيــه، ولــو حــىت يف معهــد أزهــري ال يعطيــه، مــن 

  : األوىلُالذي يعطي؟ األب واألم، وهي مسئولييت

م{  م َراع ْل ل ْو ٌمسئول َ ُ ْ ْعن َ ِرعيته  َ ِ َِّ َ{١٢٠  

ولألسف كثري من الناس أخذوا املسئولية علـى أن أوفـر هلـم سـكن عظـيم، وسـيارة، 
، !هـــذا دور املدرســـة: وطعـــام وشـــراب وكـــساء، ومـــا تيـــسر مـــن ذلـــك، أمـــا اإلميـــان فيقـــول

  : فقال ..هللاواملدرسة ليس فيها شيء، لكن املسئولية حددها 
                         ))التحرميالتحرمي٦٦((   

ليس وحدك فقط، ولكن انظر كيـف تقـي نفـسك وأهلـك وزوجتـك وابنتـك وابنـك 
  .وأوالدك وأحفادك من النار

  ماذا أفعل؟ 
                                  ))طهطه١٣٢١٣٢((   

                                                           
  البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما ١٢٠
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لصالة   !!مرهم 
ــل، وال  ــرب وال تتعجـ ـــم، وقـــد يكـــذبون عليـــك، فاصـ ـــم أن النفـــوس ســـتلعب  واعل

نتهار وشدة، ولكن برفق ولـني، وخـذهم  حـىت يـسريوا علـى الـنهج القـومي لرفـق تعاملهم 
  .، وأصحابه املباركنيالذي كان عليه سيد رسول هللا 

  :خذ مثال على ذلك
ُسني حيبـــان واحلـــيهـــا احلـــسن  عرفـــت أن ابنالـــسيدة فاطمـــة بنـــت حـــضرة النـــيب 

 أيب، فهي علمتهمـا ذلـك، فهـو :  جدي، ولكن يقوالن له: جدمها، وكا ال يقوالن له
دة يف الرقة واحلنان والرمحة   .أبوهم وليس جدهم، وهذا ز

َّفماذا فعلت؟ من سن ثالث سنوات علمتهم آداب الطهارة، االسـتنجاء والوضـوء 
  .إال متوضئنيحىت ال يدخال على رسول هللا 

بنـه الـصغري معـه إىل املـسجد، ويريـد أن يوقفـه يف الـصف  ًولذلك رأيت رجال جاء 
ُاحلسن واحلسني كا يصعدان علـى أكتـاف سـيد : ما هذا  بين؟ قال: األول، فقلت له

وهـــل ابنـــك كاحلـــسن ! وهـــل أنـــت مثـــل رســـول هللا؟: رســـول هللا وهـــو يـــصلي، فقلـــت لـــه
  !!.واحلسني؟

َّنـسان أن يعـرف قـدر نفـسه، فهـؤالء علمـتهم أمهـم الطهـارة واالسـتنجاء فـال بـد لإل
ـــه ــو جـــالس علـــى رجلي ــول وهـ ــن ثـــالث ســـنوات، فيـــستحيل أن يتبـ ــوء وهـــم يف سـ   والوضـ

  .أو راكب عليه
  !!لكن ابين كيف أضمنه؟
، لـذلك ال بـد أن أبـدأ معـه !!ويرشـح منـه البـول) احلفـاض(فهو قد يلبس الكافولة 

  .النهجمن البداية على هذا 
ٌعندما هاجر املسلمون إىل املدينة، ظلوا مدة من الزمن مل يـرزق أحـد مـنهم مبولـود،  ُ

ــالوا ب اإلشــاعة يف : حــىت أن اليهــود أشــاعوا وق هم حــىت ال ينجبــوا، وهــم أر حنــن ســحر
العامل كله، ولكن السيدة أمساء بنت أيب بكر زوجة الزبري بن العوام محلت، وولدت مولـود 

ــــد هللا ــوه عبــ ـــيب مســــ ــــرة النـــ ـــد هجــ ــــة بعـــ ــــسلمني يف املدينــ ـــود يف للمــ ـــان أول مولـــ   ،، وكـــ
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  .فربته على النسق
 ذات يـــوم كـــان عنـــد الـــسيدة عائـــشة، وهـــي خالـــة عبـــد هللا، ففـــوجئ والرســـول 
ِ صبيا يف سنهون أو أربعونبعبد هللا ومعه ثالث ً:  

  ماذا تريد؟: وكان عنده وقتها مخس سنوات، فدخلوا على حضرة النيب، فسألوه
  !الرجاليعه   نريد أن نبايع حضرة النيب كما:قال

  .الرتبية اليت تربوها، وكيف وصل الفكر هلذا؟ هذه هي الرتبية اإلسالمية! ما هذا؟
ٌأيضا السلف الصاحل مشى على هذا النسق، فرجل من الصاحلني كان يقوم الليـل،  ً

ه يقـوم الليـل فيقـف جبـواره، وكان ابن أخته يتيم ويربيه عنده يف البيت، فكان ابن أخته يرا
كعادة األوالد، فـاألوالد كيـف يتعلمـون؟ علـم الـنفس يقـول أن هنـاك شـيء امسـه احملاكـاة، 
ُواحملاكــاة يعــين يقلــد مــن أمامــه، ولــو نظــرت إىل أي طفــل جتــده إذا رأى أبيــه يــصلي يقــف 

لرفـق للـني و لشدة ولكـن   وتعلمـه جبواره ويركع ويسجد مثله، فال جيب أن يتعامل معه 
ذبه ليمشي على املنهج القومي   .و

ظــر إيل، هللا : ((قــل كــل يــوم ثــالث مــرات: فمــاذا قــال لــه؟ قــال لــه َّهللا معــي، هللا  ٌ
َّشاهد علي هل مشيت على الورد الـذي أعطيتـه لـك؟ : فمشى عليها أسبوع، مث قال له)) ٌ

وردك طــوال اجعلــه : زدهــم إحــدى عــشرة مــرة، وبعــد مــدة قــال لــه: نعــم، قــال لــه: قــال
ظر إليك، فال تعصاه   .ٌحياتك، إذا كان هللا معك فال ختشى سواه، وإذا كان هللا 

ِّهذه الرتبية اإلسالمية، فعندما نريب ابننا على هذه الكيفية، وحنفظه بعـض مـا تيـسر  ُ
ت كتاب هللا، فعلي الفور يتواله هللا   : من آ                  ))األعرافاألعراف١٩٦١٩٦((.  

إذا جلـس الـصيب : ((ّيكفي أنين عندما أرسله ملعلـم يعلمـه القـرآن، مـا ورد يف األثـر
ــــة ــر هللا ألربع ، غفــ ـــ ــرأه ﷽ـ ـــصبيان وأقــ ــــم الـ ـــام معل ـــه : أمـ ــــصيب ومعلمـ لل

جلرعــات  !!وهــل نريــد أحــسن مــن ذلــك؟ )).ووالديــه ِّ لــذلك جيــب أن أن حنــصن أوالد  ُ
  . سياقنا ومنشيهم معنا على الدوامفنأخذهم يف ... اإلميانية
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ة   أثر المجتمع والعوامل الوراث

شئة الفرد؟ ة أثر  ت   هل للمجتمع والعوامل الوراث
ل منهما؟   وما مدى تأث 

 لجوابا   

ثــري شــديد يف تربيــة املــرء،  لطبــع للمجتمــع ولألســرة  ٌهــذا ســؤال فلــسفي، لكــن 
  :ذي ال ينطق عن اهلوى، قال والذي قال ذلك ال

ْمن َما{ 
ٍمولود ِ

ْ إ َ
َّ
يولد ِ

ُ ِالفطرة، َع ُ
َ ْ

ُفأبواه ِ ََ َ
ِيهودانه  ِ

َ ِّ َ انه ْأو ُ ِين ِ َ ِّ َ ِمجسانه ْأو ُ ِ َ ِّ َ ُ {١٢١  

ء هم الذين علـيهم املعـول األول يف هـذا األمـر، فهـم الـذين جيعلونـه يهـود أو  ًاآل
  ً.لماًيا أو مسًنصرانيا أو جموس

تمع، مـن الـذي يـستطيع أن ينفـي  ُوبدون شك الطفل الصغري يتأثر مبن حوله يف ا
ا؟ ملسلــسالت الــيت يــشاهدو ال أحــد، فهــم يــرون أن ! ثــر أطفــال املــسلمني يف جمتمعنــا 

ــل يتــــاجر يف  م يف املسلـــسالت، إذا كـــان هــــذا البطـ ــرهم هــــم الـــذين يــــرو األبطـــال يف نظـ
  .مثله، ولذلك هذا عامل شديد يف التأثري يف تربية األوالداملخدرات، يتمىن أن يكون 

ِونفس األمر تربية األوالد عن طريق املدرسني يف املدارس، مـن الـصغر جتـد التلميـذ 
ـا، ويقلـده  َّيعجب مبدرس فيقلده حىت يف طريقة كالمه، ويف اختيار الكلمات الـيت يتفـوه  ُ

  .يقلده وهو غري منتبه.. ه حىت يف حركاته ويف طريقة مشيه وطريقة هز يدي
ُلذلك جيب أن أنتقي البين املعلم الذي يكـون علـى خلـق قـومي، وأحـاول أن آخـذه 

 بطريقــة لطيفــة لكــي حيبــين، ويقبــل مــين ألنتــشله مــن - ألننــا ال منــاص لنــا ممــا حنــن فيــه -
تمع   .وسط هذه التيارات املؤثرة يف ا

لطعام والـشراب والع مـل والـسهر، وكـل مهـي أن آيت هلـم ألين إذا تركته وانشغلت 
  .ملال، فسأبكي عليه بعد ذلك، عندما أجده غري مستقيم، ولن أقدر عليه

ـا  ًفال بد أن آخذه من البداية حىت أمنعه من مثل هـذه التيـارات املـؤثرة، وخاصـة أ
                                                           

  البخاري ومسلم عن أبي هريرة  ١٢١
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!! أصبحت تيارات عاملية، ألين إذا وقيتـه ممـن حولـه، فكيـف أقيـه مـن احملمـول واالنرتنـت؟
حية أصبح سهالوا   !!.ًلدخول على املواقع اإل

ــواد اإلميـــان،  ــن يتـــوىل حتـــصينه مبـ ُمـــن الـــذي حيـــصنه مـــن ذلـــك؟ أ وأمـــه، فـــنحن مـ ُ
ن  لقرآن، وبسنة النيب العد   .َُّو

الم ة  اإل   سالوطن

الم؟ ة  اإل   سما مفهوم الوطن
 لجوابا   

  :ن فهم إخواينوكل مكان فيه مسلم
                      ))احلجراتاحلجرات١٠١٠((  

ـا النـيب   مـن ما دام اتفقنا على كلمة التوحيـد، وعلـى أداء العبـادات كمـا جـاء 
  .عند هللا، فكل املسلمني إخواين، ووطن املسلم كل البالد اإلسالمية

ـــات والــــروابط بــــني البلــــد ــل العالق ان وهـــذه احلــــواجز صــــنعتها األمـــم الكفريــــة لتزيــ
  .اإلسالمية، وال تزال، فكل مدة يريدون تقسيم البالد اإلسالمية من جديد

وحييون النعرات الطائفية يف البالد اإلسالمية، فيجعلون األكـراد يف العـراق يريـدون 
م، ودولة للشيعة، ودولة للسنة    !!!!دولة خاصة 

  .ن فاجعلوها دولة واحدةولكن كلكم مسلم
الرببر يريـدون دولـة مـستقلة، وعنـد : املغرب، فيقولونوكذلك يف اجلزائر وتونس و

  .ًأيضا يف مصر يريدون أهل النوبة أن يكونوا يف دولة وحدهم، وهكذا
ــا األمــم الكفريــة للتفريــق بــني الــبالد اإلســالمية اســتغالال  ًهــذه الفــنت كلهــا جــاءت 

  .حلالة الضعف والرتدي اليت حنن فيها اآلن
  :فاتلكن وطن املسلم تراه يف عر
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  :تراه يف بيت هللا احلرام
  من الذي يقف على جبل عرفات؟ 

  .كل املسلمني، بكل اللغات، من مجيع األقطار واجلهات، وهؤالء هم إخواين
إلسـالم دينـا،  ، و ًمن الذي يصلي متجها إىل بيت هللا احلرام؟ كل من آمـن  ر ً ً

ًومبحمــد نبيــا ورســوال، فهــذا يكــون أخ يل، وعنــدما أراه  أحييــه بتحيــة اإلســالم، وهــو يــرد ً
علــي الــسالم، وأحتــضنه وأصــافحه، ويكــون بيــين وبينــه مــودة، فــوطن اإلنــسان املــسلم هــو 

  .البالد اإلسالمية كلها

ة النظر   القرآن وتق

  هل قراءة القرآن تقوي النظر؟
 لجوابا   

ثــريات ال تعــ د، وكلهــا بتجــارب، واحلمــد  قــراءة القــرآن مــن النــواحي الطبيــة هلــا 
  .ًالذي قام بعملها غري املسلمني، وهناك جتارب عملها أيضا املسلمون

مت عمــل جتربــة يف أمريكــا، وقــام بعملهــا دكتــور مــسلم مــن مــصر امســه الــدكتور أمحــد 
القاضي، وهو طبيب قلب، حيث أمسع القرآن الكرمي جلماعة من املـسلمني جييـدون اللغـة 

ت القلــب، و كــذلك مــسلمني ال جييــدون العربيــة، وكــان م عــه أجهــزة حــساسة تقــيس ذبــذ
  .اللغة العربية، وكذلك أمريكان غري مسلمني

ثريا فـسيولوجيا غـري عـادي، ووضـع هـذه النتـائج  ًفوجد أن القرآن يؤثر يف اجلميع  ً
  ).ثري القرآن الكرمي على وظائف اجلسم البشري(يف كتاب امسه 

كـسي يف نيويـورك غـري القرآن يؤثر علـى أعـضاء  اإلنـسان، حـىت أن هنـاك سـائقي 
م، فـسأل أحـد املـصريني  مسلمني وال يتكلمون العربية، ولكنهم يشغلون القرآن يف سيارا

  :مل تشغل هذا؟ فقال: ًواحدا منهم
  !. أجد راحة نفسية عندما أمسع هذا الكالم
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  ! ما هذا؟
  : هي حكمة هللا كما قال هللا

                                                 ))يونسيونس٥٧٥٧((.  
كثر من ذلك   :ويف إيطاليا قاموا 

حيث قاموا بعمل جتربة على النبات، وحنن قد يعتقـد كثـري منـا أن الـزرع ال يـسمع، 
لكــنهم أجــروا جتــارب وأمسعــوا فيهــا الــزرع القــرآن الكــرمي، فوجــدوا أن الــزرع يهــش ويــبش 

  .، وهذه جتارب معملية يعين حسية وملموسةيزيد حجمه عند مساع كالم هللا و
ثري قال فيه الرمحن   :فال شك أن القرآن له 

                                                                  ))احلشراحلشر٢١٢١((  

ــا؟ ــد أن يقــول لن نيــب لنــا، فــإذا كــان   مــاذا يري ــا أن هــذا املثــل  ــد أن يقــول لن  يري
تـز وال ختـشع؟ َالقرآن لو نزل علـى جبـل سـيهتز وخيـشع، فلـم تقـرأه أنـت وال  هـل أنـت ! ِ

ثــري علــى اجلميــع حــىت علــى غــري  !!.أشــد يف الــصالبة والــصالدة مــن احلجــر؟ فــالقرآن لــه 
لعر !!! املــسلمني بيــة يف بيــت هللا احلــرام جــالس يقــرأ ولــذلك جنــد إخواننــا غــري النــاطقني 

لدموع، دليل على أنه متـأثر،  الـسالم علـيكم وتكلمـه : تقـول لـهفالقرآن، وعيناه تذرفان 
لقـرآن وفقـه القـرآن حـىت أنـه أدمـع وأنـزل الـدموع  ثـر  لعربية فال يعرف، فكيـف  كلمة 

  :هذا سر قول الرمحن!! من تالوة القرآن؟
                                        ))ألي إنسان))القمرالقمر١٧١٧ .  

ٌوكــذلك مــن العجــب يف القــرآن أنــه إذا تلــي القــرآن جتــد كــل احلاضــرين هلــم فهــم يف  ُ
خـذ  ت الرمحن، حىت ولو كان أميا، صحيح لـن يـستوي الفهـم، لكـن كـل واحـد  ًمعىن آ

البـد أن يفهـم !! ًمل أفهـم شـيئا: ني يقولوال أحد من اجلالس، نصيبه من فهم كتاب هللا 
ًوطبعـا عنـدما يكـون القـارئ حـصيف وصـوته نـدي وعنـده خـشوع  !شيء من كالم هللا 

ثريا يف نفوس احلاضرين   .ًوجييد الوقف الذي يربز املعاين، يكون أكثر 
رك على سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلم َّوصلى هللا وسلم و َّ  
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ة ع   ١٢٢ةالحلقة الثان

ام والصدقة للمتو  ١س     الص
مة  ٢س   إيتاء الح
  اب االجتهاد  ٣س
  األرق  ٤س
الب الضالة  ٥س   قتل ال
ة  ٦س   الدعاء وال

ام والصدقة للمتو   الص

ت، أم أتصدق عنه؟  ه لم هل من األفضل أن أصوم يوما وأهدي ثوا
ام أو الصدقة؟ ت من الص د الم ستف   وماذا 

 لجوابا   

ب الــرب إذا كانــت  ــا للميــت وتكــون مــن  أفــضل األعمــال الــيت يهــب املــؤمن ثوا
ب الـــرحم  ب الـــصلة إذا كانـــت ألحـــد أقاربـــه، وتكـــون مـــن  ألحـــد أبويـــه، وتكـــون مـــن 

، أداء الـديون الـيت عليـه إن كـان تبارك وتعاىلاإلميانية إذا كانت ألي فرد من املؤمنني  
  .تبارك وتعاىلرب الناس للناس أو ل

ًالديون للناس إن كانت أمواال أو عقارا أو ماشابه ذلك ال بـد أن نؤديهـا بعـد دفـن  ً
  .امليت مباشرة وقبل تقسيم الرتكة اليت تركها

  :أما ديون هللا فقد قال فيها 

ُفدين{  ْ َ َ
ُّأحق ِا  ِالقضاء  َ

َ َ
ِ{١٢٣  

                                                           
  م٢٧/٦/٢٠١٩هـ ١٤٤٠ من شوال ٢٣مجمع الفائزين الخيري  مسجد – المقطم –القاهرة  ١٢٢
  االبخاري ومسلم عن ابن عباس رضي هللا عنهم ١٢٣
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ــهر رمــــضان م مل يــــصمها يف شــ   ً، وكــــان قــــادرا مــــستطيع الــــصيامفــــإذا كــــان عليــــه أ
  :فقد قال 

ْمن{  َمات َ ه َ ِوعل ْ َ ام، َ ٌص َ َصام ِ ُعنه َ ْ ه  َ ُول ُّ
ِ
َ{١٢٤  

م صـيامه وهـذا أفـضل،  وكيـف نـصوم عنـه؟ إمـا أن خنـرج الفديـة عـن كـل يـوم مـن أ
  .أو نصوم عنه إذا كنا غري مالكني هلذه الفدية

 أو أي مــسلم يــصوم عنــه هــذه مــن الــذي يــصوم؟ ابنــه أو زوجتــه أو ابنتــه أو أخــوه،
م اليت هي عليه دين   ٌاأل   .تبارك وتعاىلَ

فعـــا للميـــت بـــصفة عامـــة وال  ًأمـــا إذا كـــان اإلنـــسان املـــسلم يـــود أن يعمـــل عمـــال  ً
ٌيـــدري أعليـــه ديـــون أم ال، فأفـــضل األعمـــال هـــي الـــصدقة، فالـــصدقة تنفـــع احلـــي وتنفـــع 

  : للرجل الذي سأله امليت، ومنافعها ال تعد وال حتد، وقد قال 

ا{  َرسول َ ْهل ِا َُ َ َ ِ
ْمن َ

ِّبر ِ َّأبوي ِ َ ٌء َ ْ َ
َأبرهما  ُ ُّ ِه َ عد ِ

َ ْ َموتهما؟ قال َ
ِ ِ

ْ َ:  

ْنعم، َ َ
ة  الص

ُ َ َعليهما، َّ ْ
ِ

تغفار َ ُواال َ ْ
ِ ْس ِ َلهما، َ نفاذ ُ و

ُ َ ْ
ِ
َعهدهما َ ِ ِ

ْ ْمن َ
َعدهما، ِ ِ ِ ْ َ  

وصلة
ُ

ِ
ِالرحم َ ِ  ِال َّ

َ
ت 
ُ

ُوصل إ َ
َّ
َبهما، ِ

ِ كرام ِ ُو َ
ِ
قهما  َ َصد

ِ ِ ِ َ{١٢٥  

ًوالصالة هنا يعين الدعاء، أما الصالة الشرعية فال يستطيع أحد أن يـسد دينـا ملـن  ٌ
ا فهذا جائز وال شيء فيه   .ُتركها يف حياته، وإمنا يصلي ويهب له ثوا

مة   إيتاء الح

ادة وال مة تأ أثرا لإلجتهاد  الع   ؟عملهل الح
؟ ارك وتعا   ٌأم  فضل من هللا ت

 لجوابا   

 ً كمـا نعلـم هـو مـسبب األسـباب وجعـل لكـل شـيء سـببا، ومـن حكمتــه هللا 
                                                           

  البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها ١٢٤
 سنن أبي داود وابن ماجة عن مالك بن ربيعة  ١٢٥
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يف كــل األعمــال الظــاهرة والباطنــة، والــنعم الظــاهرة والباطنــة، أن كــل إنــسان ال بــد لــه مــن 
  .نصيب من اجلهد، ليستحق فضل هللا

طنــا مــن الــنعم فهــو فــضل مــن هللا ًوكــل شــيء ظــاهرا ، ولكــن ال بــد لــه مــن ً أو 
  :جهد، وأقل هذا اجلهد أن ينوي نية طيبة

َإنما { َّ
ُاألعمال ِ َ ْ َ ْ

ات  ِالن َّ ِّ
ِ {١٢٦  

  : قــــال هللا تعــــاىل                                                      

          ))لنية. ))األعرافاألعراف٥٨٥٨   يعين 
ألســـباب الـــيت أوجـــدها هللا يف  خـــذ  فكـــذلك اإلنـــسان إذا أراد احلكمـــة عليـــه أن 

لوسائل اليت بينهـا النـيب  َّقرآنه ملن أراد أن يؤتى احلكمة، وليأخذ  َ يف سـنته ليعطيـه هللا ُ َّ ُ
  :احلكمة، وأوهلا كما قال 

إذا {
َ
ُرأيتم ِ ُ ْ َالرجل َ ُ قد َّ

ْ َ
َعأ  ِ

ْزهدا ْ
ُ

ا، ِ  َالدن ْ ُّ
وقلة 

َ
ِ
ٍمنطق، َ ِ

ْ وا َ ُفاق َ ْ َ
ُمنه،  ْ
ِ  

ُفإنه  َّ
ِ
َ

ُلقن  َُّ
مة  الح

َ َ ِ {١٢٧  

ن احلكمــــة: (ويف روايـــة ـــفإنــــه يلق ِّ ن ) ُ الن بعــــضهما، فهـــو يلق ــــوكلتـــا الــــروايتني تكم َّ ُ ـــ ِّ
َّاحلكمة أوال، مث يلقنها لغريه بعد أن تلقاها ِّ ُ ً.  

ــى فالوســـيلة يف الزهـــد  ـــدنيا، وواظـــب علـ ــى الزهـــد يف ال والـــصمت، إذا واظـــب علـ
 تبــارك وتعــاىلالــصمت، وال يــتكلم إال فيمــا يعنيــه، وتــرك الكــالم فيمــا ال يعنيــه، وهبــه هللا 

  .احلكمة
ًأمــا مــن يتحــدث مــع غــريه علــى الــدوام، ســواء كــان مــصيبا أو خمطئــا، وحييــي الليــل  ً

َكله، ويصوم النهار كله، فال يؤتى احلكمة مطلق ر، وقد قال ُ   :ًا ألنه ثر

امة{  م م مجلسا يوم الق عد م إ وأ غض ِإن أ ِ ِ ِ
َ ََ ْ َْ ْ َ ْ ْْ ِّ َ َ َ َّ ِ ِ

َ َ َّ
:  

                                                           
  البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب  ١٢٦
ة  ١٢٧ ن ماجة برواي يم، وسنن اب ي نع اء ألب ة األولي شيرية وحلي ى الحكمة"الرسالة الق ن " يلق رحمن ب د ال عن عب
  زهير 
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شدقون، المتفيهقون ثارون، الم ال
َ َ َُ

ِ
ْ ُ َُ َ ُ ِّ َ َ ُ َ َّْ{ ١٢٨  

ألسـباب .... ! فكيف يعطيـه هللا احلكمـة؟ مث االعتمـاد .... ًإذا ال بـد مـن األخـذ 
  .ألسبابعلى فضل مسبب ا

ملــاء وهــو مــن هللا، وأقــوم جبهــدي يف تنقيــة مــا  أ أضــع احلبــة يف األرض، وآيت هلــا 
حوهلــا مــن حــشائش، وحفظهــا مــن اآلفــات، وبعــد ذلــك اعتمــد علــى فــضل هللا يف اإلنعــام 

  .ُالذي خيصين به فيما خترج يل من خريات
قــال !! ب؟ بــدون أســبالكــن هــل أضــع احلبــة يف األرض، وأنتظــر أن يــرزقين هللا 

م بدرتـه عمـر بـن اخلطـاب  لقـد علمـتم أن : ملـن صـنع ذلـك مـن الـشباب بعـد أن ضـر
  .ًالسماء ال متطر ذهبا وال فضة

ألسباب مث نعتقد أن العطاء فضال من حضرة الوهاب    .تبارك وتعاىلًفنأخذ 

  اب االجتهاد

ة الخمس؟ ل اب االجتهاد  المقاصد ال ح    ٌإ أي مدى مفت
 لجوابا   

ٌاالجتهاد له شروط ال تتوفر ألي مؤمن، وهذا السؤال مفرتض أن يكـون يف دراسـة 
  .ماجستري أو دكتوراه يف كلية الشريعة اإلسالمية وليس يف املساجد احلكومية أو األهلية

ألن هذا السؤال ملن بلـغ مقـام االجتهـاد، ومقـام االجتهـاد حيتـاج إىل حفـظ القـرآن 
ويلهـم الكر مي بقراءاته السبع، ومعرفة أسباب نـزول كـل آيـة وتفـسريها، وتفـسري العـرب و

أللفاظهــا، واألحاديــث النبويــة، وأســباب ذكرهــا، وصــحيحها مــن ســقيمها، وعلــوم العربيــة 
مــن حنــو وبالغــة وصــرف وغريهــا، وعلــوم التفــسري، والــسرية النبويــة الكاملــة، وغريهــا مــن 

  .كرهاالعلوم اليت يضيق الوقت عن ذ
ــــصرية ـــ ــــى بـ ـــ ــون علـ ـــ ــــد أن يكـــ ـــ ـــوم، ال بـ ـــ ــ ـــذه العل ـــ ــــع هــ ـــ ـــد مجـ ـــ ــــد بعــ ـــ تهـ ــــذا ا ـــ   :هـ

                                                           
   عن جابر والبيهقيجامع الترمذي  ١٢٨
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                                                        ))ه هللا ))يوســفيوســف١٠٨١٠٨  فــإذا آ
يـسدها، البصرية، كشف لـه األشـياء الـيت جيـوز لـه أن جيتهـد فيهـا، واألشـياء الـيت جيـب أن 

ولــيس ذلــك علــى وجــه العمــوم، وإمنــا هنــاك أشــياء يــسدها عــن شــخص، ويفتحهــا لغــريه، 
ـا، وهكـذا حبـسب  ُوهناك أشياء يبيحها إلنسان أمامه، وهنـاك أشـياء يكلف أن ال خيـربه  َّـ ُ ٌ

  .ما تشري إليه البصرية املنرية
ن من قتل خطئارضي هللا عنهماسيد عبد هللا بن عباس  ً كان يفيت  َ  لـه أن يتـوب ُ

طعـام سـتني مـسكينا، أو أعتـق  ًإىل هللا توبة نـصوحا، ويتـوب هللا عليـه إذا نفـذ اآليـة وقـام  ً ً
  .رقبة، أو بقية الكفارات

ُ ابــن عــم رســول هللا هــل لــو قتلــت رجــال مث تبــت : ٌفجــاءه رجــل يف جملــسه وقــال ًُ
ر جهــنم أبــدا، ومــشى : َّيتــوب هللا علــي؟ قــال ًال، بــل ختلد يف  َّــ الرجــل، فقــال لــه أصــحابه ُ

ُرأيت أنـه مل يقتـل بعـد، وقـال : قال! ُإنك تفيت بغري ذلك، فلماذا أجبته بذلك؟: من حوله
: آخذ الفتوى من ابن عباس، مث أقتل وأتوب، فأسرعوا خلف الرجل، وقالوا لـه: يف نفسه

ُإن فـال أغـاظين، واشـتد غيظـي، فـأردت أن آخـذ ال: َِمل سألت هـذا الـسؤال؟ فقـال فتـوى ً
  .تبارك وتعاىلمن ابن عباس مث أقتله وأتوب إىل هللا 

ــا علــى ســرائر  َّإذا الــذي بلــغ مقــام االجتهــاد ال بــد أن يكــون علــى بــصرية يطلــع  ً
  .العباد ليجيب كل إنسان مبا يراه يف نفسه

  األرق

ل وعدم استطاعة النوم؟ الل اب األرق    ما أس
 لجوابا   

رق كثرية، أمهها الفراغ وعدم العمل البـدين، فـإن اإلنـسان إذا اشـتغل يف أسباب األ
لليــل، لكــن إذا كــان لــيس وراءه  يومــه بعمــل بــدين أجهــده، ال يــستطيع أن يقــاوم النــوم 
يت يف الليل وال يستطيع أن جيلب النوم ألنه مل يكلف أعـضاء جـسمه  لنهار، فإنه  ِّعمل  ُ

  .ي عناء أو جهاد
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ــ اين الرئيــسي يف هــذا العــصر انــشغال معظــم الــشباب بوســائل التواصــل الــسبب الث
االجتماعي كالفيس بوك وغريه، حيـث ال حيلـوا هلـم فعـل ذلـك إال يف الليـل، ألنـه يريـد أن 
ٌيطلــع علـــى مواقـــع ال حيــل لـــه االطـــالع عليهــا، ويريـــد أن ال يـــراه أب أو أم أو أي أحـــد،  ٌ

  .يف مكانه أو يف غرفته مبفردهوهذا ال يتيسر له إال إذا كان يف الليل 
ولذلك نرى جنـون الـشباب سـواء بنـني أو بنـات يظهـر بعـد الـساعة احلاديـة عـشرة 
ى عنـه هللا، والـذي خيـالف شـرع هللا،  ًمساءا إىل مطلع الفجر، يبدأ التواصل بينهم الذي 

لـذات، وليـتهم يكفرون عـن ذنـو ِّـوكل ما ال حيمد عقباه حيدث يف هذا الوقت  َ ُ ُ م بـصالة ُ
م التوبة إىل هللا وهذا األجر اجلزيل   .الفجر، بل ينامون قبلها بقليل، ويفو

لليـل علـى الفـيس بـوك جيعـل اجلهـاز العـصيب متحفـزا، واجلهـاز العـصيب هـو  ًالقيام 
ـــسان، فـــإذا كـــان اجلهـــاز العـــصيب يقظـــا ال  ـــوم لإلن ـــه املـــؤثر األقـــوى يف جلـــب الن ـــذي ل ًال

  .يستطيع اإلنسان أن ينام
إذا أراد أن يزيد حتفيز اجلهاز العصيب ببعض املخدرات أو ببعض املـسكرات، زاد ف

م متتاليــة، كــل ذلــك مــن هــذه األشــياء الــيت نــسأل هللا أن  العنــاء ومل يــستطع النــوم رمبــا أل
  .حيفظ شبابنا منها أمجعني

لنــسبة للجــسم  لليــل، أفــضل مــن نــوم النهــار كلــه  فــإن ســاعة واحــدة مــن النــوم 
لنس   .بة لإلنسان كما أثبت ذلك العلم احلديث، وخاصة علم الطبو

الب الضالة   قتل ال

اة أسفل العمارات، الب الم الب الضالة، أو ال م قتل ال   ما ح
ــــع الناس؟ و الب ل ة ال قوم ب خوفا منها، وما عقاب من 

ُ
  

 لجوابا   

ملصرية إجابة شـافية، فـالكالب الـضالة الـيت هذا السؤال أجابت عليه دار اإلفتاء ا
ُخيشى ضررها، والكالب الضالة اليت ليست للحراسة، وليس هلـا صـاحب، بـل هـي متـشي 
ا للطـب  كل من هنا ومن هناك، وليس هلا إنسان يقوم برعايتها، وال يذهب  َيف الطريق  ُ
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مراضـها وخا صـة داء الكلـب، البيطري ألخـذ األمـصال الواقيـة حـىت ال تـصيب اإلنـسان 
حـت دار اإلفتـاء كمـا وضـح يف الـشرع  ُهذه الكالب إذا كان خيشى منها على اإلنسان أ

ا تؤذي الناس وتسبب هلم األذى البالغ ي وسيلة من الوسائل، أل   .الشريف قتلها 
ـــا إىل الطـــب  ـــذهب  ـــيت يـــشرف عليهـــا صـــاحبها، وي ـــرىب، وال ـــيت ت َّأمـــا الكـــالب ال ُ

أو رخــصة لــصالحيتها، وُجتــدد كــل فــرتة، فهــذه الكــالب ال ينبغــي البيطــري، ومعــه شــهادة 
فعــة هلــذا اإلنــسان، إمــا للحراســة، أو للــصيد، أو كــالكالب البوليــسية الــيت  ــا  قتلهــا أل
ا ملعرفـة القنابـل واملفرقعـات، ومعرفـة املخـدرات ومـا شـابه ذلـك، فهـذه تـؤدي مهمـة  يربو

فعة ا  فعة فال ينبغي قتلها، أل   . لإلنسانقوية 
ه، فهـذا  ه أو غري مر أما الذي يستخدم الكالب لرتويع املواطنني سواء كالب مر

  .نسميه قاطع طريق، ألنه يقطع الطريق على عباد هللا املؤمنني
ٌأرى اآلن بعض الشباب ميشي ومعه كلب بوليـسي كاألسـد، فـإذا حـدث بينـه وبـني 

َّأحد خالف سلطه عليه ليقوم الكلب بنهشه، مثل ُ هذا ينبغي أن يوقف عند حـده، وهـذا ٌ
ــن عقوبتــــه تــــسمى  بتــــة يف الــــشرع، ولكــ لــــه عقوبــــة حيــــددها القاضــــي، ولــــيس لــــه عقوبــــة 

  .ُ، وعلى حسب جرمه وعلى حسب فعله حيدد القاضي له العقاب املناسب)التعذير(

ة   الدعاء وال

م  م  كتا لت الم(ذكرت فض   )سإصالح األفراد والمجتمعات  اإل
وي ال  ة، وهو شأن ت مان ة اإل اب أسا من أبواب ال أن الدعاء 

ٌ ٌ

دا، الرجاء توضيح مع أن الدعاء    ٌستغ عنه مؤمن أ
ة؟   ٌاب من أبواب ال

 لجوابا   

ُالدعاء{  :قال  َ ُّ
مخ 

ُّ ادة  ُ ِالع
َ َ ِ{١٢٩  

                                                           
  جامع الترمذي والطبراني عن أنس  ١٢٩
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وقلـــة حيلتـــه وعـــدم قدرتـــه أمـــام فالـــدعاء معنـــاه أن اإلنـــسان يـــشعر بعجـــزه وضـــعفه 
ٌ نفـس الوقـت أن هنـاك قـوة غيبيـة إهليـة معهـا  الذي يريد احلصول عليـه، ويـشعر يفالشيء ٌ

ُقدرة ذاتية تستطيع أن حتقق لـه مـا يريـد، وأظـن هـذا هـو صـلب اإلعتقـاد الـصحيح يف هللا  ٌ
ٍّ؛ أن يعلـم العبــد أنــه عبـد فقــري ضـعيف أمــام رب غــين قـوي، يقــتبـارك وتعــاىل ٍّ   : ول هللا تعــاىلٌ

                                                      ))فاطرفاطر١٥١٥((.  
ــاء واملرســلني مبــا  ــة، أن مجيــع األنبي ب الرتبيــة اإلهلي ــدعاء هــو  ــدليل علــى أن ال وال

لــدعاء يف  كــل مطلــب يف كــل وقــت فــيهم ســيد األولــني واآلخــرين، كــانوا يلجــأون إىل هللا 
ِّوحــني، ليعلمــو أن نــدعوا هللا علــى الــدوام، حــىت نــشعر بعبوديتنــا وضــعفنا وحاجتنــا، قــال  ُ

  :هللا تعاىل لعبده موسى الكليم

ء ح ملح عجينك  ا مو اسأل {   شسع نعلك وعلف :  وروي-ل 

ا :  فقال–دابتك  عرض  الحاجة من الدن قصد -ا رب إنه ل  - قضاء حاجته  

  ١٣٠}قال سل ح ملح عجينك وعلف حمارك ! فأست أن أسألك

ـــة وجـــه هللا ــي رؤي ـــسأل هللا يف أعـــز املطالـــب وهـ   : فكـــان موســـى ي             

       ))ويــسأله يف أقـل املطالــب وهـي رغيــف العــيش))األعـرافاألعـراف١٤٣١٤٣  :                    

                 ))القصصالقصص٢٤٢٤((.  
ًإذا يلجأ اإلنسان إىل مـواله يف كـل أمـر حيتاجـه ألنـه يعلـم علـم اليقـني أن هللا وحـده 

ـــال  ـــد قــ ــ ــــاه، وق ــــن دعـ ـــاء مـ ـــب دعــ ــ ــــاه، وجيي ــن ارجتـ ب رجـــــاء مـــ ــــذي ال خيي ـــو الـ ـــهــ ِّــ ُ :  
                     ))ْأستجب لكم: (أنظر إليكم بل: ُ مل يقل))غافرغافر٦٠٦٠ ُ َ ْ ِ َ ْ   :وقال ) َ

إن{ 
َّ
م ِ ْر َّ ٌّح َ

ِ
م، َ َّثم ٌك

ُ
ِستح 

ْ َ ْ إذا َ
َ
َرفع ِ َ د َ الع

ُ ْ ه َ ِد
ْ ََ

أن 
ْ

َيردهما  ُ َّ ُ صفرا َ
ْ

  ؛ِ

َّح َجعل َ َ ْ َفيهما َ
ِ ا  ِ ْخ

َ
{١٣١  

رك على سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلم َّوصلى هللا وسلم و َّ  

                                                           
  جامع العلوم والحكم ١٣٠

  مصنف عبد الرزاق والطرباين عن أنس بن مالك  ١٣١
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ة   ١٣٢الحلقة الثالثة ع

  التصوف  ١س  
  مقام الشهود  ٢س
  نار الغرام  ٣س
صل  ٤س   متلفت ال 
  الورع  ٥س

  التصوف: ١س

  ما التصوف؟ وما موقفه من الدين؟
 لجوابا   

 واملــسمى حبــديث التــصوف هــو املــشار إليــه يف حــديث ســيد األولــني واآلخــرين 
  :، يقولٌجربيل، وهو حديث صحيح يرويه سيد عمر بن اخلطاب 

ْب{  ــــاَ َنمــ
َ

ــــن  ُنحــ ْ َ
ــــد  عنــ

َ ْ
ــــول ِ ِرســ

ُ إذ  ِا َ
ْ
ــــع ِ َطلــ ــــا َ علينــ

َ ْ ــــل َ ٌرجــ ُ د َ ــــد شــ
ُ

ِ
َ

ـــاض  ـــ َب َ 

ــاب، ِالث
َ د ِّ شــد

ُ
ِ

َ
ِســواد  َ ْالــشعر َ َّ

 
َ

َيــرى  ــه ُ ِعل ْ ُأثــر َ َ
الــسفر، 

َ و َّ
َ ُنعرفــه َ ُ ْ َ

َّحــ  َجلــس َ َ 

ـــ ِإ ِّالنــــ
ِ

َّ
  ــند ـــ فأســ

َ َ ْ َ
ــــه  ـــ ب ِر ْ ََ ــــه ِإ ُ ـــ ب ِر ْ ََ َوو ُ ــــعَ َضـــ ــــه َ ـــ ِكف ْ َّ

ـــ  ــــه َعــــ ـــ ِفخذ ِ
ْ َ َ

ــــال  َوقـــ َ َ :  

ــا محمــد َ
ُ َّ َ ِأخــ ُ

ْ
ِ

ْ
م، َعــن  ِاإل

َ ْ
ْســ َفقــال ِ َ َ

ُرســول  م:  ِا َُ ُاإل َ ْ
ْســ أن ِ

ْ
ــشهد 

َ َ ْ َ
أن 

ْ
 
َ

 

َإلــــه
إ ِ

َّ
ِ ، وأن ُا

َّ ـــدا َ َّمحمـ َ ُرســــول ُ َُ ، م ِا ـــ َوتقـ ِ
ُ ة، َ الــــص

َ َ ـــؤ َّ َوتـ
ِ
ْ ُ ـــاة، َ ـ الز

َ َتــــصومَو َّ ُ َ
 

رمضان،
َ َ َ َّوتحج َ ُ َ ت َ َالب ْ ِإن َ َاستطعت ِ ْ َ َ ـه ْ ِإل ْ

ِ ، سـ
ً

ِ
َقـال َ َ

َصـدقت،:  ْ َ َقـال َ َ
فعجبنـا: 

َ ْ
ِ

َ َ
 

ــــه ــــــسأله ُلـــ ُـ ْ ــــصدقه، َ ـــ ُو ُ ِّ َ ــــال َُ َقـــ َ
ـــــأخ:  ِفــ

ْ
ِ
ْ َ

ــــن  ــــان، َعـــ مـــ ِاإل
َ

ِ
ْ

ــــال  َقـــ َ
أن: 

ْ
ــــؤمن  َتـــ

ِ
ْ ُ

 ، ــــا ِـــ ِ 

ئكتـــه، ِوم ِ ِ
َ َ ـــه، َ ت ِو ِ

ُ ِورســـله، َ ِ
ُ ُ ِاليـــومَو َ

ْ ــر، َ ِاآلخـ
ْ

َوتـــؤمن 
ِ
ْ ُ القـــدر َ

َ َ
ه ِ ِخـــ

ْ َ
ه،  ِو

ِّ َ َقـــال َ َ
 :

ـــدقت، ـــ َصــ ْ َ ــــال َ َقــــ َ
ـــــأخ:  ِفـــ

ْ
ِ
ْ َ

ــــن  ـــــسان، َعــــ ِاإلحـــ
َ ْ

ِ
ْ

ــــال  َقــــ َ
أن: 

ْ
ــــد  ــــ تع

َ ُ ْ َ
ـــك َا  ـــ َأنــ َّ

ــراه،  ـــ ُتـــ َ َ
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فـــإن
ْ

ِ
َ

ـــن ْلـــم  ْت َ
ُتـــراه،  َ َ

ُفإنـــه  َّ
ِ
َ

َيـــراك قـــال  َ َ َ ِفـــأخ: َ
ْ
ِ
ْ َ

ِالـــساعة، َعـــن 
َ َقـــال َّ َ

ُالمـــسئول َمـــا:  ُ ْ َ 

َعنهــا ْ َــأعلم َ ْ
َمــن ِ

ِالــسائل، ِ ِ َقــال َّ َ
ِفــأخ: 

ْ
ِ
ْ َ

ْعــن  َأمارتهــا، َ
ِ
َ َقــال َ َ

أن: 
ْ

تلــد 
َ

ِ
َ

األمــة 
ُ َ تهــا، َ َر َ َّ َ 

وأن
ْ ـــــرى َ َتــ َ

ــــاة  الحفـــ
َ َ ـــراة ُ ـــ العـ

َ َ ــــة ُ العالـــ
َ ـــاء َ ـــ َرعـ ــــشاء، َ ِالـــ

َّ
ـــاولون  ـــ يتطـ

َ َ َ َ ــــان، ِ َ ـــ ِالب
َ ــــال ُْ َقـــ َ

:  

ــم َّثــــ ُ
ــق  َانطلــــ َ ْ

ــــت  ُفلبثــ ْ
ِ

َ
ـــا،  ـــ ِمل

ــم َ َّثــــ ُ
ــــال  َقــ َ

ــــا: ِ  ــ ــــر َ ُعمــ َ ـــدري ُ أتـــ
ْ َ

ــــن  ـــسائل؟ َمــ ُالـــ ِ ــــت َّ ُقلــ ُ
:  

ُورسوله ُا ُ َ ُأعلم، َ َقال ْ َ
ُفإنه:  َّ

ِ
َ

ل،  ُج ْ
م ِ ْأتا َ

م  ْعلم ُ َ م  ُ ْدين َ
ِ{١٣٣  

يف هــذا احلــديث الكــرمي وضــح النــيب أن الــدين ثــالث مقامــات، أو ثــالث درجــات، 
الم، ودرجــة اإلميــان، ودرجــة اإلحــسان، ودرجــة اإلحــسان هــي الــيت يقــصدها درجــة اإلســ

سم الصفاء والنقاء والتـصوف كمـا أطلقهـا الـبعض  ًالناس مجيعا ممن تعلموا حقيقة الدين 
  .يف عصر احلديث

ُليــست كــل العلــوم أطلــق : ؟ نقــولُهــل كلمــة التــصوف أطلقــت يف عــصر النــيب 
ن امسها يف عصر النيب، ففي عصر ا ، وبعـد لنيب كان القرآن، وكان حديث النيب العـد

عصر الصحابة املباركني جـاء عـصر التـابعني، فتنافـسوا يف دراسـة أحكـام الـشرع الـشريف 
  .َُّوالقرآن وسنة النيب 

ًمنهم من أخذ يفسر القرآن، فظهر علم التفسري، ومل يكن موجودا يف عـصر النـيب، 
ــى النــيب ومــنهم مــن اجتهــد يف مجــع حــديث حــضرة   يف النــيب، فظهــر احملــدثون، وقــد 

لقـــرآن، ولكنـــه يف آخـــر حياتـــه مســـح  بدايـــة دعوتـــه عـــن كتابـــة احلـــديث، حـــىت ال خيـــتلط 
َّـلبعضهم بكتابة احلديث، حىت قـال بعـضهم لـبعض كتاب احلـديث  أتكتـب عـن النـيب : ُ

ــة الغــض ــه يف حال ــة الرضــا مــا ال يقول ! ب؟وهــو بــشر يغــضب ويرضــى؟ وقــد يقــول يف حال
  : وقالفذهب لرسول هللا 

ا{  َرسول َ َُ ، تب ِا ُأ ُ
َعنك  َْ

ُسمعت؟ َما  ْ
ِ

َقال َ َ
ْنعم،:  َ َ

ُقلت  ُ
ِالغضب ِ: 

َ َ
 

؟ والر
َ ِّ َقال َ َ

ْنعم،:  َ َ
ُفإنه  َّ

ِ
َ

ِي ال 
َ ْ أن ِ َ

ْ
َأقول  ُ

َذلك ِ 
ِ
َ

 ١٣٤} َحقا ِإال 

                                        ))النجمالنجم((..  
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ُومــنهم مــن رأى بعــض الــذين دخلــوا يف اإلســالم مــن غــري العــرب، خيطئــون يف نطــق 
ًألفاظ القرآن وكلماته، فوضعوا علم النحو، والنحو يعين التوجيه، توجيها لطريقـة وقواعـد 

ا القرآن نطقا صحيحا، وعلم النحو مل يكن موجودا يف عصر الن ًسديدة ينطق  ً   .يبً
ِّواهـــتم بعـــضهم حبيـــاة النـــيب، وحيـــاة أصـــحاب النـــيب، وأخـــذوا يدرســـو َ ا ألوالدهـــم ُ

م ومسوها سرية النيب   .وأحبا
 إىل الرفيــق األعلــى، لكــن كــل هــذه العلــوم علــوم مــستحدثة بعــد انتقــال النــيب 

  .َُّكلها متعلقة بدين هللا، وكتاب هللا، وسنة حبيب هللا ومصطفاه 
ي بـــذلك ألن معظـــم الـــذين كـــانوا يعيـــشون حـــول النـــيب كـــذلك علـــم التـــصوف مســـ

، وكــانوا يــسكنون يف مكــان يف مــسجد رســول هللا املبــارك، ومل يكــن  ًوتفرغــوا تفرغــا كليــا  ً
ٌهلـــم زوجـــات وال بيـــوت وال أمـــوال وال أوالد، هـــؤالء مســـوهم  َّأهـــل الـــصفة(ٌ ، ألن مـــسجد )ُ

ً تفرغــوا  عريــشا، وكــان امســه حــضرة النــيب مل يكــن لــه ســقف، فــصنع النــيب هلــؤالء الــذين
ُالصفة، فسموا أصحاب الصفة، وهم أول من تصوف يف ديـن هللا متبعـني يف ذلـك سـيد  ُُّ ُ َّ

ديـة اجلزيـرة  .. رسول هللا  هؤالء القـوم لفقـرهم كـان لباسـهم الـصوف، والـصوف ألن 
  .العربية كانت تشتهر برعي األغنام، فكان يلبس الصوف الفقراء

م كانوا يلبـسونه، وهنـاك مـن نـسبهم إىل العـريش فهناك من ن سبهم إىل الصوف أل
ـــم  الـــذي كـــانوا يـــستظلون مـــن الـــشمس واملطـــر حتتـــه، وهنـــاك مـــن نـــسبهم إىل الـــصفاء أل

، ومل ينشغلوا بسواه طرفة عني، والكل يستوي م    .صفت قلو
، وال يرجــو مــن كــل عمــل يعم لــه إال املهــم أنــه ظهــرت هــذه التــسمية ملــن يتفــرغ 

  .وجه مواله تبارك وتعاىل يف الدنيا واآلخرة
  :هؤالء القوم ما مقصدهم؟ مقام اإلحسان

أن{ 
ْ

د  تع
َ ُ ْ َ

َأنك َا  َّ
ُتراه،  َ فإن َ

ْ
ِ
َ

ن ْلم  ْت َ
ُتراه،  َ ُفإنه َ َّ

ِ
َ

َيراك   َ َ{١٣٥  

                                                           
  جامع الترمذي وأبي داود عن عمر بن الخطاب  ١٣٥



دالشيخ  تاب                                     فوزى دمحم أبوز   ١٢٧  رقمال
  

 
ةالحلقة    )١٣٢(                                                                         الثالثة ع

  مقام الشهود

ام أ   : العزائم مما مع قول اإل
الـــــضم ـــ الحـــــس واشـــــهد  ـــض عــ الـــــضمِّغــ ـــ الحـــــس واشـــــهد  ـــض عــ   ِّغــ

  
ــــب ـــ ـــا صـ ـــ ــ ــــشهدن  ـــ ــــبُّـ ـــ ـــا صـ ـــ ــ ــــشهدن  ـــ ـــديرُّـ ــــ ــــوار القـ ـــ ـــدير أنـ ــــ ــــوار القـ ـــ    أنـ

   لجوابا   

ــن تــــراب مباشــــرة  ُاإلنــــسان؛ أي إنــــسان لــــه ظــــاهر خلــــق مــــن عــــامل األرض، إمــــا مــ
  :كاإلنسان األول وهو آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت السالم

                                       ))الرومالروم٢٠٢٠((.  
ُوإما من األرض عن طريـق غـري مباشـر، فـاألرض ختـرج زرعهـا، والـزرع يتغـذي عليـه 
كل من نتاجها، إما من املزروعات ومنها الفواكه واخلـضروات ومـا شـابه  ا، وحنن  حيوا
ت والطيــور ومــا شــابه ذلــك، وهــي يف األصــل تغــذت مــن األرض،  ذلــك، وإمــا مــن احليــوا

  : ولذلك يقول فيها هللا                                 ))مل يقـل مـن ))املؤمنوناملؤمنون١٢١٢ ُ
ُطني، ولكـن مـن سـاللة، أي تسلـسل الطـني، والطـني عبـارة عـن مـاء وتـراب، فـإذا أضـيف 

  : ُإليــه اهلــواء كــان الصلــصال، وإذا أضــيف إليــه النــار كــان الفخــار            

              ))الرمحنالرمحن١٤١٤((.  
وإما أن يكون من طريق غري مباشر، فالطعام تكونت منه النطفـة يف األم، واحليـوان 

  .املنوي يف الرجل، فكان اإلنسان عن طريق التسلسل أصله من طني
ــن عــــوامل  ــل كــــساؤه وكــــل دواؤه مــ ــل غــــذاؤه وكــ وهــــذا اجلــــسم الــــذي نــــراه اآلن كــ

ــه زل مــن الــسماء، فلــو كــان إنــسان جــائع األكــوان، إذا أراد الغــذاء فلــن ينفــع ل  غــذاء 
اذكر هللا ألف مرة تشبع، هل يشبع؟ ال، ولو قرأ القرآن، هـل يـشبع؟ ال، بـل ال : وقلنا له

كل من عناصر األرض اليت منها عناصر جسمه   .بد أن 
ت  ت األرض كـالقطن، وإمـا مـن حيـوا واإلنسان يكتسي من األرض، إمـا مـن نبـا

  .ما من حشرات األرض كاحلرير، املهم أنه يلبس من عناصر األرضاألرض كالصوف، وإ
ويسكن كذلك فيمـا يـصنعه مـن األرض، إن كـان مـن طـني، أو مـن أحجـار، أو مـن 
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  .أمسنت ورمل وحديد، وكل هذا من األرض
ـــرمحن  ـــضرة الـــ ـــن حـــ ــور مـــ ـــي نــــ ــــسان، وهـــ ــــة اإلنــ ــــسم حقيقــ ـــذا اجلــ ـــل هـــ   :ٌداخـــ

                                              ))ــر هللا ))احلجـــــــــــــــــراحلجـــــــــــــــــر٢٩٢٩ ـــ ـــ ـــ ـــ   أمـــ
ــه بــرتاب مــن  تــون ل ــدما أراد خلــق آدم عليــه الــسالم، و املالئكــة أن تنــزل إىل األرض عن

خـذ أسـتعيذ بـك مـن هللا : األرض، فأنزل األمني جربيل فقالت لـه األرض ، فرجـع ومل 
خــذوا مــن عناصــر منهــا شــيء، فــأنزل ميكائيــل، وأنــزل إســرافيل،  وهــم كــذلك رجعــوا ومل 

الـذي اسـتعذت بـه هـو : ، فقالأستعيذ بك من هللا : األرض، فأرسل عزرائيل، فقالت
ــده مــن كــل عناصــر األرض، فيهــا  ــد أن آخــذ منــك، وقــبض قبــضة بي الــذي أرســلين وال ب

  .ناألمحر، وفيها األصفر، وفيها األسود، وفيها كل األلوان اليت نراها يف بين اإلنسا
ـــرمحن، فــــسواها هللا  ــن طــــني، متــــر عليــــه أخـــذها ورجــــع إىل حــــضرة ال ً هــــيكال مـ

زلني وصاعدين، ويعجبون من هذا الكـائن الغريـب، فلمـا نفـخ فيـه هللا مـن  املالئكة وهم 
ــه أمجعــني   : روحــه أمــر املالئكــة أن تــسجد ل                                 

                                                            

        ))احلجراحلجر((.  
هـــذه احلقيقـــة النورانيـــة الروحانيـــة يف اإلنـــسان هـــي حقيقـــة اإلنـــسان، فاإلنـــسان إذا 

مــا، جــاءه املــوت ال يفقــد مــن جــسمه الظــاهر شــيء، العينــان كمــا مهــا  ولكنــه ال يبــصر 
مــا، واللــسان كمــا هــو ولكنــه ال ينطــق، واجلــسم كلــه  ن كمــا مهــا ولكنــه ال يــسمع  واألذ

  . كما هو ولكنه ال يتحرك
ُذهب السر الذي كـان حيـرك هـذه األعـضاء وجيعـل فيهـا احليـاة مـن ! ملاذا كل هذا؟

  .احلي تبارك وتعاىل
يـة، وفيهـا كـل األشـياء املعنويـة الــيت فحقيقـة اإلنـسان الباطنيـة مـن نـور احلـضرة اإلهل

ُا اإلنسان إنسان، فيها القلب الـذي فيـه النـور، وفيـه اإلميـان، وفيـه احلـب، وفيـه الكـره، 
  .وفيه كل شيء يهم اإلنسان

أما القلـب الـذي يف اجلـسم، فهـو قلـب جـسماين، عبـارة عـن مـضخة ماصـة كابـسة 
  . اإلنسانخذ الدم وتؤكسده وتضخه مرة أخرى يف أجزاء جسم
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ـــى شـــكل الكمثـــرى أو  ـــسان الـــذي عل ــن هـــذا القلـــب الظـــاهري يف جـــسم اإلن لكـ
التفاحــة، لــو فتحنــاه هــل ســنجد فيــه اإلميــان؟ ال، هــل فيــه نــور احلنــان املنــان؟ ال، هــل لــو 

 مــن إنــسان إىل إنــسان، ونقلنــا قلــب مــسلم إىل قلــب - كمــا يــتم اآلن -قمنــا بنقــل قلــب 
ال، ألنه لو كان فيه اإلميان النتقل معـه، ولكـن اإلميـان يف ! كافر، فهل ينتقل معه اإلميان؟

ـــه هللا   : قلــــب آخــــر يقــــول فيـ                                 ))ـــب ))قق٣٧٣٧  القلـ
  .ًالثاين ليس موجودا مع الكل، ولكنه موجود مع املؤمنني املوحدين الصادقني فقط

لذلك القلب ال يفوت وال ميوت ألنـه مـن نـور ُفما الذي حيرك الكافرين؟ النفس، و
  .احلي الذي ال ميوت

  : وما الذي ميوت؟ النفس                     ))النفس فقط هي ))آل عمرانآل عمران١٨٥١٨٥ 
ــــوت ــــ ـــذوق املـ ـــ ـــ ـــيت ت ـــ ـــ   : ال                                     ))األنعـــــــــاماألنعـــــــــام٩٣٩٣((  

                                                 ))الزمرالزمر٤٢٤٢((....  

  .لكن القلب حي حبياة احلي 
هـــذا القلـــب النـــوراين فيـــه عيـــون تـــشهد مـــا ال يـــراه النـــاظرون، وفيـــه أمســـاع تـــسمع 
ـــدور يف اجلنــــات، ـــسماوات، وتــــسمع مـــا ي ـــسمع كــــالم مالئكـــة ال   أصـــوات الكائنـــات، وت

ا ٌ أذن يقول فيها هللاأل ُ :                     ))احلاقةاحلاقة١٢١٢((.  
ـذا اللـسان مـع مجيـع األكـوان، يكلـم كمـا  وله لسان إذا أكرم هللا صاحبه، يـرتجم 
ــذا  ت، ويكلــم الطيــور، ويكلــم اجلــن، ويكلــم كــل احلقــائق  كــان ســليمان يكلــم احليــوا

ًاللسان الذي أعطاه له فضال وكرما الرمح   :ن تبارك وتعاىلً
                                                    ))لــيس  ))اإلســراءاإلســراء٤٤٤٤

س تفقـــه ـــاك أ   : كلهـــم، فهن                  ))ـــسبيح الطـــري، وكـــالم ))النمـــلالنمـــل١٦١٦  يفقـــه ت
  .وعلوم كل هذه األشياء،،، .الطري، 

نـــوراين هـــو الوســـيلة للتعامـــل مـــع العـــوامل النورانيـــة، والعـــوامل اإلهليـــة، هـــذا القلـــب ال
  :والعوامل امللكوتية اليت تغيب عن نظر العني احلسية، فعندما يقول الرجل الصاحل

ــــضمري ـــ لـ ــهد  ـــ ــس واشـــ ـــ ــــني احلـــ ـــ ـــض عـ ـــ ــــضمريِّغــ ـــ لـ ــهد  ـــ ــس واشـــ ـــ ــــني احلـــ ـــ ـــض عـ ـــ   ِّغــ
  

ــــدير ـــ ـــوار القــــ ـــ ـــ ــــب أنــ ـــ ــــشهدن  صــــ ـــ ــــديرتــــ ـــ ـــوار القــــ ـــ ـــ ــــب أنــ ـــ ــــشهدن  صــــ ـــ   تــــ
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، وعـن كثـرة النظـر َّيعين إذا غض اإلنسان عينه الظاهرة عن كثرة التلفت للكائنـات
لكلية بقلبه بذكر خالق الكائنـات  ، فـإن هللا بغري عربة ومتعن يف املخلوقات، وانشغل 

  :ًيفتح له عينا يف قلبه
ـــون ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــا عيـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــارفني هلـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــوب العـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــوٌنقلـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــا عيـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــارفني هلـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــوب العـــ ــــ ـــ ـــ ـــ   ٌقلـــ

  
ـــــاظرون ـــ ـــ ـــ ــ ـــراه الن ـــ ـــ ـــ ـــ ـــا اليـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــرى مـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاظرونتـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــراه الن ـــ ـــ ـــ ـــ ـــا اليـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــرى مـ ـــ ــــ ـــ ـــ   تـ

ــــش   ـــ ـــ ـــ ــــ ــري ريــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــري بغـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــة تطـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــٍشوأجنحــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــري ريــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــري بغـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــة تطـ ـــ ـــ ــــ ـــ   ٍوأجنحــ
  

ــــاملني ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــوت رب العـ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــاملنيإىل ملكــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــوت رب العـ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ   إىل ملكــ
  

صاحلني الـــصادقني إىل آخـــر الزمـــان ًوهــذا كـــان حـــاد ألصـــحاب حـــضرة النـــيب والـــ
  .وانتهاء املكان

  :ٌ، وهو رجل من األنصار، قال له سيد حارثة 

ف { َك حت؟ ْ َأص ْ َ َقال ْ َ
حت:  ُأص ْ َ مؤمنا ْ

ْ
ِ

َقال َحقا، ُ َ
إن: 

َّ
ل ِ ِّل ٍقول ِ

ْ َ
قة،  حق

ً َ
ِ

َ 

َقال َ
حت:  ُأص ْ َ ْعزفت ْ َ َ ِنف َ

ْ َ
ْعن  ا َ َالدن ْ ُّ

ُوأسهرت  ْ َ ْ ُوأظمأت ِْل َ َ َنهاري، َ
َ

  

أ ول
ِّ ُأنظر َ ْ

ْعرش ِإ  ِّر َ قد َ
ْ َ

أبرز 
َ ِللحساب، ْ

َ ِ أ ِ ول
ِّ ُأنظر َ ْ

ِأهل ِإ 
ِالجنة ْ

َّ َ 

اورون ي
َ ُ َ َ َ ِالجنة، ِ َ

َّ أ َ و
ِّ ُأسمع َ َ َعواء ْ َ ِأهل ُ

النار، ْ
َّ

َفقال  َ َ
  :ُله 

د ع
ٌ ْ َنور َ َّ َ

م  َاإل
ِ
ْ

ان
ُ

ه، ِ  ِقل ِ
َ

إذ 
ْ
َعرفت ِ ْ َ ْفالزم َ َ َ

 {١٣٦ 

لنا على الفور الـدنيا،  ُكيف أصبحت ؟ حنن لو سئلنا هذا السؤال، ما خيطر على 
ــــال؟  ــك مــ ــل معــــ ــرت؟ هــــ ـــل أفطــــ ــــا؟ هـــ ــــا معنــ ـــف حاهلــ ـــال .... كيـــ ــى البـــ ــر علــــ   .... خيطــــ

  !!.الدنيا ومشاكلها ومشاغلها
م ينــام اجلــسم علــى الفــراش، لكــنهم مل يكونــوا هكــذا، فقــد كــان الرجــل مــنهم إذا 

ــروح إىل ملكــوت رب العــاملني، ويف الــصباح بعــد الــصالة يلتفــت حــضرة النــيب  وتــصعد ال
  :إليهم ويقول

م{  ْأ لة َرأى ُّ الل
َ ا؟  ْ َرؤ ْ ُ{١٣٧  

فكل واحد مـنهم حيكـي مـا رآه، أيـن رآه؟ مـا رأه يف اجلنـة، ومـا رآه يف الـسماوات، 

                                                           
  مصنف ابن أبي شيبة ١٣٦
  اتحاف المهرة ومسند أحمد ١٣٧
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ا   .لسة مع املالئكة الكراموما رآه يف احملادثة وا
ًأصــبحت مؤمنــا حقــا، : قــال!! كيــف أصــبحت  حارثــة؟ وانظــر إىل الــرد: فقــال لــه ً ُ

عزفـت نفـسي عـن : ٍلكـل قـول حقيقـة، فمـا حقيقـة إميانـك؟ قـال: يطمئن على إميانه، قـال
ــاري، وأصــبحت وكــأين أرى أهــل اجلنــة وهــم يتــزاورون  ُالــدنيا، فأســهرت ليلــي وأظمــأت  ُ ُ

رزا، فيهــا، وكــأ ًين أرى أهــل النــار وهــم يتعــاوون ويــصطرخون فيهــا، وكــأين أرى عــرش ريب 
  : ملن حولهفقال 

د{  ع
ٌ ْ َنور َ َّ َ

مان  اإل
ُ َ

ِ
ْ

ه، ِ  ِقل ِ
َ

إذ 
ْ
َعرفت ِ ْ َ ْفالزم َ َ َ

 {١٣٨ 

ــه قلبــه  ــور هللا ل ــذلك مســوهم العــارفني، يعــين الــذين عرفــوا احلقيقــة، فهــو رجــل ن َّول
ن إكـرام هللا تبـارك وتعـاىل، وهـؤالء كـانوا الـصحابة األجـالء، فأصبح يرى من فضل هللا وم

  .ومن بعدهم من الصاحلني على هذه الوترية إىل يوم الدين
ــذهبون إىل جهــة مــن اجلهــات البــشرية،  ــذلك كــانوا عنــدما حيتــارون يف أمــر، ال ي ول

  !لكن على الفور عندما ينامون يذهبون إىل مجاعة من املالئكة املقربني
ُملا فر    ؟؟؟: أصحابهاستشار حضرة النيب  .... ضت الصالة َّ

  كيف ندعو الناس للصالة؟
فانشغل سبعة عشر رجل يف هـذه الليلـة كـل واحـد مـنهم رأى نفـسه وقـد صـعد إىل 

   ...امللكوت األعلى، فلم يركب سفينة فضاء وال صاروخ وال ما شابه ذلك
  :ولكن الروح صعدت على الفور

ـــل ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــروح اهلياكـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــذب ال ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــلجتـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــروح اهلياكـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــذب ال ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ   جتـــ
  

ــــازليف ايف ا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــى املنــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــصفا أعلــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــازللـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــى املنــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــصفا أعلــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ   لـــ
ــرفا   ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــراح صــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ــرفًاإن أداروا ال ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــراح صــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ  ً إن أداروا ال

  
ــــافل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــال وسـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــكرت عـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــافلٍأسـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــال وسـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــكرت عـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ٍأسـ

  
   !!الروح تشد اجلسم معها إىل العوامل العلوية

كيـف نـدعو النــاس : فكـل واحـد مـنهم رأى نفـسه مـع مجاعـة مـن املالئكـة، وسـأهلم
َّللــصالة؟ فلقنــت املالئكــة كــل واحــد مــنهم ألفــاظ األذان الــذي نــردده إىل اآلن، وســبقهم 

                                                           
  مصنف ابن أبي شيبة ١٣٨
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ةالحلقة    )١٣٧(                                                                         الثالثة ع

  : عبد هللا بن زيد، وحكى الرؤ لرسول هللا، فقال لهسيد

َإنها { َّ
ا ِ َلرؤ ْ ٌّحق ُ إن َ

ْ
َشاء ِ َ

 ، ْفقم ُا ُ َ
َمع  ٍل َ

َ
َفألقها ِ

ِ
َ

ه،  ِعل ْ َ  

ُفإنه  َّ
ِ
َ

أندى 
َ ْ

ْصوتا  َمنك َ ْ
ِ {١٣٩  

ري ِّيعلمنا أنه ال جماملة يف دين هللا، مع أنه هـو الـذي رأى األذان، ومـا دام صـوته غـ
ــاس إىل إقامــة الــصالة  ــد أن نبحــث عــن إنــسان صــوته أنــدى حــىت يــشد الن شــجي، فــال ب

  .والصالة  تبارك وتعاىل
ًفعدما مسع الذين رأوا الـرؤ األذان جـاء الـسبعة عـشر رجـال مـسرعني، وكـل واحـد 

، فــأين كــانوا يعيــشون هــؤالء عنــدما !ُوهللا لقــد رأيــت مثلمــا رأى  رســول هللا: مــنهم يقــول
  .يف امللكوت األعلى، اجلسم يف الثرى، والروح يف امللكوت!! امون؟ين

كما دخل سيد رسول هللا ذات مرة مسجده املبـارك، وسـيد اإلمـام علـي بـن أيب 
ئما، فقال رجلطالب  ً وكرم هللا وجهه كان  هل أوقظه  رسول هللا؟ فقـال كمـا ورد : َّ

ملــأل األعلــى الٌّدعــوه، علــي وإن كــان جــسمه علــى: ((يف األثــر يعــين ، ))ثــرى إال أن قلبــه 
ًجسمه أمامكم، لكن قلبه يف املأل األعلى، عندما ينام أحدهم يكون فورا يف املـأل األعلـى 

  .بني يدي من يقول للشيء كن فيكون
ُفــالعني تــرى مــا ال يــراه النــاظرون، واألذن تــسمع مــا ال يــستطيع مساعــه الكونيــون، 

ــــا ــل هـــــذه احلقـ ـــب كـــ ــــة، كيـــــف؟ واللـــــسان خياطــ   ئق العاليـ                         

ُ ال يسأل هنا عن الكيف، فهـذا فـضل مـن هللا، وإكـرام مـن هللا، وعطـاء مـن هللا، ))البقـرةالبقـرة٢٨٢٢٨٢((
  .ًجزاءا هلم على تقواهم  

دة يف الدرجـة واملقـام، سـر  ًفهنا سريى بعني القلـب مـا ال يـراه غـريه بعـني الـرأس، ز
:   هللا قول                                                 ))مجاعة ))آل عمرانآل عمران١٨١٨ 

م، نـسأل هللا  من أولو العلـم يـشهدون يف هـذا املقـام أسـرار األلوهيـة الـسارية يف مجيـع األ
  .تبارك وتعاىل أن نكون منهم على الدوام

                                                           
  سنن الدارمي وابن خزيمة عن عبد هللا بن زيد  ١٣٩
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  نار الغرام
د؟ما ا   ِّلذي يؤجج نار الغرام  قلب الم

 لجوابا   

لكليـة؟ إذا أحبهـا،  ـا  احلب، ما الذي جيعل اإلنسان مييل إلنـسانة مثلـه وينـشغل 
لنا لو كان احلب إمياين ونوراين؟   ٌوهذا حب ظاهر جسماين، فما 

ألشــد أنــواع  الفقــراء واملــساكني يتعرضــون مــا الــذي جعــل أصــحاب رســول هللا 
شــدة احلــب الــيت ! األذى وأفتــك أنــواع التعــذيب، وال يتغــريون وال يتبــدلون وال يتحولــون؟

، إذا رأيت أي حب يف الكون فاعلم قول هللا ٍّيقول فيها هللا واصفا حب املؤمنني  ُ ً:  
                          ))البقرةالبقرة١٦٥١٦٥((   

  .ؤمنني  تبارك وتعاىلأكثر من هذا احلب كله حب امل
ًسيد بالل خيرجوه يف حر الظهرية، وساعة الظهـرية يف مكـة شـديدة جـدا، ويوضـع  ُ
ُعلى الرمـل الـذي هـو كـاجلمر يف الـصحراء، ويوضـع علـى صـدره صـخرة كبـرية، ويـضرب،  ُ

مل هـذا : وهو ال يزيد عن قولـه ٌأحـد، أحـد، أحـد، يعـين مـاذا يفعـل؟ يـذكر هللا، وال يـشعر  ٌ ٌ
عــذاب وال هــذا التعــذيب، ألن قلبــه انــشغل كلــه حبــب هللا تبــارك وتعــاىل احلــب الــذي ال ال

  :ً واصفا لنا هذا الطريقخييب، ولذلك قال 

ُّأحبوا { َلما َا ِ م ِ ْغذو ُ ْ ِه َ ْمن ِ
ِنعمه، وأحبو ِ

ُّ ِ ِ ِ
َ

ِ
ِّلحب َ ُ

ِ ،   ِا

ُّوأحبوا  ِ
َأهل َ ِبي ْ

ْ ِّلح َ ُ
ِ {١٤٠  

ــــيعــــين تفك َّ ــوان، فهــــذه َ ر يف نعــــم هللا عليــــك يف نفــــسك، وفيمــــا حولــــك، ويف األكــ
دة احلب يف حضرة الرمحن    .تدفعك إىل ز

ِّفوضح لنا الطريق الذي يوصلنا إىل هذا احلب اإلهلي الـذي بـه تتحقـق لنـا اآلمـال، 
ل الرجــــال، كمـــا كــــان أصـــحاب النــــيب  ـــصلح لنــــا األحـــوال، ونبلــــغ بـــه مبلــــغ كم ـــوتن َّ ُ،  

  .اموصحبه الكر
                                                           

  الحاكم في المستدرك والترمذي عن ابن عباس رضي هللا عنهما ١٤٠
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ـــال  ت املوثوقـــة الـــواردة عـــن أصـــحاب حـــضرة النـــيب يف هـــذا ا ويف احلقيقـــة الـــروا
ـــل، ـــت طويــ ــن الـــــصاحلني حتتـــــاج إىل وقــ ت الـــــواردة عـــ ــروا ـــل، والـــ ــت طويــ   حتتـــــاج إىل وقـــ

  . وكلها يف احلب
، ومهمـــا كانـــت مـــشاغله الكونيـــة تكـــون أقـــل يف  واحلـــب أن ينـــشغل اإلنـــسان 

  :، قال ، ومن حبه لرسول هللا املرتبة ويف الدرجة من حبه 

} 
َ

ُيؤمن 
ِ
ْ م ُ ْأحد ُ َّح َ ون َ أ

َ
َّأحب  ه َ ِإل ْ

ْمن ِ
ِماله ِ ِ ِوأهله َ ِ

ْ والناس َ
َّ َأجمع  َ ِ َ ْ{١٤١  

ِقال عمر بن اخلطاب  َّ َْ ِ ْ َ َ ُ:  

ِ وا { َألنت َ ْ َ َ
ا  َرسول َ ُّأحب ِا َُ َّإ َ ْمن ِ

ٍء ِّل ِ ْ َ
إ 

َّ
ِ ، ِنف

ْ َ
َفقال  َ َ

ُّالن 
ِ
َّ

 :  
َ

ُيؤمن  ُ
ِ
ْ

م  ْأحد ُ َّح َ ون َ أ
َ

ُعنده  َ ْ
َّأحب ِ ه َ ِإل ْ

ْمن ِ
ِنفسه، ِ ِ

ْ َ
َقال  َ

ُعمر  َ َفألنت :ُ ْ َ َ َ
اآلن 

َ ْ
 

ِوا ُّأحب َ َّإ َ ْمن ِ
ِ ، ِنف

ْ َ
َفقال  َ َ

ُرسول  اآلن : ِا َُ
َ ْ

ا  ُعمر  َ َ ُ{١٤٢  

 يـصل احلـب إىل هـذه الدرجـة، فـسيكون فيـه خطـورة، فهذا احلب الصحيح، ولو مل
  :فانظر إىل التحذير الشديد والوعيد يف كتاب هللا

                                                         
                                                    

                                     ))التوبةالتوبة٢٤٢٤((  

  .يعين انتظروا ما يصيبكم من أذى أو شر أو ضر أو غريه
فـــال بـــد أن يكـــون حـــب هللا ورســـوله األعلـــى مـــن كـــل مـــا ذكـــره هللا يف هـــذه اآليـــة 

  . الكرمية يف كتاب هللا
م املثل يف ذلك، حىت النساءحىت أن صحابة النيب    !ُ كان يضرب 

ِعن سعد ْ ِبن َ ٍوقاص َِأيب ْ َّ َ  َقال َ:  

ِانت{
َ

امرأة 
ٌ َ َمن ْ

َاألنصار ِ ْ َ ْ
ْمن 
ِب ِ

دينار َ
َ

قد ِ
ْ َ

ب  َأص
َزوجها ِ ُ ْ َ

َوأخوها  ُ َيوم َ ْ ٍأحد،  َ
ُ

                                                           
  نن النسائي عن أنس رضي هللا عنهس ١٤١
  صحيح البخاري ومسند أحمد ١٤٢
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َّفلما َ
ْنعوا  ُ ُ

ْقالت َلها  َ
َفعل َما:  َ َ

ُرس  قالوا ؟ ِا ُولَ
َ

ا:  ْخ
َ

ا  ن، َّأم َ ٍف
َ ُ

  

ْفقالت َ َ
ه:  ِأرون ِ

َّح ُ َأنظر َ ْ
ه،  ِإل ْ
ُفأشاروا ِ َ َ

ه، َلها  ِإل ْ
َّح ِ إذا َ

َ
ُرأته ِ ْ ْقالت َ َ

:  

ة ُّل ٍمص َ ِ
َعدك ُ َ ْ ٌجلل َ َ{١٤٣  

مــا وجلــل يعــين صــغرية، يعــين مــا دام أنــت حــي وخبــري فــال يهمــين كــل مــا حــدث، 
  !!: ، وهذه امرأة!!هذا؟                                                   

                                                    ))النساءالنساء٦٩٦٩((.  
ً، ولــيس قائــدا أو جــل خــادم عنــد حــضرة النــيب هــذه اآليــة الكاملــة نزلــت مــن أ

ن  ًوزيرا أو حمافظا، بل خـادم عنـد حـضرة النـيب وكـان امسـه ثـو ً رآه حـضرة النـيب وقـد ،
  : رسول هللاظهر عليه عالمات املرض، وجهه أصفر، وجسمه ضعفان وحنيف، فقال

ثا َ{ 
ونك؟ ف لَّا غَم ،انََ

َ
ق
َ

ع، غَجَ وال وُن ِ مِا َ هللا مَولُسا رَ: ال
 أَْ

ِّ
 

ذإ
َ

ك اشــــَرم أا لـــ
ْ

ت
َ

ــــلِ إُقت شَتوحـــْ، واسَكْ
ْ

شْحــــَ وُت
َ

ة
ً

 شــــ
َ

لقــــ أََّة حـــَدِد
َ

 ذَّاك، ثــــم
َ

 ُــــرت

نـُاك هَرن ال أ أُخافرة وأِاآلخ
َ

اك، أل
َِّ

نـ أُعـرف أ
َّ

ك ت
ُ

رفـ
َ

 النَعَع مـ
َ

، وأَِّيـِ
ِّ

 ُخلـتَن دِ إ

الجن
َّ

نة ك
ْ

ْدلة أَت  م
َ

تلَن مِ م
َ

م أدخن لِ، وَك
ُ

نَّل الج
َّ

ة ف
َ

ذ
َ

 َكاَرن ال أى أَرْ أحـَاك

ــأ ل قــول هللا تعــاداَ َ، فــ َ َ َ َ َ
طــع ا والرســول فأولـــئك مــع الــذين أ ":  َومــن 

ِ َ َُ ََ ُ
ِ ِ

ْ َ ََ َ َّ ُنعــم ا َ َ َ ْ

قـــا ق والـــشهداء والـــصالح وحـــسن أولئـــك رف يـــ والـــصد ِعلـــيهم مـــن الن
َ َِّ َ

ِ ِ ِ ِ
َ َُ َ ََ َّ َ َ ِّ ََ َ ََ ُِّّ ِّ ْ

ِ
َّ

َذلـــك  ِ
ِ
َ

ما ا عل ِالفضل من ا و  ِ
َ

ِ ِِ
َ َ َ ُ ْ َ

 "{ ١٤٤  

لليـــل، وكـــان ســـاكنا خـــارج ِّهـــذا احلـــب جعـــل الـــصديق  ً يكـــون مـــع رســـول هللا 
ُّ، ردوين إىل رســول هللا ُاشــتقت إىل رســول هللا : بعــد أن يرجــع إىل بيتــه، يقــولاملدينــة، و

.  
مبجرد أن ميـشي الطريـق فقـط، لكنـه ال يريـد أن يرتكـه طرفـة عـني وال أقـل، مـن أيـن 

بت !! هذا؟   :َّمن احلب؛ احلب الذي متثل به بقول حسان بن 

                                                           
  سير أعالم النبالء عن سعد بن أبي وقاص  ١٤٣
  . ذكر الواحدي هذه القصة في كتابه أسباب النزول عند تعرضه ألسباب النزول لهذه اآليات من سورة النساء١٤٤
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ــــسريه ــــ ـــ ـــاض يــ ـــ ـــ ـــ ـــو يفـ ـــ ــــ ــــا لـــ ـــ ـــ ــك حبـــ ـــ ــــ ـــ ُأحبـ ً ــــسريهُ ــــ ـــ ـــاض يــ ـــ ـــ ـــ ـــو يفـ ـــ ــــ ــــا لـــ ـــ ـــ ــك حبـــ ـــ ــــ ـــ ُأحبـ ً ُ  
  

   شـدة احلـب شـدة احلـبالناس مات الناس منالناس مات الناس منعلى على 
ــــه   ـــ ـــ ـــت أهلـ ـــ ـــ ـــذي أنــ ـــ ـــ لــ ــــوف  ـــ ـــ ــــا أ مـ ـــ ــــهٍومــــ ـــ ـــ ـــت أهلـ ـــ ـــ ـــذي أنــ ـــ ـــ لــ ــــوف  ـــ ـــ ــــا أ مـ ـــ   ٍومــــ

  
ــــيب ــن قلـــ ـــ ـــب مــ ـــى املراتــــ ــك يف أعلــــ ـــ ــــيبألنــ ــن قلـــ ـــ ـــب مــ ـــى املراتــــ ــك يف أعلــــ ـــ   ألنــ

  
، وحــبهم لرســول هللا  ِّ، والــذي يــؤجج فــدرجات املــؤمنني علــى حــسب حــبهم  ُ

هــذا احلــب أن يــرى أفــضال هللا عليــه، ونعــم هللا فيــه، ونعــم هللا احمليطــة بــه، وإكــرام هللا لــه 
ُه من نعم ال تعد، وجعله بعد ذلك منه ميـد، عنـدما يـرى هـذه ِّتباع احلبيب، وما أتى هللا ب ُ

، ولرسوله    .األحوال يزيد احلب يف قلبه 

صلتم: ٤س   لفت ال 

صلتم: (ما مع قول أحد الصالح   ؟)ٌلفت ال 
 لجوابا   

عندما ميشي إنسان يف طريق، وطوال سريه يلتفت مرة علـى اليمـني ويقـف يـشاهد، 
  ً.لن يصل أبدا! ويلتفت مرة على الشمال ويقف يشاهد، مىت يصل إىل غايته؟

ُفالــذي يريــد هللا ال يلتفــت لــسواه طرفــة عــني وال أقــل، لكنــه يريــد هللا، وبعــد برهــة 
يبحث على الدنيا، يريد أن ميأل اخلزن منها، وبرهة يبحث على املناصـب؛ يريـد أن يكـون 

ًلــــه منــــصبا عظيمــــا يف الــــدنيا، وجاهــــا ً ــن املكاســــب ً ً عظيمــــا يف اآلخــــرة، وبرهــــة يبحــــث عــ
خــذ أكــرب قــدر منهــا، ويريــد مــع ذلــك أيــضا أكــرب قــدر مــن مكاســب  ًالعاجلــة، ويريــد أن 

  !!.اآلخرة، فمىت يصل؟
ِّأنــت أخلــص القــصد  وكــل مــا يف الــدنيا سيــسخره لــك هللا، وهــي حكمــة هللا مــع  ُ

خــذها بنفــسك فلــن تتحــصل منهــ ًا شــيئا، ألن هللا قــال هلــا كمــا ورد َّالــصاحلني، تريــد أن 
  )). دنيا من خدمين فاخدميه، ومن خدمك فاستخدميه: ((ألثر

، أعطـى هلـم  ًولذلك يعجب الناس قدميا وحديثا، كيـف أن الـصاحلني املنـشغلني  ً
لـدنيا  ا، وهـم غـري منـشغلني  هللا كذا كذا من املظاهر الدنيوية الفانية اليت ينشغل الناس 

، فسخر هللا أل   : هلم األكوان كلهاَّم التفتوا 
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                                                ))مىت؟))اجلاثيةاجلاثية١٣١٣   
  .َّإذا سخر اإلنسان نفسه ملواله

  !!لكنه مشغول بطلباته الفانية
  :ويقول

، وبعــد خروجــه علــى عنــدما أنتهــي مــن مــصاحلي وأتقاعــد للمعــاش ســوف أتفــرغ  
ًاملعـــاش ســـيجد الطمـــع قـــد زاد، ولـــذلك جتـــد أصـــحاب املعاشـــات أكثـــر النـــاس طمعـــا يف 
ـذه الطيبـات، لكـن أنـت  طيبات الدنيا، ملاذا؟ خائف أن خيرج مـن الـدنيا دون أن يتمتـع 

هـا أنـت وربـك، لكـن الطمـع يزيـد ويـشغل العبـد عـن املـراد مـن احلميـد : حلظة ويقـال لـك
يد    .ا

  :ِوكما قالوا يف احلكم
  ))  ٍمن كان هللا مراده، كان مقعد صدق خلف ظهره ((

ــن طيبـــات  ـــة، وال مقعـــد الـــصدق، وال عـ ــن اجلن ــىت عـ ـــد هللا ال يبحـــث حـ ـــذي يري ُال
ل هللا لـــه ُالـــدنيا، وال مظاهرهـــا، وال زخرفهـــا، وهللا  َّـــ إذا أخلـــص العبـــد يف قـــصده يتكف

ل هللا، وهـذا حـدث مـع أصـحاب رسـول هللا، حلصول على كل ما يريد ويزيد، وهذا فض
  .وبعدهم الصاحلني

لغــة،  ُفأصــحاب رســول هللا كــانوا فقــراء حفــاة عــراة، ال جيــدون العــيش إال بــصعوبة 
  :َّلكن وجهوا الوجه  وقال هللا لنبيه

                                               

             ))الكهفالكهف٢٨٢٨((   

ً أمــريا علــى العــراق، وهــذا أصــبح أمــريا علــى بــالد فــارس، وهــذا بعــد حلظــات أصــبح هــذاو ً
هم؟.. قائد عام للجيش الفالين    كل هذا من أين أ

  :من التمكني يف األرض الذي قال فيه هللا
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                ))النورالنور٥٥٥٥((  

  . ال يتخلف يف أي زمان وعد هللا
ِّإذا أخلص املسلمون يف التوجه إىل حـضرة الـرمحن، سـيمكن هللا تعـاىل هلـم األرض،  ُ

ًويسخر هلم األسباب، وجيعل هلم العزة على كل من يف األرض مجيعا ِّ.  

  الورع

فال{ : ما مع قوله  ال ِّ ورع  َ َ   ؟١٤٥} َ
 لجوابا   

ال يظهـــر حقيقـــة إميـــان املـــؤمن وصـــدق إميانـــه إال عنـــد تعرضـــه لـــدواعي املعــــصية، 
ـــا النــاس مجيعـــا، فالكــل يـــستطيع أن يــصلي، ويـــستطيع أن  ُالطاعــات يـــستطيع أن يقــوم  ً
يـــصوم، ويـــستطيع أن يقـــوم الليـــل، ويـــستطيع أن حيـــج بيـــت هللا احلـــرام، لكـــن مـــىت تظهـــر 

ريـهُحقيقة اإلميان؟ إذا عرض عليه مال حرام  ًيغنيـه فكـف نفـسه عنـه خوفـا مـن خالقـه و َّ ُ :
                           ))الرمحنالرمحن٤٦٤٦((.  

ـــه أحــــد إال الواحــــد األحــــد، فقــــال ــرأة مجيلــــة وال يطلــــع عليـ ــــه امــ َّإذا عــــرض علي ٌ ٌ ُ:  
  .إين أخاف هللا رب العاملني

ٌإذا عــرض عليــه منــصب عظــيم علــى أن يــصل إليــه برشــوة يف مقــدو ره واســتطاعته، ُ
  :فرفض املنصب حىت ال يعصى هللا لقوله 

َلعن{ َالرا ُا َ ِ َوالمر َّ ِ
َ ْ ُ َ{١٤٦  

                                                           
 سنن ابن ماجة والطبراني عن أبي ذر  ١٤٥
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َّإذا ال تظهر حقيقة إميان اإلنسان إال إذا تعرض ملعصية ال يطلع عليه فيهـا إن أراد  ً
  .، فهذه حقيقة الورعفعلها إال حضرة الرمحن 

كـن الـورع أن يكـف اإلنـسان نفـسه عـن ُليس الـورع أن أصـلي، ولـيس أن أصـوم، ل
ــواله، ــن يطلـــــع عليـــــه أحـــــد إال مـــ ـــا ومل يكـــ ـــه، أو تعـــــرض هلــ ـــت عليــ ٌمعـــــصية هللا إذا عرضــ َّ ُ  

  : وهنا يدخل يف قول هللا
                           ))الرمحنالرمحن٤٦٤٦((  

  :وبعدها قال
                   ))الرمحنالرمحن٦٢٦٢((  

  :عة، كما قال أرب له كم جنة؟

ِجنتان {
َ َّ ْمن َ

ٍفضة ِ ِ
تهما َّ َآن ُ ُ َ

َوما ِ َفيهما، َ
ِ ِوجنتان ِ

َ َّ َ ْمن َ
ٍذهب ِ

َ َ
تهما  َآن ُ ُ َ

َوما ِ َفيهما  َ
ِ ِ{١٤٧  

  ولذلك قال  .. أربع جنات ملن خيشى أن يعصى هللا تبارك وتعاىل

ن َورعا ْكن{  ْت َ
د  أع

َ َ الناس  ْ
َّ

{١٤٨  

  !لي ألف ركعة يف الليلة يصُمل يقل أعبد الناس الذي
  !أو يقرأ القرآن كل يوم مرة

  !!ٌفهذا سهل على النفس
   !!!لكن أعبد الناس الذي يبتعد عن املعاصي ما ظهر منها وما بطن

ــا تظهــر خــشية هللا، واخلــوف مــن هللا والــورع احلقيقــي هلــذا الرجــل الــذي حيمــده  ُأل
  .عليه مواله تبارك وتعاىل

رك    َّعلى سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلمَّوصلى هللا وسلم و

                                                                                                                                                    
  ن أبي هريرة مسند أحمد والطبراني ع ١٤٦
  البخاري ومسلم عن عبد هللا بن قيس  ١٤٧
  سنن ابن ماجة والطبراني عن أبي هريرة  ١٤٨
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ةالحلقة  عة ع   )١٤٥             (                                                            الرا

ة عة ع   ١٤٩الحلقة الرا
  معاي قبول األعمال  ١س  

  حسن الخاتمة  ٢س
ة هللا لحظة الموت  ٣س   رؤ
ده  ٤س ض هللا روح ع   ق
ة  ٥س ار الزوج احة أ   إ
ة  ٦س عد الت ع إ الذنب    الرج
ة  ٧س   الوص

  معاي قبول األعمال: ١س
  األعمال عند هللا؟ما معاي قبول 
 لجوابا   

ــــه: املعيـــــار األول ـــال هللا يف كتابـ ــــا قــ   : مـ                          ))املائـــــدةاملائـــــدة٢٧٢٧(( 
فاملعيــار األول التقــوى، والتقــوى حملهــا القلــب، والتقــوى هــي اخلــوف واخلــشية مــن جــالل 

ء هللا جل يف ع   .الهُهللا، وعظمة هللا، وكرب
  : اإلخــــالص: املعيــــار الثــــاين                               ))واألمــــر ))البينــــةالبينــــة٥٥ 

  : املباشــر مـــن هللا تبــارك وتعـــاىل لنـــا أمجعــني                         ))غـــافرغـــافر١٤١٤(( 
، ال لــشهوة ظــاهرة أو خفيــة، ء، وال لــسمعة، وال واإلخــالص أن يكــون العمــل   وال لــر

  . ووجهه والدار اآلخرةتبارك وتعاىليرجو إال رضا هللا 
، فكـل عمـل غـري ًأن يكون هذا العمل مطابقـا هلـدي رسـول هللا : املعيار الثالث

  : ٌمطابق هلديه مردود على صاحبه وغـري مقبـول، قـال هللا تعـاىل                  

                                                        ))ـــل))األحـــــزاباألحـــــزاب٢١٢١ : ُ مل يقــ
ِيف رســــول هللا: ( ولكــــن قــــال!! يف دمحم ُ َ   : يف بعــــض أنــــواع األعمــــال كالــــصالةوقــــال ، )ِ

ِرأيتمو َما َصلوا{ 
ُ ُ ْ خذوا{  :ويف احلج، ١٥٠}َأص  َ

ُ ُ
ِّع  من َ

َ م َ ْاس ِ{١٥١  
                                                           

  م٢٥/٧/٢٠١٩هـ ١٤٤٠ من ذي القعدة ٢٢مجمع الفائزين الخيري مسجد  – المقطم –القاهرة  ١٤٩
  البخاري ومسلم عن مالك بن الحويرث  ١٥٠



دالشيخ  تاب                                     فوزى دمحم أبوز   ١٢٧  رقمال
  

 
ةالحلقة  عة ع   )١٤٦             (                                                            الرا

ــا رســول هللا  لكيفيــة الــيت كــان   يــؤدي هــذا ًإذا ال بــد مــن االقتــداء يف العمــل 
وليست الكيفية الظاهرة فقط، ولكن الكيفيـة الظـاهرة والباطنـة، يعـين يف حـضوره العمل، 

بعـه يف أعمـال .. وخشوعه ووجله وخوفـه وخـشيته  بعـه يف أعمـال القلـوب، كمـا أ يعـين أ
  .وات ريب وتسليماته عليهصلاألجسام 

أن يكـون اإلنــسان مطعمـه حــالل، ومـشربه حــالل، وملبـسه حــالل، : املعيـار الرابــع
إن { :ألن هللا كمــا قــال 

َّ
ــب َا ِ ٌط ِّ َ 

َ
ــل  ُق َ ْ إ َ

َّ
ــا  ِ ِّطي ً حمــذرا مــن وقــال ، ١٥٢}َ

إن{  :التهاون يف هذا األمر
َّ
د ِ الع

َ ْ قذف َ ُل
ِ

ْ اللقمـة َ
َ َ ْ

َرامَالحـ  ِجوفـه ِ َ ِ
ْ ـل َمـا َ ُيتق َّ َ َ ُمنـه ُ ْ

ِ 
َعمــل َ عــ َ َأر

ِ
َ ْيومــا  ْ ُال يقبــل منــه صــالة، وال صــيام، وال دعــاء، وال أي عمــل مــن ، ١٥٣}َ

ـــال  إذا { :األعمــــال، وقـ
َ
ج ِ ـــ َخـ َ َ

ُالرجــــل  ُ ٍبنفقــــة َحاجــــا َّ
َ َ َ

ـــة، ِ ـ ٍطي َ ِّ َووضــــع َ َ َ ُرجلــــه َ ْ ِ 
ْالغـــرز، َ
َفنـــادى  َ َ

ـــك:  َلب ْ َّهـــمالل َّ ـــك، ُ َلب ْ ُنـــاداه َّ َ َ
ٍمنـــاد 

َ َمـــن ُ
ِالـــسماء ِ َ ـــك: َّ َلب ْ ك، َّ َوســـعد ْ َ ْ َ َ 

َزادك ُ َ
ٌحــالل،  َوراحلتــك َ ُ

ِ َ ٌحــالل، َ ُوحجــك َ ُّ َ ور َ ٌمــ ُ ْ ُغــ َ ْ َ
مــأزور، 

ُ ذا َ و
َ
ِ
ج َ َخــ َ َ

ِالنفقــة 
َ َ َّ

ِ 
ـــة، ثــ ِالخب

َ
ِ

َ
ــــع  َفوضـ َ َ َ

ــــه  ُرجلـ ْالغـــــرز، ِ ْ َ
ــادى  َفنـــ َ َ

ـــــك،:  َلب ْ ـــاداه َّ ُنــ َ َ
ٍمنـــــاد 

َ ــــن ُ َمـ
ــــسماء ِ ِالـ َ َّ:  

ك ال َلب ْ ك، َوال َّ َسعد ْ َ ْ َزادك َ ُ َ
ٌحرام  َ َونفقتك َ ُ َ َ َ ٌحرام، َ َ َوحجك َ ُّ َ ُغ َ ْ ور  َ ُم ْ َ{١٥٤  

ًوالغرز يعين ركاب اجلمل، إذا املطعـم احلـالل هـو األسـاس الرابـع واهلـام مـن أسـاس 
ؤالء األربع، والباقي   .ٌ بعد ذلك تفريعات عليهاقبول العمل عند رب العاملني، ونكتفي 

  حسن الخاتمة: ٢س

؟ ه خاتمة الحس   ُما العمل الذي يرزق هللا 

ءا وال  ًخامتــة احلــسىن ملــن يعمــل العمــل خالــصا لوجــه هللا، ال يرجــو بــه شــهرة وال ر ُ ً ُ
ٌمسعــة، وطهر قلبــه مــن النفــاق، ســواء النفــاق الظــاهر أو البــاطن، ســواء النفــاق العلمــي أو  ٌ َّــ

ظـاهرة، َّلعملي، فطهر نفسه من كل أنواع النفـاق، وحفـظ جوراحـه مـن املعاصـي الالنفاق ا
إلميـان هـو الـذيفـإ.. وقلبه من املعاصي الباطنة،   ميـشي علـى ُن اإلنـسان الـذي خيـتم لـه 

ن  ً، وحيافظ على ما فرض هللا علينا من فرائض وأركان، صـالة وزكـاة منهج النيب العد ً
                                                                                                                                                    

  سنن البيهقي عن جابر  ١٥١
   أبي هريرة رضي هللا عنهصحيح مسلم والترمذي عن ١٥٢
  معجم الطبراني عن ابن عباس رضي هللا عنهما ١٥٣
  معجم الطبراني عن أبي هريرة رضي هللا عنه ١٥٤



دالشيخ  تاب                                     فوزى دمحم أبوز   ١٢٧  رقمال
  

 
ةالحلقة  عة ع   )١٤٧             (                                                            الرا

ًوصياما وحجا، وال يعصى   .ً معصية كبرية، وال يدركها أو يلحقها سريعا بتوبة هللا ً
ر علـــى  َّـــخامتـــة الـــسوء للمـــؤمنني ال تكـــون إال ملـــن وقـــع يف كبـــرية مـــن الكبـــائر، وأص

ه املوت فجأة ومل يتب منها لرب العاملني  ا حىت أ ، ولذلك يقول هللا تعـاىل عـن ارتكا
  : الصالة                                                            
       ))موضــحا اآليــةرضــي هللا عنهمــاٍ قــال ابــن عبــاس ))النــساءالنــساء٣١٣١ ً :  إن جتتنبــوا كبــائر مــا

لــصالة لــصالة الــصغائر، لكــن الكبــائر حتتــاج  ..  تنهــون عنــه نكفــر عــنكم  ر هللا  َّــيكف
  : إىل                                         ))التحرميالتحرمي٨٨(( .  

ُ، والــيت مــن شــروطها أن يقلــع والتوبــة النــصوح هــي التوبــة اخلالــصة الــصادقة  
ًاإلنــسان فــورا عــن هــذا العمــل، وأن ينــدم علــى مــا فعلــه، وأن يعــزم علــى أن ال يعــود إليــه، 

َّ حــق للعبــاد، رد لــصاحب احلــق حقــه، واعتــذر للمظلــوم عــن ٌوإن كــان هــذا العمــل ظلــم أو ٌ
ه، فـإذا فعـل ذلـك غفـر هللا    : لـه ولـو كانـت كبـرية مـن الكبـائر لقـول هللا تعـاىلظلمه إ

                                                      ))كل شيء ميكن ))النساءالنساء٤٨٤٨ 
  .الشرك األكرب، وهو اإلشراك مع هللا مغفرته إال 

ء، وحـب  ََّوإذا طهر اإلنسان مع هذه األعمال نفسه من الشرك األصغر، وهو الر
لنفس؛ ضـمن أن هللا  ُ خيـتم لـه خبامتـة احلـسىن، وال خيـتم لـه خبامتـة الظهور، واإلعجاب 

حلسىن أمجعنيالسوء، نسأل هللا    .ُ أن خيتم لنا 

ة هللا ل: ٣س   حظة الموترؤ

  هل سأرى هللا ساعة الموت؟
 لجوابا   

  :ٌ، وليس لنا كالم بعد ذلكاحلديث الصحيح عن رسول هللا 

م{  ْإن َّ
ون ِ س

َ ْ َ َ م َ ْر َّ َيوم َ ْ امة َ ِالق ِ
َ َ {١٥٥  

  :ُمل يقل ساعة املوت، لكن يوم القيامة، وقال 

                                                           
  صحيح البخاري والطبراني عن جرير رضي هللا عنه ١٥٥



دالشيخ  تاب                                     فوزى دمحم أبوز   ١٢٧  رقمال
  

 
ةالحلقة  عة ع   )١٤٨             (                                                            الرا

ْهل{  تضارون َ
َ ُّ َ ُ

ة ِ  ِرؤ
َ ْ ْالشم ُ َّ

ة، س ِالظه
َ

ِ ٌضوء ِ ْ س َ َل َفيها ْ
ٌسحاب؟ ِ َ قالوا َ

َ
 :

،
َ

َقال  َ
ْوهل:  َ تضارون َ

َ ُّ َ ُ
ة ِ  ِرؤ

َ ْ َالقمر ُ َ
لة  ل

َ در، ْ ال
ْ ٌضوء َ ْ س َ َل َفيها ْ

ٌسحاب؟ ِ َ َ 

قالوا
َ

 :،
َ

َقال  َ
ُّالن 

ِ
َّ

  :تضارون َما
َ ُ َ ُ

ة ِ  ِرؤ
َ ْ َيوم  ِا ُ ْ امة، َ ِالق ِ

َ ِإ َ
َّ

 َما 

تضارون
َ ُ َ ُ

ة ِ  ِرؤ
َ ْ َأحدهما  ُ ِ ِ

َ{١٥٦  

  : وهــو قــول هللا تعــاىل                                  ))واســتنبط ))القيامــةالقيامــة 
  : بعـــض الـــصاحلني الـــذين وصـــلوا إىل مقـــام الفنـــاء والـــذي يقـــول فيـــه هللا             

                                         ))هذا قامت قيامته وهـو يف ))األنعاماألنعام١٢٢١٢٢ 
بـسره وبقلبـه كلـه يف الدنيا، ولذلك ميشي بني الناس، والناس يظنونه بيـنهم، لكنـه بروحـه و

ــالواالــدار اآلخــرة،  ــة نتيجــة: ق ــون املوتــة االختياريــة أو املوتــة اإلرادي  إن هــؤالء عنــدما ميوت
اإلرادة الشديدة، وليست املوتة القهرية أو العزرائيليـة، إذا مـاتوا هـذه املوتـة يـرون اآلخـرة 

ً جهـارا وهـم يف الـدنيا، وهـذه إشـارة ألهـل هـذا املقـام، ًعيا وهم يف الدنيا، ويرون هللا 
ا يف جملس عام، لكنها خاصة للخواص حة    .ولكن ال ينبغي ذكرها للعوام، وال اإل

دهق: ٤س   ض هللا روح ع

لة؟ لغ هذه الم ض هللا روح أحد؟ وهل هناك عمل ي ق   ٌهل 
 لجوابا   

الذي يتوىل قبض األرواح عندما نرجع إىل كالم الكـرمي الفتـاح هـو هللا، لكـن الـذي 
ـــا الـــنفس ـــا مجيع ـــذي ميـــوت من ـــبض الـــنفس املالئكـــة، ألن ال ـــوىل ق   : ًيت             

        ))كــل روح، ألن الــروح مــن نــور هللا، فــال متــوت وال تفــوت، وال :  مل يقــل))األنبيــاءاألنبيــاء٣٥٣٥
ا صفة احلق    .ٌّ، واحلق حي على الدوام ال ميوتتصفها النعوت، أل

ـــؤمنني ــق املـ   : وقــــال هللا تعــــاىل يف حــ                                  
                                      ))ـــا؟ ))النحـــــــلالنحـــــــل٣٢٣٢ ــــ ــــاهم هن ـــــذي يتوفـــ ــن الــ ـــ  مــ

  : املالئكــــة، وكــــذلك الكــــافرين                                           
                 ))ت الروح النفس وليس))األنعاماألنعام٩٣٩٣.  

                                                           
 البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه ١٥٦



دالشيخ  تاب                                     فوزى دمحم أبوز   ١٢٧  رقمال
  

 
ةالحلقة  عة ع   )١٤٩             (                                                            الرا

َّفالذي ميوت يف الدنيا عاجال هـو الـنفس، ونفـس املـؤمن يتوفاهـا املالئكـة الطيبـني،  ً
َّفاهـــا املالئكـــة املكلفـــني، ونفـــس أكـــابر املـــؤمنني يتوفاهـــا كبـــري املالئكـــة الكفـــار يتوونفـــس  َّ

مــر املالئكــة املكلفــني بقــبض نفــوس اخللــق أمجعــني   : َّاملوكــل                     

                ))لــيس ملــك واحــد، وعزرائيــل رئيــسهم، وهــو يــذهب لألكــابر ))الــسجدةالــسجدة١١١١ ٌ ٌ َ َ
َمن املؤمنني، لكن اآلخرين كل واحد منهم موكل به ملك َ.  

  : وقال هللا يف حق أهل الكمال األكـرب                         ))الزمـرالزمـر٤٢٤٢(( 
 قـبض روحـي َّوتـول: ((  كـان مـن دعـاء الـصاحلني، ولـذلك هنـا؟ هللا من الذي يتوفـاهم

  .ِّوليس ميني مثل هذه، فنزه هللا ))  بيمناك مع شدة الشوق إىل لقائك  رمحن
م مـن هللا  ، فالذي يتوىف املؤمنني على حسب تقواهم، وعلى حـسب درجـة قـر

ـــري املــــشرف ع ــك الكب ـــا امللـ ــــم، وإم ــل  ـــا امللـــك املوكـ ََإم ـــيهم، وإمـــا هللا ََ ــل هــــذا ل ، وكـ
ا من قبضة احلي الذي ال ميوت    .لألنفس، لكن الروح ال متوت وال تفوت أل

ة: ٥س ار الزوج احة أ   إ

ة مع أزواجهن، فهل هذا  م حك عالقتهن الحم ال  العمل  زم
لة زفافها؟ جوز للبنت أن تح ألمها ما حدث معها  ل   حرام؟ وهل 

 لجوابا   

إن{  :قال 
َّ
ْمن ِ

ِّأ ِ َ
الناس 

َّ
عند 

َ ْ لة ِا َ م
ً ْ َيوم َ ْ امة َ ِالق ِ

َ   ؛َ

َالرجل ُ ِف َّ
ْ ِامرأته ِإ ُ ِ َ ِوتف ْ

ْ ُ ه؛ َ ِإل ْ
َّثم ِ

ُ
ُي  ُ ْ َها  َ َّ ِ{١٥٧  

 ُفهــؤالء شــر النــاس منزلــة يــوم القيامــة، لــذلك ال ينبغــي لــألم أن تــسأل ابنتهــا عمــا
حدث معهـا، وال لألخـت، وال ألي أحـد، إال إذا كـان األمـر يتطلـب استـشارة مـن طبيـب 

ينقـــل الكــالم إىل خــارج هـــذا نهمــا ولـــيس معهمــا مــن يب ويكــون يف الـــسر فيمــا أو طبيبــة،
اءَّوحــذر النــيب ! .. النطــاق ــذلك، فعــن أمس ُ مــن التفــوه ب ــ َْ ت َ ُبن ــ َيزيــد ِْ ِ َأنـهــا َ ْكانــت ََّ َ د َ َعن ــ ْ ِ 
ِرسول ُ ُوالرجال  َِّا َ َ ِّ ُوالنساء َ َ ِّ ٌقـعود َ ُ ُعنده ُ َ ْ َفـقال ِ َ َ:  

                                                           
  صحيح مسلم وأبي داود عن أبي سعيد الخدري  ١٥٧
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ةالحلقة  عة ع   )١٥٠             (                                                            الرا

َّلعل{  رج َ
ً ُ ُقول َ ُ ُفعل َما َ َ ْ ِأهله، َ ِ

ْ
َّولعل ِ َ امرأة َ

ً َ ُتخ ْ
ِ
ْ ُ

َما  ْفعلت ِ َ َ
َمع  َزوجها، َ

ِ
ْ َ

 

َّفأرم َ َ
ُالقوم،  ْ َ

ُفقلت  ُ َ
ِوا ِإي:  ا َ َرسول َ َُ ، َّإنهن ِا ُ َّ

قلن ِ َل ُ نهم ،َ ْو ُ َّ
ِ
فعلون، َ ل

َ َ ْ َ 

َقال َ
ف: 

َ َ
َتفعلوا،  ْ َ

َفإنما  َّ
ِ
َ

َذلك 
ِ
َ

ُمثل  ْ
طان، ِ ِالش

َ ْ َّ
َل  طانة ِ ش

ً َ َ ْ َ
ق، ِ  ٍط

َفغشيها َ َ ِ
َ َ

 

ُوالناس َّ ينظرون  َ
َ ُ ْ َ{١٥٨  

الــذي حيكــي والــيت حتكــي كــشيطان وشــيطانة فعلــوا هــذا األمــر يف وســط الطريــق، 
رتهم بــسرته، فهــل خيلعــون ســرت هللا، ويكــشفون مــا دار بينهمــا هللا ســ !!.والنــاس تــشاهدمها

ال جيوز أن يكون ذلك بيننا مجاعـة املـؤمنني يف أي مرحلـة سـنية للرجـل، حـىت !! خللق هللا؟
  .أقول ذلك لزميلي الذي سيتزوج على سبيل النصيحة: ًولو قال البعض جمادال

ــول ــن النـــصيحة، ولكـــن ال تقـ ، فأنـــت تفـــضح حـــدث معـــي كـــذا وكـــذا: ال مـــانع مـ
ًنفــسك، ولكــن اضــرب مــثال بغــريك، وتقــول مــثال ًمسعــت أن رجــال مــن النــاس حــدث معــه : ً
  .كذا وكذا، وال حتكي عن نفسك وتفضح نفسك

واملـصيبة األعظــم يف عـصر أنــه قـد أصــبح هـذا الكــالم لـذة الــدواوين احلكوميــة يف 
: ًول هلـا زميلهـا مـثالًكل مصاحلنا بـني النـساء والرجـال معـا، جيلـسون يف مكتـب واحـد فيقـ

وأنـت : وهـي تقـول لـه!! أنت  أم فالن يظهر عليك اليوم أنك اغتسلت، فماذا حدث؟
 فــالن زوجتــك راضــية عنــك اليــوم، وأمثــال هــذا الكــالم الــذي نــسمعه، وال حيــدث حــىت 
يت أنثـــاه إال إذا غطومهـــا  مـــن األنعـــام، ألن األنعـــام تـــسترت عنـــد هـــذا العمـــل، فاجلمـــل ال 

ا، وهو حريص على هذا األمربغطاء    .وإال ال يقر
ًإذا ال بد لإلنسان أن يكون عنده غرية يف هـذا األمـر، فـال يذيعـه وال يـشيعه، حـىت 
ًولـو كانـت زوجتـه يف فـرتة مــن الفـرتات قـصرت يف حقـه لــسبب قـد يكـون طبيـا، أو يكــون 

وكــذا، حــىت ذا ســبب نفــسي وهــو ســببه، فــال يقــول للنــاس إن فالنــة ترتكــين وال تفعــل يل كــ
أنــت عاقــل فتتــصرف كمــا ينبغــي أن !! ومــاذا يفعــل أبوهــا أو أمهــا؟.. ولــو ألبيهــا أو أمهــا 

  .ًيكون، والسر بني الزوجني ال ينبغي أن خيرج ألحد أبدا مهما كانت درجته

                                                           
  د والطبراني عن أسماء بنت يزيد رضي هللا عنهامسند أحم ١٥٨
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ةالحلقة  عة ع   )١٥١             (                                                            الرا

ة: ٦س عد الت ع إ الذنب    الرج

من  ذنب له، والم{ : قال  ُالتائب من الذنب  ََ ُ َ ُْ َْ َ ْ َ
ِ

َّ
ِ ِ

َّ
ِستغفر من الذنب 

ْ َّ َ
ِ ُِ ْ َ ْ

ه  المستهزئ ب ه  م عل ِوهو مق ِ ِ
ِّ ََ

ِ
ْ َ ْ ُ ْ ٌ َُ ُ  فأنا أفعل ذنب وأتوب منه، ١٥٩}َ

ث؟ ن رغما ع أرجع له، فهل أدخل  هذا الحد   ول
 لجوابا   

ب ما دام اإلنسان بعد فعل الذنب يرجع إىل التوبة ويتوب إىل هللا، وكلمـا أذنـب 
  !إىل هللا، فيكون قد خرج من هذا احلديث

لكن الذي يفعـل الـذنب، وييـستغفر بلـسانه، وال ينـدم بقلبـه، وال يـشعر خبجـل مـن 
  .ربه على فعل الذنب، ويقدم عليه مرة أخرى فهو املقصود من احلديث

ب ثـالث مـرات مث عـاد للـذنب : بعض املتشددين قالوا التوبة ثالث مرات، فمن 
  !!بة، وهذا كالم غري صحيحال تقبل له تو

ب إىل هللا، قبـــل هللا   توبتـــه، وهـــذا بـــنص َِفالعبـــد كلمـــا أذنـــب ورجـــع إىل هللا و
ــــالم هللا   : كــــ                                             ))ــــه))طــــــــهطــــــــه٨٢٨٢   : وقولــــ

                                                                     

       ))وحىت يفتح الباب أكثر قال))الزمرالزمر٥٣٥٣ :                        ))الزمرالزمر٥٣٥٣((.  
 غفـــور ورحـــيم، لكـــن املـــؤمن عليـــه أن يرجـــع إىل هللا يف توبتـــه، ويستـــشعر فـــا 

دمـــا علـــى مـــا فعـــل، ته، ويستـــشعر وقـــع الـــذنب، ويتـــوب إىل هللا اخلجـــل مـــن حـــضر  ً
  .ًوعازما على عدم العود

نيـة، فهـل  نية وضحكت عليه وفعل الذنب  هو فعل الذنب، ورجعت نفسه مرة 
ب التوبة؟ ال، فباب التوبـة مفتـوح علـى الـدوام وال يغلـق أبـدا حـىت تطلـع الـشمس  ًنغلق  ٌ

ا، يعين حىت خترج    .الروح من جسمهامن مغر

                                                           
 ابن أبي الدنيا عن ابن عباس رضي هللا عنهما ١٥٩
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ةالحلقة  عة ع   )١٥٢             (                                                            الرا

ة: ٧س   الوص

اته  ته  ح كتب وص سان أن  جب ع اإل   ... هل 
ئا؟ ملك ش ان ال    ح ولو 

ة؟ غة الوص   وما ص
 لجوابا   

ِّامسها وصية، يعين يوصي مبا يستطيع، وأقل شيء أن يوصي مبن يصلي عليه، ومـن  ُ
ِّيغسله، ومن يكفنه، ومن يضعه يف حفرتـ ئحـة، وأن ال ُ ًه، ويوصـي أيـضا أن ال تنـوح عليـه 

ـا أصـحاب رسـول هللا، والـصاحلني مـن  ا، فهـذه وصـا كـان يوصـي  ُترن عليه امرأة بصو
  .عباد هللا

ُيـــصلي علـــي صـــهيب :  بذاتـــه، ملـــا حـــان أجلـــه قـــالســـيد عمـــر بـــن اخلطـــاب  ِّ ُ
  . ذاك ال شكالرومي، وترك األكابر من أصحاب رسول هللا، ملاذا؟ له رؤية يف

  : ملا جاء أجله قالوسيد اإلمام الشافعي 
لغـسل وال غـريه، واإلمـام  جـرا، ولـيس لـه عالقـة  ًيغسلين فالن، وفـالن هـذا كـان  ِّ
الــشافعي كــان كعــادة الــصاحلني والعلمــاء العــاملني يفــتح بيتــه لــضيافة الطــالب واملتعلمــني، 

ب والـــسكن والكتـــب، وكـــل هـــذا علـــى يعــين جامعـــة ولكنهـــا جمانيـــة، فيهـــا الطعـــام والـــشرا
َّلـديحساب املؤسس اإلمام الشافعي، فكان عنـدما ينفـد مالـه يـستدين، ويكتـب ا ن الـذي َ

جلريدة   .عليه، وكانوا يسمون الشيء الذي يكتب فيه ما عليه 
  :ًفاملؤمن دائما يكون معه أجندة ولو صغرية يكتب فيها ماله وما عليه

ــه لفــالن،وتكــون معروفــة لكــل مــن معــه، فــإذ   ا جــاء أمــر هللا فجــأة يعرفــون مــا علي
ًوما له عند فالن، حىت يسدوا ما عليه، وخيرج من الدنيا طاهرا نظيفا ً.  

ــــه ــالوا ل ـــاجر قــ ـــل التـ ــــوا للرجـ ــى أن تغــــسله،: فلمــــا ذهب ــــشافعي أوصــ ـــام ال ِّإن اإلمـ ُ  
ـا، فقـال: أ قادم، مث قال: فقال هلم ة فهـو مـا يف هـذه اجلريـد: أين جريدتـه؟ فجـاءوا لـه 

  .َّعلي، وهذا غسلي له الذي أوصى به اإلمام الشافعي 
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ةالحلقة  عة ع   )١٥٣             (                                                            الرا

ِّوكـــذلك أوصـــى أن مـــن يـــصلي عليـــه الـــسيدة نفيـــسة، وكانـــت ال ختـــرج مـــن بيتهـــا،  ُ
ًفحملوه إىل بيتها وصلت عليه السيدة نفيسة تنفيذا لوصيته قبل موته َّ.  

ـر ـا  ـا، وال يوصـي  د أنـه شـعر ُهذه الوصا اليت جيب على كل مؤمن أن يوصي 
ا من اآلن، فيقول   :ُبقرب موته، بل يوصي 

يت يف أي وقــت، فــإذا جــاء أمــر هللا فــأ بــريء مــن كــل واحــدة   أوالدي أمــر هللا 
ا، أو تلطم خدا، أو تشق املالبس، أو تفعـل شـيئا يغـضب هللا، وأ وصـييت أن  ُخترج صو ً ً

َّأكفن يف كفن شرعي صفته كذا، ومن يصلي علي فالن َّ ً، وخيتار واحدا تقيا ألنـه شـفيع لـه ُ ً
  .عند هللا 

  .ما له وما عليهكما قلنا ويسجل يف كتاب 
ًوكــانوا قــدميا صــادقني، فكــان يكتــب مــا لــه ومــا عليــه فقــط، ولكــن يف زماننــا هــذا 

يت أحـد يقـول ًأ يل مـثال : أكتب ما يل وما علي ومـع ذلـك املـستندات الرمسيـة، حـىت ال 
ملـستند فهـذا كـالم لـيس : ،، فنقول لـهعشرين ألف عند فالن ت  أيـن املـستند؟ فـإذا مل 

خذ به   .له سند، وال 
،  ،كانــت اجلريــدة تكفــيًلكــن قــدميا  ، والــزواج كلــه شــفو ًوكــان عقــد القــرآن شــفو ً

  .ُواملهر كان شيء قليل وال تكتب القائمة وال غريه
  :لكن ملا فسدت الذمم جلأ إىل كتاب هللا

                                                         ))البقرةالبقرة٢٨٢٢٨٢((.  
حلــق  ُفينبغــي علــى كــل مــسلم صــغريا أو كبــريا، عاملــا أو غــري عــامل، أن يوصــي أهلــه  ً ً ً
ًالذي ينبغي عند موت أي مسلم، حىت لو أن أحدا من العائلـة ينفـذون نفـس التعليمـات، 

  .فنكون قد نفذ وصا رسول هللا 
رك على سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلم َّوصلى هللا وسلم و َّ  
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ةالحلقة    )١٥٤             (                                                            الخامسة ع

ة   ١٦٠الحلقة الخامسة ع
  الفناء  ١س  

ان  ٢س   أهل الع
ْالعجب  ٣س ُ  

  الفناء: ١س
  ما مع الفناء  هللا؟

وهل هناك فرق ب الفناء  هللا، والفناء  رسول هللا 
ٌ

؟  
 لجوابا   

ــــشرح اللوغاريتمــــات  ـــصلح أن ن ـــل يـ ــــة، فهـ ـــة اإلبتدائي ــــا اآلن يف املدرسـ ـــرض أنن نفـ
  فماذا يفهمون منها؟ ال شيء! للمدرسة اإلبتدائية؟

لعقـــول، لكـــن هـــذا علـــى حـــسب  ًفاإلنـــسان الـــذي يـــسأل ســـؤاال جيـــب اســـتيعابه 
ًالتيسري، وأرجو أن ال أكون خمال ُ.  

ـا بـصفات احلبيـب احملبـوب األعظـم ُالفناء هو أن يفين ال ٌعبد صفاته اليت هـو قـائم 
 ، ًوهذا وجه من وجوه الفناء، فـإذا كـان سـريع النرفـذة يـصبح حليمـا، وإذا كـان سـريع

ُالغــضب يــصبح كــيس فطــن، يعــين يفــين صــفاته الــيت هــو فيهــا بــصفات رســول هللا، وهــذه  ٌ
ري يف اهلواء أو متـشي علـى املـاء، ليست الكرامة أن تط: ((حتتاج للجهاد الذي يقولون فيه

ًولكن الكرامة أن تغري خلقا سيئا فيك خبلق حسن ً.((  
ــم يتغــري، فنــرى إنــسا  ثــر  ًوهــذا الكــالم الــذي نــراه، فمــن مــشى مــع الــصاحلني و
لبتــة،  هلــوى واحلــظ واألفــالم واملسلــسالت، مث انقطــع عــن هــذه األمــور  كــان مــشغول 

َّتغـري، : ً وصالة الفجـر حاضـرا والـصيام، مـا هـذا؟ يقولـونوانشغل بتالوة القرآن وذكر هللا
  .َّمشى مع رجل من الصاحلني فتأثر به، وتغري: َّوما الذي غريه؟ يقولون

فمن ميشي مـع الـصاحلني ال بـد أن يتغـري، فـإذا مـشى مـع الـصاحلني ومل يتغـري، وهـو 
كـل ويـشرب مع هـم، لكـن روحـه يظن أنه مع الصاحلني ألنه يذهب معهم وجيلس معهم و

                                                           
  م٢٥/٧/٢٠١٩هـ ١٤٤٠ من ذي القعدة ٢٢مجمع الفائزين الخيري مسجد  –المقطم  –القاهرة  ١٦٠
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  !!.َّليست معهم وقلبه ليس معهم، فكيف يتغري أو يتبدل؟
أ رأيـت : أ رأيـت رؤ كـذا، وآخـر يقـول: ولذلك يشتكي ألنه يسمع غريه يقـول

ويريــد أن !! َِوأ مل ال أرى؟: أ رأيــت ســيد احلــسني، فيقــول: ســيد النــيب، وآخــر يقــول
ّمـا أنـت فيـه، لكنـك مـصر علـى مـا أنـت عليـه، حياسب شيخه، فعندما تتغري حاسبنا علـى 

  .وتسمع وكأنك مل تسمع، ألنك ال تعي ما تسمع
فــأول درجــة مــن درجــات الفنــاء أن اإلنــسان يغــري صــفاته بــصفات حمبوبــه األعظــم 

، إذا فعـــل ذلـــك علـــى الفـــور يتـــذوق لـــذة العبـــادة، ويـــشعر صـــلوات ريب وتـــسليماته عليـــه
لقرب من حبيب  ، وحيس  هللا ومصطفاه، وجيـد إهلامـات تتنـزل عليـه مل يـدرها ألنس 

ـــه تغــــري ــى أنـ ـــة علــ ـــن حــــضرة هللا، وهــــذا عالمـ ـــل مـ ــن قبـ   : مــ                       
َّ وميـت يعـين مـوت احلظــوظ الدنيويـة، واحلظـوظ الفانيـة الــيت يعـيش النـاس فيهــا، ))األنعـاماألنعـام١٢٢١٢٢((

ومشاهدة املسلسالت، وغري ذلك، فإذا بعـد وما هذه احلظوظ؟ طعام كذا، وشراب كذا، 
ُعنـه هــذه األشــياء، ففـيم أصــبح حظــه؟ فيمـا يرضــي هللا، وفــيم تكـون شــهوته؟ يف حــب هللا 

  :  يف عــالهتبــارك وتعــاىلورســول هللا، والقــرب مــن حــضرة هللا          يعــين احتيــا بنــور 
مدادات رسول هللا   : هللا و                                 ))األنعاماألنعام١٢٢١٢٢((.  

ولــذلك مــن الــذي اســتفاد مــن صــحبه الــصاحلني؟ مــن كــان معــه أمــرين إثنــني، معــه 
ــع الــيت هلــا حجــج يف  ــه ظلمــات الــدنيا، فيتجنــب الــشبهات ويتب ــه يــضيئ ل ٌمــصباح يف قلب

ت هللا ويف ســنة رســوله  َّآ ُ تيــه علــ- مــدد -، ومعــه يف نفــس الوقــت إهلــام ى الــدوام  
مــن هللا يف أي مقــام، حــىت لــو تكلــم مــع أحــد مــن اخللــق يف أي أمــر ال حيتــار، فيأتيــه إهلــام 
آلخر حجرا إن كان جيادله، أو يعطيـه حجـة مقنعـة إن كـان يـشاكله، ألن معـه  ين يلقي  ًر
ًهــذان األمــران، ومــن لــيس معــه هــذان األمــران يكــون متفرجــا، يتفــرج علــى هــؤالء القــوم، 

  :ن منهملكن من كا
ــودهم ــــ ـــ ـــ ــرأهم وي ــــ ـــ ـــ ـــنهم ي ــــ ـــ ـــان مــ ـــ ــــ ــــن كــ ـــ ـــ ــودهممــ ــــ ـــ ـــ ــرأهم وي ــــ ـــ ـــ ـــنهم ي ــــ ـــ ـــان مــ ـــ ــــ ــــن كــ ـــ ـــ   مــ

  
ــوايل ـــ ـــ ــــ ــــصفا ويــ ـــ ـــ لــــ ـــنهم  ـــ ـــ ـــ ـــوز مــ ـــ ـــ ــوايلويفـــــ ـــ ـــ ــــ ــــصفا ويــ ـــ ـــ لــــ ـــنهم  ـــ ـــ ـــ ـــوز مــ ـــ ـــ   ويفـــــ

ــذا املــدد العــايل مــن هللا    ــذا الــصفاء و فهــذا بدايــة الفنــاء؛ أنــه يغــري ،  !!يفــوز 
، إىل أن يكــون صــورة مــصغرة مــن أخــالق رســول هللا صــفاته بــصفات احلبيــب األعظــم 

ة واملــسكنة حلــضرة هللا، ومــن ، ومــن الذلــمــن تواضــعه، ومــن حيائــه الــذي كــان عنــده 
  .التودد جلميع خلق هللا، كل هذه الصفات جيدها بداخله
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ولــذلك أ وضــحت وقلــت ألحبابنــا الــذين يرغبــون يف الــسري يف الطريــق ويــسألون 
؟ ومــا الكتــاب الــذي منــشي عليــه؟ فقلــت هلــم اقــرأ ) اجلمــال احملمــدي(كتــاب : أيــن أوراد

ــقكتــــاب اجلمــــال احملمــــدي وطبقــــه، فيظهــــر ــك تطبــ ـــدي فــــورا، ألنــ ــك اجلمــــال احملمـ   ً عليــ
أوصــاف رســول هللا، أوصــافه يف بيتــه، وأوصــافه يف النــاس، وأوصــافه مــع هللا، وأوصــافه يف 

ــــه ـــورة منـ ــــيء صــ ـــل شـ ــــشرب، ويف كــ ــــافه يف الـ ــل، وأوصـ ـــــادات، وأوصـــــافه يف األكـــ   :العب
                                        ))يعـــين ميـــشي وراء رســـول ))آل عمـــرانآل عمـــران٣١٣١ 

  .هللا، فهذا املنهج ملن أراد أن يكون من رجال هذا املنهج
فهـــذا أول الفنـــاء، ولـــيس الفنـــاء معنـــاه أنـــه ســـيموت، بـــل متـــوت شـــهواته الفانيـــة، 
ًوحظوظــه الدنيويــة، وأهــواؤه يف غــري هللا ورســوله، فيكــون حيــا  ميــشي إىل هللا ومهــه كلــه 

  .هارضاء هللا ورسول
  .نسأل هللا أن نكون من أهل هذا املقام، وغري ذلك ال نستطيع احلديث فيه

ان: ٢س   أهل الع

ام أ   :العزائم  مما مع قول اإل
ـــــــارة ـــــــ ــــــــ فتـــ
ً
ـــــــارة ـــــــ ــــــــ فتـــ
ً

ــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــور أراك أنــــــــ ــــــــا مخمـــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــاٌ أنـــ ـــــــــــــــــور أراك أنــــــــ ــــــــا مخمـــــــــ ــــــــ ـــــــ   ٌ أنـــ

  
ـــــــارة وتــــــ
ً
ـــــــارة وتــــــ
ً

ــــــــه محقـــــــــــــت ــــــــد ذاتـــــ ـــــ ـــــــــا ع ُ أنــــ ــــــــه محقـــــــــــــتٌ ــــــــد ذاتـــــ ـــــ ـــــــــا ع ُ أنــــ ٌ
  

   لجوابا   

ــل  ـــان، هـــذا الرجـــل قـــد دخـ ــل البي ـــيس ألهـ ـــان ول ـــان هـــذا ألهـــل العي يف دائـــرة العي
ــرى نفــــسه، مــــا اجلمــــال الــــذي فيــــه؟   األعظــــم، فيــــرتدد بــــني الفنــــاء والبقــــاء، فــــساعة ال يــ

  .تبارك وتعاىلمجال رسول هللا، ومجال رسول هللا هو مجال حضرة هللا 
رة يرجــع إىل نفــسه، وهــذه حالــة البقــاء، فــريى نفــسه عبــدا ال ميلــك لنفــسه ضــرا  ًو ً ً

ٌا، يعين أ أصلي طني وماء مهني، والطني واملـاء املهـني ال يـرى ًوال نفعا وال حياة وال نشور ً
ُوال يسمع وال يبصر وال يتحرك، فهنـا يـرى نفـسه لكـي يقـف عنـد مقـام العبوديـة والعبديـة 

  .، وهذا هو املطلوب، وينسب كل ما زاد عن الطني إىل مجال رب العاملني
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ــــني ــن طــ ـــ ــلي مـ ــ ــــأ أصــ   : فــ                                 ))ــــــون١٢١٢ ــــــوناملؤمن   ))املؤمن

 أفاضــه علــي ومجَّلــين بــه، فمــا زاد عــن الطــني مجــال رب العــاملني، ولــيس يل ولكنــه  
ألمـور  َّوكملين به، فال يصح أن أنسبه لنفسي وال أزهو به وال أفتخر به، فبمـاذا أفتخـر؟ 

بائر فهذه هي الـيت يل، إال إذا اليت أفعلها، فماذا أفعل؟ ذنوب وعيوب وجهل وصغائر وك
َّ، وهذا مقام كمل العارفني، نسأل هللا أن نكون منهم أمجعنيحفظين احلفيظ  ُ.  

ــــيء ـــ ـــ ـــت ال شــ ــــ ـــ ــــسي أين كنـ ــــ ـــ ــت نف ـــ ـــ ــــيءعلمـــ ـــ ـــ ـــت ال شــ ــــ ـــ ــــسي أين كنـ ــــ ـــ ــت نف ـــ ـــ   علمـــ
  

ـــي ـــسي ويف كلــ ـــصرت ال شـــــيء يف نفــ ـــيفــ ـــسي ويف كلــ ـــصرت ال شـــــيء يف نفــ   فــ
ــــودا   ـــ ـــ ـــ ـــرت اآلن موجـــ ـــ ــــ ـــ ــــزه صـــ ـــ ـــ ـــ ـــه تنـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــودًابـ ـــ ـــ ـــ ـــرت اآلن موجـــ ـــ ــــ ـــ ــــزه صـــ ـــ ـــ ـــ ـــه تنـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ً بـ

  
ــويل ــــ ـــه حــ ـــ ــ ـــدادي ب ـــ ـــودي وإمــ ـــ ـــه وجــ ـــ ــ ــويلب ــــ ـــه حــ ـــ ــ ـــدادي ب ـــ ـــودي وإمــ ـــ ـــه وجــ ـــ ــ   ب

ــــدم   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ؟ عـــ ــن أ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدُمومـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ؟ عـــ ــن أ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــينُومـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــين هللا مجَّلــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ    هللا مجَّلــ
  

ـــورته العل ـــ ــــصرت صـــ ـــ ـــورته العلفــ ـــ ــــصرت صـــ ـــ ـــلفــ ـــ ـــال نيـــ ـــ ـــا بـــ ــــ ـــليــ ـــ ـــال نيـــ ـــ ـــا بـــ ــــ   يــ
وهذه أحوال أهل الفناء الكامل من الصاحلني، يرى نفـسه أنـه عـدم، وهـذا اجلمـال   

  .تبارك وتعاىلمن مجال هللا 
 وأرضـــاه يـــسمع ثنـــاء اخللـــق واحملبـــني عليـــه، كـــان ســـيدي أبـــو احلـــسن الـــشاذيل 

اجلانـب يعـين تثنـون علـى !! َّ ال علـي زيـدوا يف الثنـاء فـأنتم تثنـون علـى هللا : فيقول هلم
  َّاإلهلي الذي يف، فهذا ليس يل، لكن لو رأوا ما يف فبماذا يثنون؟ ال شيء أبد

  

ْالعجب: ٣س ُ  

ة؟ْجُما الع ل ال ف أتخلص منه    ب؟ وك
 لجوابا   

فـسه، فـريى مـا يف نفـسه مـن مجـال هللا أوصـافه هــو، نب أن يعجـب اإلنـسان بـْجُالع
 اخللق، ويفتخر بذلك بـني النـاس، وهـذه آفـة اآلفـات الـيت وكماالته هو، فيزهو بذلك بني

  .ينبغي أن مينع السالك نفسه منها على الدوام
م بشيء مـن العلـم، فيفـرح ويـسعد  ًيرى نفسه مثال إذ فتح هللا عليه يف يوم من األ
ُويريــد ممــن حولــه أن يثنــوا عليــه وميدحونــه، فينبــسط متــام اإلنبــساط، وهــذا يــدل علــى أن 

لسياط، ملاذا؟ ألنـه يـرى نفـسه، واملفـروض أن يقـول هلـمنفسه حت هـذا فـضل : تاج للجلد 
  :هللا وإكرام هللا، فأ ليس معي شيء، وليس معي غري اجلهل
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                     ))والعلــيم ))حــزابحــزاباألاأل٧٢٧٢  هــو الــذي علمــين العلــم، فــريى َّ
تَّنفسه خصه هللا  ت البدا   . بشيء من آ

ــولأو  ــق، فيقــ ـــد حتقــ ـــى خــــاطره خــــاطر ورآه قـ ـــر علـ ـــثال رأى رؤ صــــاحلة، أو مـ َّمـ ً:  
أ أصبحت من الصاحلني األكابر، فيجـب أن يكـون يل ضـريح ومقـام، وإذا قـال لـه أحـد 

أ الـــشيخ فـــالن، ألنـــه رأى نفـــسه أنـــه : أصـــحابه الـــذين ميـــشون معـــه  فـــالن، فيقـــول لـــه
ُأصــبح شــيخا، فهــذا أعجــب بنفــسه، ومــن أعجــب ُ َّ بنفــسه زل وضــل، يقــول هللا تعــاىل يف ً َّ

ــائفتني ـــ   : الطــــ                               ))ــرى أ))آل عمـــــــــرانآل عمـــــــــران١٢٣١٢٣ ـــ ــــة نــــ ـــ ـــسنا أذلــ ــــ   نفــ
  .إن مل يعز العزيز، جهالء إن مل يعلمنا العليم، فقراء إن مل يغننا الغين 

ائــة وثــالث عــشرة رجــل فقــط، ويــوم حنــني كــان غــري يــوم بــدر، فيــوم بــدر كــانوا ثالمث
ويوم حنـني كـانوا اثـين عـشر ألـف رجـل ومعهـم الـسالح ومعهـم اخليـول ومعهـم كـل شـيء، 

زم؟: فقالوا زم اليوم من قلة، يعين حنن جيش كبري فكيف  ُلن  والكفـار صـنعوا خطـة، !! ٌُ
فكـــان هنـــاك جبلـــني ووســـطهم وادي، واملـــسلمون ال بـــد أن يـــسريوا يف الـــوادي، فرتكـــوهم 

لـسهام، ففـروا وتركـوا حـضرة النـيب وحـده ي دخلون بني اجلبلني، ورموهم من فوق اجلبلني 
ـــة، فعـــــاتبهم هللا ـــة أو أربعــ ــ ـــه ثالث   : ومعــ                                      

                                                   ))التوبةالتوبة٢٥٢٥(( 
َّــولـوال أن هللا ثبت مــن حـول حــضرة النــيب لكانـت الــدائرة قــد دارت علـى املــؤمنني، ملــاذا؟ 

نفسهم م أعجبوا    .ُأل
فاملؤمن ال يعجب بنفـسه قـط، ملـاذا؟ ألن كـل خـري وكـل فـضل خـصه هللا بـه ينـسبه 

خلطبـة: إىل هللا، يقولون له هـذا :  العظيمـة الـيت قلتهـا، فيقـولأنت  فالن اليوم أشجيتنا 
للسان فقط، ولكنه يقوهلـا مـن ، وال يقول تبارك وتعاىلتوفيق هللا، ومعونة هللا، ورعاية هللا 

جحــني ومفلحــني، فيقــول: يقولــون لــهقلبــه،  هــذا مــن فــضل ريب :  فــالن أوالدك بــررة و
هـذا فـضل : ، ولكـن يقـولهذا مبهاريت وشطاريت وأ أصنع هلم كـذا وكـذا: َّعلي، وال يقول

  .تبارك وتعاىلهللا، وعطاء هللا، ومعونة هللا، وحفظ هللا، وصيانة هللا 
ـــذلك أهلمـــين ــولعنـــدما أ  هللا ول ـــؤذن، أقـ م : صـــعد املنـــرب واملـــؤذن ي ِّـــعلـــيم عل

  .اجلهول،  عزيز أعز الذليل،  غين اغين الفقري، اللهم ال حول يل وال قوة إال بك
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  ، وكــل مــا معــي ومــا معــك يف دائــرة العقــل، وأيــن هــذا العقــل؟فــأ لــيس معــي شــيء
ـــد يعرفــــه، ـــراه وال أحـ ـــد يـ ـــسان؟ ال أحـ ـــل للـ ــن العقـ ـــل مــ ـــل الواصـ ــن الكابـ ــ   ال أعــــرف، وأي

  .ومن الذي يشغله؟ رب العزة
أحــد !! ومبــاذا تنطــق؟!! نفــرض أنــك يف نــصف اخلطبــة وقطــع الكابــل فمــاذا تقــول؟

شعر بنفـــسه وفـــرح بنفـــسه، ويف الـــصالة ًالعلمـــاء األعـــاظم خطـــب خطبـــة عظيمـــة جـــدا، فـــ
احلمـــد  رب (ووقـــف، وأخـــذ يكررهـــا ويزيـــد، ومل يتـــذكر ) ﷽ـــ: (قـــال

ييد من املؤيد ) العاملني   .وكلنا حنفظها لكنها حتتاج لتوفيق من املوفق، و
ــار املــشهورين، أ رأيــت أحــدهم وكــان يــستفتح يف  ًوأحيــا حتــدث مــع القــراء الكب
لكلية، وأخذ يعيد ويزيد بال فائـدة،  جامعة القاهرة يف حضور أحد الرؤساء، ونسي اآلية 

  .مع أنه من احلفاظ، لكن األمر حيتاج للتوفيق من املوفق 
فالبـــد لإلنـــسان أن يلـــتمس التوفيـــق مـــن هللا حـــىت يف أســـهل عمـــل تعملـــه يف هـــذه 

ُوهــذه الــشرقة قــد تنهــي علــى احليــاة، فلــو شــربت شــربة مــاء ومل يوفقــك املوفــق ستــشرق، 
كل لقمة ولـيس فيهـا توفيـق قـد تقـف يف احللـق وال تنـزل ، ولـذلك ورد أن !اإلنسان، أو 

ــال ملوســـى ء حـــ ملـــح عجينـــك  ((: هللا تعـــاىل قـ ـــل    : وروي-ـــا مـــو اســـأل 
ا -شـسع نعلــك وعلــف دابتــك  عــرض  الحاجــة مــن الــدن ــا رب إنــه ل  يقــصد - فقــال 

  ١٦١)) قال سل ح ملح عجينك وعلف حمارك!  فأست أن أسألك-قضاء حاجته 
أكلت ومنع عنك اإلخراج فماذا تفعل؟ تذهب هنا وهناك بال فائـدة، إال إذا جـاء 

  .اإلذن من هللا 
فــأ مــن البدايــة أعتمــد علــى هللا، وأتوكــل علــى هللا، وأســتفتح كــل شــيء بتوفيــق هللا 

، ألن أي تبــارك وتعــاىل معــي معونــة هللا رب العــاملني ، حــىت يكــونتبــارك وتعــاىلومعونــة هللا 
شـيء أعتقـد أنـه سـهل رمبـا يكـون حجـر عثـرة عنـدي، وال تعـرف أن تعمـل فيـه أي شــيء، 

  .كون منهم أمجعنينوهؤالء هم أهل الصالح نسأل هللا أن 
رك على سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلم َّوصلى هللا وسلم و َّ  

                                                           
  جامع العلوم والحكم ١٦١
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ةسادسال الحلقة   ١٦٢ة ع
ان  ١س   س   عالج ال

  عورة الرجل  الصالة  ٢س
ض مرض الموت  ٣س   الم
ة  ٤س   التصدق بثمن األضح
  أعمال القلوب  ٥س
ات الغفران  ٦س   موج

ان: ١س س   عالج ال
ان؟ س ا، فهل هناك عالج لل ر كث ذا ره، مع أنه  ذا   ٌاب ي ما 

رة؟   وما أفضل وقت للمذا
 لجوابا   

لــذاكرة إىل اإلمــام الــشافعي  ، فقــد ٌآفــة النــسيان هلــا أســباب كثــرية، ولــو رجعنــا 
 كـان يـذهب -ً ألنه كان فقريا يف املـال يف الـدنيا -ًكان ال يقرأ شيئا إال وحفظه، حىت أنه 

إىل حوانيت بيع الكتب، ويطلب من البائع الذي يف احلانوت أن يريه كتاب كـذا، فيعطيـه 
ه، فيــستأذنه نيــة إ  أن يقــف جــواره حلظــات ليتــصفحه، ويقــرأ الكتــاب، مث يقدمــه لــه مــرة 

  !!.لقد حفظته: ويقول
َّمــن أول مــرة يقــرأ فــيحفظ، وهــذه ســنة النــيب  ُ رضــي هللا  مــع أصــحابه الفــضالء

ــى م أمجعـــني، فقــــد كــــان عــــنه تبـــارك وتعــــاىل ــرآن، يقــــرأ علــ لقـ ـــزل عليــــه الــــوحي   إذا ن
يــث، يعــين إذا قــرأ يقــرأ ثــالث مــرات، وإذا دعــا يكــرر  التثلأصــحابه، وكــان مــن هديــه 

  .الدعاء ثالث مرات، وإذا توضأ يكرر غسل العضو من أعضاء الوضوء ثالث مرات
ٌفكــان أغلــب أصــحابه حيفظــون القــرآن مــن أول مــرة يــسمعونه مــن حــضرته، وجــزء 

  .حيفظ من املرة الثانية، وآخرهم من حيفظ يف املرة الثالثة
ان مــن هــذا الــصنف األول، وحيكــي عــن نفــسه أنــه كــان حيفــظ فاإلمــام الــشافعي كــ

َّالقرآن عند مؤدب عظيم امسه وكيع، وكان من العلماء العاملني، وكان حفاظ القـرآن وإىل  ُ ِّ
                                                           

 م٢٩/٨/٢٠١٩هـ ١٤٤٠ من ذي الحجة ٢٨مجمع الفائزين الخيري  مسجد – المقطم –القاهرة  ١٦٢
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ــى العامليــــة يف  ــهدت رجــــال مـــنهم حــــصل علـ ـــد شـ ــب مــــن العلمـــاء العــــاملني، وق ًعهـــد قريـ ُ
ا، ورفـض التعيـني يف السنوات األوىل من القرن العشرين من األزهر، والعامل ية كان هلا شـأ

  :يكفيين أن أعمل بقول النيب: الوظائف احلكومية وقال

م { ْخ ُ ْ َ
ْمن  َتعلم َ َ َ

القرآن 
َ ْ ُ

ُوعلمه  َ َ َ {١٦٣  

 كـان مـن عادتـه عنـدما َّوفرغ نفسه لتعليم القـرآن للمـسلمني، فاإلمـام الـشافعي 
ِّيــذهب إىل مكتــب التحفــيظ يــسمع اجلــزء املقــرر يف ٌ حلظــات، وذات يــوم وهــو ذاهــب إىل ُ

ــا  مكتــب التحفــيظ رأى فتــاة متــشي يف الــشارع، وكــان هنــاك نــسمة مــن اهلــواء حركــت ثيا
فكشفت سـاقها فنظـر إىل سـاقها، فـذهب إىل أسـتاذه ليتلـو عليـه مـا حفظـه فلـم يـستطع، 

ًوتلجلج ومل يستطع أن يسمع ما طلب منه يف هذا اليوم، فقال معربا عن ذلك  ُ ِّ َ ُ:  
ـــي ــــ ـــ ــوء حفظـــ ـــ ـــ ـــ ـــع ســ ــــ ـــ ـــ ــــكوت إىل وكي ـــ ـــ ـــيٍشـــ ــــ ـــ ــوء حفظـــ ـــ ـــ ـــ ـــع ســ ــــ ـــ ـــ ــــكوت إىل وكي ـــ ـــ   ٍشـــ

  
ـــي ــــ ـــ ـــ ـــ ــــرك املعاصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدين إىل تـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيفأرشـ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــرك املعاصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدين إىل تـ ـــ ـــ ــــ ـــ   فأرشـ

ـــور   ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــم نـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ن العلـــ ــــربين  ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــوٌروأخــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــم نـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ن العلـــ ــــربين  ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ٌوأخــ
  

ــــاص ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــدى لعـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــور هللا ال يهــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــاصُونــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــدى لعـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــور هللا ال يهــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ   ُونــ
ِّإذا من أراد أن يستذكر ويذكره هللا    ُ ًوال ينسى، عليه أن يكـف بـصره وأعـضاءه  

م إن فاتـه مـشاهدة الـذنوبوجوارحه عن مجيع املعاصي والفنت،   لكـن أبنـاء يف هـذه األ
م يف الشارع  ت والرائحات -واآل  أو فاتته املعاصـي يف املدرسـة إن - وما أكثرها للغاد

ِّكانت مشرتكة، يقلب يف هاتفه احملمول فيقع على ما ال حيمـده هللا، وال يـسره يـوم القيامـة 
ًأن يـراه، وزاد األمــر ســوءا، فكيــف ملثـل هــذا وقــد تعلقــت بذاكرتـه هــذه الــصور احملرمــة أن 

ـــستذكر  ــي  !!.وحيفـــظ وجيـــود؟ي ــظ مـــن املعاصـ ـــد؛ احلفـ ًإذا الـــشرط األول لإلســـتذكار اجلي
  .والفنت ما ظهر منها وما بطن

ا يف مجاعة يف بيت هللا: الشرط الثاين   .احملافظة على فرائض هللا يف أوقا
يت معهـــا بقيـــة إجابـــة الـــسؤال، فـــال يوجـــد وقـــت لإلســـتذكار أفـــضل مـــن الوقـــت  و

، ألن الــذي بعــد صــالة الفجــر، وهــ ه وجربنــاه يف أنفــسنا ومسعنــاه مــن غــري ذا أمــر شــاهد
ُّاإلنسان عندما ينام تكف احلواس عن النظـر وعـن الـصيد مـن العـامل الـذي حولـه، فيـصفو 

  : القلــب، فــإذا صــلى الفجــر كــان أول مــا طــرق قلبــه كــالم هللا                      

                 ))اإلسراءاإلسراء٧٨٧٨((.  
                                                           

  صحيح البخاري والترمذي عن عثمان بن عفان  ١٦٣



دالشيخ  تاب                                     فوزى دمحم أبوز   ١٢٧  رقمال
  

 
ةالحلقة    )١٦٢             (                                                            السادسة ع

َّولــذلك كــان مــن ســنة النــيب  ُ إطالــة القــراءة يف صــالة الفجــر حــىت يزيــد يف شــرح 
الصدر، واإلنسان إذا قام للفجر مل يرتكب معصية، وهـذا علـى العهـد القـدمي، لكـن علـى 
ـى عنـه هللا، وبـذلك لـن يتحقـق  العصر احلديث رمبا يظل إىل الفجر يطالع يف هاتفه فيما 

  .قلناهاألثر الذي 
ما، فإذا قرأ بعد الفجر أي شيء حفظـه  ًألن اآلخر ينام ويبتعد عن املعاصي بعدا  ً

ــا نقــول لبعــضنا ــذلك كن ــنص الفــالين صــعب جــدا يف احلفــظ فمــاذا نفعــل؟ : َّوجــوده، ول ًال
  .نؤجله لبعد صالة الفجر حىت يسهل حفظه: نقول

 حفــظ الكلمــات ًوإذا كــان بعــضنا ضــعيف يف اللغــة اإلجنليزيــة ويــصعب عليــه جــدا
وحروفها، فنقول لبعضنا أن أحسن وقت حلفظ الكلمـات بعـد صـالة الفجـر، حـىت يكـون 
الــذهن رائــق، والبــال صــاف، والقلــب لــيس فيــه شــيء مــن الــذي يــشغل اإلنــسان، فهــذا 

  :أحسن وقت لإلستذكار، ويكفي يف هذا قول النيب 

َّاللهم{  ْارك ُ ِألم َ
َّ ُ َورها  ِ ِ ُ{١٦٤  

لربكــة، كــان بعــد الفجــر هــو وقــت البكــور الــذي دعــا فيــه حــضرة النــيب وقــت   
ا بركــة، َّالفــالح يــذهب بعــد صــالة الفجــر إىل حقلــه فكــان الــزرع فيــه بركــة، واملواشــي فيهــ

أمـــا اآلن يـــسهر أمـــام التلفزيـــون ويـــذهب للحقـــل الـــساعة وحـــىت احلطـــب كـــان فيـــه بركـــة، 
لكـن سـاعة البكـور يكـون !! شمس حارقـة؟العاشرة، فماذا تفعل يف هذا الوقـت وأشـعة الـ

ـا : مـا أرض اجلنـة؟ قـال: اجلو فيها جو اجلنة، قيل البـن عبـاس مرمـرة بيـضاء مـن فـضة كأ
أمــا رأيــت الــساعة الــيت تكــون قبــل طلــوع الــشمس كــذلك : فمــا نورهــا؟ قــال: مــرآة، قيــل

  .١٦٥نورها إال أنه ليس فيها مشس وال زمهرير
تكون الدنيا كلها منـرية، وال توجـد حـرارة وال ما بني صالة الفجر وشروق الشمس 

  .سخونة، فهذا أحسن وقت لإلستذكار
ًوهــذا الوقــت ليعتــاد اإلنــسان عليــه ال بــد أن ينــام مبكــرا، ويتعــشى عــشاءا خفيفــا،  ً ً
ــن أوالد اآلن قــــد يتعــــشى الــــساعة الثانيــــة، فهــــل يــــستطيع بعــــد الفجــــر أن جيلــــس  ولكــ

                                                           
 سنن الترمذي وأبي داود عن صخر الغامدي  ١٦٤
  صفة الجنة ألبي نعيم األصبهاني ١٦٥
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لنــوم علــى الفــور، وحيــضر الكــسل ال، ألن خبــار الطعــام يــصعد ! ويــذاكر؟ إىل املــخ فيــأيت 
  .فاحملافظة على الفرائض يف وقتها يساعد اإلنسان على إجادة االستذكار !!.والوخم

م، فاإلسـتذكار : الشرط الثالث م يف هـذه األ ُالنيـة، وهـذا شـرط هـام فقـد بـني األ
!!  نيتـك يف اإلسـتذكار؟عمل، وأي عمل ال ينجح وال ينال القبول إال إذا سبقته نية، فمـا

  النيــة حــىت يف املــذاكرة، فكــان الــشيخ دمحم علــي ســالمة َّولــذلك علمــو مــشاخينا 
عنــدما يــذاكر الولــد أو البنــت ينــوي بقلبــه، أو يكــرر بلــسانه مــع قلبــه : وأرضــاه يقــول لنــا

  .ُنويت اإلستذكار لنفع نفسي ونفع املسلمني أمجعني: ويقول
نيـــا، فأصـــبح بـــذلك يف ملـــاذا أذاكـــر؟ ً ألنفـــع نفـــسي أوال، وأنفـــع املـــسلمني كلهـــم  ً

  .عبادة، ألن هذا عمل له أجر وثواب عند هللا 
  .هذه بعض املالحظات اليت ال بد لإلنسان أن يلحظها إلجادة اإلستذكار

أمـــا مـــا يـــذكره احملـــدثون مـــن جـــودة اإلضـــاءة، واجتـــاه اجللـــوس، ومثـــل هـــذه األمـــور 
ــد الــسلف الــصاحل، وكــان عنــدهم اإلجــادة واإلفــادة، املــستحدثة، فلــم ت كــن موجــودة عن

ا أحـرق املغـول مكتبـة بغـداد، وكانـت أكـرب مكتبـة يف العـامل يف : وأذكر على سبيل املثـال َّـمل
ر دجلة، حىت أن هـذه الكتـب  ًت سـدا صـنعوقتها، ومن جهلهم وضعوا هذه الكتب يف 

ا ًء كـان حزينـا ومهمومـا بـسبب ذلـك، فقـال فبعض العلماء األجال !.وعربوا عليه من كثر ً
أ أسـتطيع : فقـال لـه! كيف نعوض هذه الكتـب؟: ملاذا أنت حزين؟ قال: له صديق عامل

ُأن أملــي كــل مــا كتــب يف هــذه الكتــب الــيت كانــت يف مكتبــة بغــداد ومــاذا نكــون حنــن  !!.ُ
  : ًإذا! جبانب هؤالء القوم؟                         ))البقرةالبقرة٢٨٢٢٨٢((.  

  عورة الرجل  الصالة

ت  ش م ظهور المؤخرة أثناء الصالة لق الت   ؟)الفانلة(ما ح
 لجوابا   

ُإذا فقــد شــرط مــن شــروط الــصالة ال تقبــل الــصالة، ومــن شــروط الــصالة أن يــسرت  ٌ ُ
ة أن تكـــون مـــستورة َّرُد للـــسبـــُة والركبـــة، فـــال َّرُساملـــؤمن عورتـــه، وعـــورة املـــؤمن مـــا بـــني الـــ
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ُوالركبــــة مــــستورة، وإذا ظهــــر جــــزء بــــني هــــذين يــــصبح اإلنــــسان مكــــشوف العــــورة، ٌ....   
  . صالتهتبارك وتعاىل وال يقبل هللا 

وقد الحظت موضة جديدة عند بعض األشخاص أنـه يلـبس شـورت قـصري وتظهـر 
شــرطه أن يغطــي ُمنــه الركبــة، فنبهــت أن هــذا ال تــصح صــالته، فرتيــد أن تلــبس الــشورت 

  .الركبة، أو تريد أن تلبس تيشريت شرطه أن ال يظهر جزء من العورة
دة يف الـــسرت،  كـــان ســـلفنا الـــصاحل يلـــبس تيـــشريت حتـــت القمـــيص أو اجللبـــاب ز

ـــد  ـــل اجلدي ـــبعهم بعـــض النـــساء -واجلي ـــبس املالبـــس الظـــاهرة - ولألســـف الرجـــال وت    يل
ـــبس ا ـــف تلــ ـــصح، كيــ ــــذا ال يـــ ــــة، وهـ ــــس داخليـ ـــدون مالبـ ــــطبــ ـــة فقــ ــــس اخلارجيــ   !!!ملالبـ

  !!. ومتشي يف الشارع؟
فعنـدما يلـبس التيـشريت بـدون قمـيص داخلــي فعنـد الركـوع يف الـصالة يظهـر جــزء 
من ظهـره، وهـذه عـورة، وبـذلك تبطـل الـصالة، ولـيس هلـا تـدارك كـسجود سـهو أو غـريه، 

  .ُولكن يعدل هيئته ويعيد الصالة مرة أخرى

ض مرض الموت   الم

ـــــان ه ض ومرضـــــه خطـــــ وال أمـــــل  شـــــفائه وهـــــو  إذا  نـــــاك مـــــ
قــــة حالتــــه  حق ورة مــــصارحته  ــــ ــــاء  عــــض األط ة، يــــرى  امــــه األخــــ أ
عض اآلخـــر مـــن  ـــاه ينفعـــه  أخـــراه، والـــ ئا  دن ـــستطيع فعـــل شـــ حـــ 
 ، ب لــه أذى نفــ ــس ــدون أن  ــاألمر وتركــه  ــاره  ــاء يــرى عــدم إخ ًاألط

الم؟فأي من المدرست أقرب لروح    ساإل
 لجوابا   

 أن نقتـدي مبـن سـبقو يف ميـدان الفنـون، كفـن الطـب، وفـن تبـارك وتعـاىلأمر ربنا 
ــم يف العــادات وال األخــالق وال التقاليــد وال  الغنــاء، وكــل الفنــون العــصرية، وال نقتــدي 

م تفرغوا هلذه األمور فت خذها من صريح اإلسالم، أل   .فوقوا فيهاالقيم، اليت 
ـا وأصـنافها، وطريقـة صـنع  ُفنحن نتعلم مـنهم طريقـة صـنع األطعمـة املختلفـة وألوا ُ
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ا وأنواعهـــا، وصـــنع الـــسيارات، وصـــنع الطـــائرات، وصـــنع  ُاملالبـــس املختلفـــة، وتـــشكيال
خذها اآلن من هؤالء األجانب   .األسلحة احلربية، وكل هذه الصناعات 

  مــاذا قــال هللا يف هــؤالء؟                               ))ا  احليــاة الــدني))الــرومالــروم٧٧
خـذها مـنهم، لكـنهمهم متفوقو   : ن فيها، فال مـانع أن                        

خذ منهم شيء عن اآلخرة))الرومالروم٧٧((   . فال 
ًا مبفـاوز الـصحراء، ً يف هجرته عنـدما أراد أن يـصطحب دلـيال عاملـولذلك النيب 

ــذه األمــور، ووجــد رجــل  ٌمل جيــد أحــدا مــن املــسلمني عاملــا  ً  مل يثبــت يف التــاريخ أنــه مــشركً
  .أسلم، فاستأجره ليستدل به ويدله على الطريق

ألطبـاء مـن النـصارى واليهـود، وغـريهم، ألن وعندما كـان   ميـرض كـان يـستعني 
الق ال تكــون إال مــن علمــاء املــسلمني، هــذا علــم عــام، لكــن علــم الــدين مــن القــيم واألخــ

  .وخاصة العلماء العاملني
ـــا عامـــة، ــل هـــذه األمـــور، ألن هـــذه تكنولوجي ـــؤالء يف مثـ ـــستعني  ـــدما ن   فـــنحن عن
  فــال يوجــد يف العلــوم احلديثــة كيميـــاء إســالمية، وال كيميــاء أمريكيــة، وال كيميــاء يهوديـــة،

ـــدة، والفيـــــز ـــوم الطبيعيـــــةوال كيميـــــاء نـــــصرانية، كلهـــــا كيميـــــاء واحــ ـــل العلــ   ء كـــــذلك، وكــ
  .على هذه الوسيلة

ـؤالء يف هـذه األمـور، لكـن  خذ من هذه األمور ال مـانع أبـدا أن نـستعني  ًفعندما 
خذ منهم القيم اليت أمر هللا    . أن نسري عليهاال 

لنــسبة ملــصارحة املــريض مبــا ميــرض بــه، فــنحن نــتعلم مــن األمريكــان واإلجنليــز  أمــا 
ن  م؟ مــصارحة املــريض مبــا عنــده، ولكــن بطريقــة واليــا وغــريهم يف هــذا األمــر، فمــا قاعــد

  .لطيفة ليساعد نفسه يف حتقيق الشفاء
فعنـدما أعلــم حقيقـة املــرض الـذي عنــدي، وهــذا املـرض يقتــضي أن أمتنـع عــن كــذا 

  .وكذا، وآخذ دواء كذا وكذا، فأجتهد
َّوأ كمــسلم يــضاف إيل شــيء لــيس عنــد هــؤالء، أنــين عنــ دي يقــني أن رب العــاملني ُ

ًإذا أراد شــفائي فإمنـــا أمــره كـــن فيكـــون، وال حــرج علـــى فـــضل هللا، فيكــون دائمـــا عنـــدي 
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ليـأس جـائز إنـسان كـافر، لكـن املـؤمن عنـده دائمـا  ًأمل، ومن يفقـد هـذا األمـل ويـصاب  ُ
  .األمل يف هللا 

ئنـا وكـانوا غـري متعلمـني عـدم  إخبـار املـريض ولكن من العادات اليت ورثناها عـن آ
مبــا عنــده، حــىت ال حيــدث لــه شــيء أو حيــزن فيمــوت، لكنــه ســيموت ال حمالــة، إن مل يكــن 
ًاليوم فغدا أو بعد شهر، ولكن ال بد أن خنـربه، أنـه بـني احليـاة واملـوت، حـىت يـشغل نفـسه 

لصالة على حضرة النيب، ألننا كلنا نريد حسن اخلتام   .ُالستغفار، وبذكر هللا، و
ـــضل  ـــلوب،فاألفــ ـــذا األســ ـــذ مـــــنهم هــ خــ ــوم،  ـــذه العلـــ ـــنهم هــ ـــذ مــ ـــه كمـــــا أخــ   أنــ

  .وهو مصارحة املريض، ولكن بطريقة لطيفة غري مؤذية

ةالتصدق بثمن: ٤س    األضح

عـد ذلـك  اتـه، و نه ض مرة واحـدة  ح ا، ول سور ماد َّزو م

ــــة  ات واألعمــــال الخ ــــشف ة  المس ج مــــال األضــــح خــــ
ُ عاد ُ ، هــــام

قــــــول ض : و ــــــن المــــــ ة ول ــــــذبح، واللحــــــوم كثــــــ ثــــــ  ال
ٌ

لــــــدواء حتــــــاج ا
ـــ مـــن  ـــ مـــن اوالعـــالج أ لحـــوم، والمـــسلمة  حاجـــة للـــزواج والـــس أ

ة؟ حاجتها للطعام، فهل هذا أفضل  القبول عند هللا أم األضح
ُ

  
 لجوابا   

َِهـذا أكثــر قبــوال عنـد هللا، ألنــه فهــم اهلـدف األمســى واأل علــى مـن الــدين، فيفعــل مــا ً
  .تبارك وتعاىلُيرضي رب العاملني 

ُألن األضحية رمبا يكون فيها شيء من الشهرة، فـأ أضـحي هـذه الـسنة وأنبـه هنـا  ُ ُ
نين سأضحي يف هـذه الـسنة، وهـذا فيـه شـيء مـن الـشهرة، ورمبـا يكـون فيهـا شـيء  ُوهنا 

ُم، وأنت أضحيتك كـم أعطتـك؟ ُأضحييت أعطتين كذا كيلو من اللح: من التفاخر، فأقول
  .فهنا ندخل يف التفاخر والتباهي

َّلكنــه اختــار الطريــق الــصعب الــذي ينبغــي أن يــسلكه كــل مــؤمن، فــإذا ضــحى مــرة 
َّيكــون قــد عمــل مــا عليــه، ألن األضــحية ســنة، واتفــق العلمــاء علــى أن املــسلم جيتهــد أن  ُ ُ
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  .ًيئا أوىل فهذا أفضليفعلها ولو مرة يف العمر، فإذا عمل هذه املرة مث رأى ش
ُكذلك احلج، هو حج حجة الفريضة، فهـل األفـضل أن يكـرر احلـج أم ينفـق املـال  َّ

  .األفضل أن ينفقه على الفقراء واملساكني واحملتاجني! على الفقراء واملساكني واحملتاجني؟
  : سيد عبد هللا بن املبارك 

فلــة، فوجــد امــرأة تلــت َِّقط بطــة ميتــة مــن علــى ٌخــرج للحــج ومعــه وفــد، وكــان حــج 
َأحلـت لنـا امليـتـة، فقـال هلـا: ملـاذا أخـذتيها؟ وكانـت فقيهـة، فقالـت: قمامة، فـسأهلا ْ ! ومل؟: ُ

م مل يــدخل يف بطننــا َّ طعــام، فأحــل قالــت أ عنــدي ثــالث بنــات، وأ وبنــايت منــذ ثالثــة أ
َهللا لنا امليـتة لقائم على أمور رحلة احلج، وقال له، !ْ  معك من األموال؟ قـال ماذا: فجاء 
دع مـــا يكفينـــا : يكفينـــا كـــذا، قـــال: ومـــاذا يكفينـــا مـــن املـــال للرجـــوع؟ قـــال: كـــذا، قـــال

ًعــام، وكــان حيــج عامــا ويغــزو للرجــوع، والبــاقي كلــه أعطــه هلــذه املــرأة، ولــن حنــج يف هــذا ال
ـم جـاءوا يـزوروه، مجاعـة مـنهم مـن يقـول ًعاما،  وبعد أن رجـع احلجـيج مـن احلـج فـوجئ أ

ــه: لــه رأيتــك عنــد رمــي اجلمــرات، ومــنهم مــن : أ رأيتــك يف عرفــات، ومــنهم مــن يقــول ل
وهـو صـلى العيـد مـع رأيتك يف السعي، : رأيتك يف الطواف، ومنهم من يقول له: يقول له

 يف املنام، وشـكوت لـه احرتت يف هذا األمر، فرأيت النيب : فيقول! .. الناس ومل خيرج
ًك ملا أكرمـت هـذه املـرأة أرسـل هللا ملكـا يف صـورتك وهيئتـك  عبد هللا إن: حرييت، فقال َ َ َّ

  .حيج عنك إىل يوم القيامة
َفمن حج عنه ملك فكم تـساوي هـذه احلجـة؟ ومـن منـا يـستطيع أن يعمـل عمـل !! َ

ال أحد، فـال شـواغل وال ومـشاغل وال هـذا وال ذاك، وحـسن نـوا وطـوا علـى !! امللك؟
دين، يعـين فقـه األمـر الـذي ينبغـي أن يفعلـه، واألمـر هنـا هـل هذا امسه الفقه يف الـالدوام، 

  .َْاألوىل ما فعله!! يذهب للحج ويرتك هذه املسكينة متوت هي وأوالدها؟
َّــزوجــك رجــل فقيــه، ألنــه ضــحى مــرة، مث بعــد ذلــك توجه بــثمن فــأقول للــسائلة أن  َّ ٌ

وهر ديننـا احلنيـف، ُأضحيته ليمسح بؤس اليتيم، وأمل املريض، وعنـاء الفقـري، وهـذا هـو جـ
  .ِّنسأل هللا أن يوفقنا لذلك أمجعني
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  أعمال القلوب: ٥س

ارة ح ع م  ادت ان الجسد  : (أرجو من س القلب مع هللا ح ولو 
ه   وهل للقلوب أعمال مثل أعمال الجوارح،)  مع غ

ل مسلم؟   ٌوهل  فرض ع 
 لجوابا   

ــة علـــى هـــذا الــسؤال واضـــ حة متـــام الوضـــوح، فاإلنــسان ثنـــائي التكـــوين، لـــه اإلجاب
طنـة هـي الـيت تـسري هـذا اجلـسد، وجتعـل يف العمـل الـذي خيـرج  ِّجسد ظاهر، وله حقـائق 
منه الروح واحلياة، فاإلنـسان إذا صـلى جبـسده والقلـب مـشغول ببيتـه، أو يف العمـل أو يف 

  .ُالشارع، هل تقبل هذه الصالة؟ ال
جلس د يقف، ويقـرأ، ويركـع، ويـسجد، وجيلـس للتـشهد، لكـن اإلنسان يف الصالة 

ُروح هذا العمل اإلخـالص، وبـدون اإلخـالص ال يقبـل العمـل، وهـل اإلخـالص عمـل مـن 
  .أعمال اجلسم أم من أعمال القلب؟ أعمال القلب

ـا القبـول عنـد هللا اخلـشوع، وهـل هـذا عمـل مـن أعمـال اجلـسم  روح الصالة الـيت 
  : مــن أعمــال القلــبأم عمــل مــن أعمــال القلــب؟                              

               ))املؤمنوناملؤمنون((.  
ــا حتقيــق األمــل؛ النيــة،  ــيت  فكــل وكمــا وضــحنا قبــل ذلــك أن روح أي عمــل، وال

سـي ًوما حمل النية؟ القلب، فالنيـة أوال، وهـذا عمـل أساعمل بدون نية على صاحبه بلية، 
من أعمال القلب، واحلضور واخلشوع واخلشية واخلوف من هللا واحلب والـشفقة والعطـف 

  .واحلنان والرأفة والرمحة، كل هذه أعمال القلوب
األجسام تنفذ األعمال الظاهرة، فإذا كـان القلـب يف غيبـة، فاألعمـال الـيت يعملهـا 

لي يف مــسجده وقــال  للرجــل الــذي رآه يــصاإلنــسان بظــاهره ينطبــق عليهــا قــول النــيب 
ْارجــع{  :لــه

ِ
ِّفــصل ْ َ َ

َفإنــك  َّ
ِ
َ

ِّتــصل، ْلــم  َ ُ
َفرجــع  َ َ َــص َ َّثــم َصــ َمــا ُ

ُ
َجــاء  َفــسلم َ َ َ

 َعــ 
ِّالنــ
ِ
َّ

  َفقــال َ َ
ْارجــع: 

ِ
ِّفــصل ْ َ َ

َفإنــك  َّ
ِ
َ

ِّتــصل ْلــم  َ ُ
ثــا،  ث
ََ

َفقــال  َ َ
ِوالــذي:  َعثــك َ َ َ ِّــالحق َ َ

ِ 
ُأحـــسن َمـــا

ِ
ه ْ ُغـــ َ ْ َ

ف 
َ

، ِعلمـــ
ْ َفقـــال َ َ َ

إذا: 
َ
َقمـــت ِ ْ ُ

ة ِإ  ِالـــص
َ َّ ، ـــ ْف ِّ َ

َّثـــم  ُ
َاقـــرأ  ْ

ـــ َمـــا  َت َّ َ َ 
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َمعــــك َ َمــــن َ
ِالقــــرآن، ِ ْ ُ

ــم  َّثــ ُ
ــــع  ْار َّحــــ ْ َّتطمــــ َ

ِ َ ْ َ
عــــا،  ــم َِرا َّثــ ُ

ْارفــــع  َ َّحــــ ْ َتعــــدل َ ِْ
َ

ِقائمــــا، 
َ

   
ــم ـــ ــــ َّثــ ُ
ـــــجد  ـــ اســـ

ْ ُ ـــ ْ ـــ ــــ َّحـ ـــ َ ـــ ــــ َّتطمـ
ِ َ ْ َ

ـــاجدا،  ـــ ـــ ِســ
ــم َ ـــ ــــ َّثــ ُ

ــــع  ـــ ـــ ْارفـ َ ـــ ْ ـــ ــــ ـــ ََّحـ ـــ ــــ َّتطمـ
ِ َ ْ َ

ــــسا  ـــ ـــ ِجالـ
َ ،  

ْوافعل َ ْ َذلك َ
ِ
َ

تك ِ  َص
ِ

َ   ١٦٦}َلها  َ

رة  اهليئـة الظـاهَّ، ألنه طلب أن يتعلم، فعلمه سيد رسـول هللا ًالرجل كان عاقال
ا تصح الصالة،  ولذلك بعض السادة العلماء، وبعض الناس العوام عنـدما والباطنة اليت 

  :اهرة، مع أن هللا كما قال يكون مهه كله يف اهليئة الظ

إن {
َّ
 َا ِ

َ
ُينظر  ْ م ِإ َ ْصور َ م، ُ ْوأموال ِ َ ْ ن َ ْول

ِ
ُينظر َ ْ م ِإ َ م وأعمال ْقل َ ِْ

ْ َ
ِ

ُ
 {١٦٧ 

ــــصحب ــ ــن ي ـــ ـــــا، ولكـ ـــد منهـ ـــرعية وال بـــ ــــاهرة شـــ ــــة الظــ ــ ــــصلحفاهليئ ــ ــــتم وت ـــي تــ   ها لكـــ
ــوب هــــي األعمــــال الــــيتاهليئــــة الباطنــــة،  ـــا ًإذا أعمــــال القلــ ـــل الرضـ ـــول ونيـ ــل القبـ ـــا نيــ ـ    

  .عند حضرة عالم الغيوب 

ات: ٦س    الغفرانموج

؟ سان ذنوب عام م ه لإل غفر هللا    ما أفضل عمل 
دا؟ سان عاما جد ه اإل فتتح    وما أفضل عمل 

 لجوابا   

ال يوجــد عمــل يــستوجب اإلنــسان بــه غفــران الــذنوب أفــضل مــن التوبــة النــصوح، 
 : ، ألن هللا تعاىل يقول يف حديثه القدسيواإلكثار من االستغفار للعزيز الغفار 

ا{  ادي َ ِع َ م ِ ْإن َّ
تخطئون ِ

َ ُ
ِ

ْ ُ
ل  ِالل

ْ
َوالنهار ِ َّ وأنا َ

َ ُأغفر َ ِ
ْ

َالذنوب  ُ ُّ
عا  ِجم

َ 

ِفاستغفرو
ُ ِ

ْ َ ْ َ
ْأغفر  ِ

ْ
م  قول، ١٦٨} ْل ا{  :و َابن َ َآدم ْ َإنك َ َّ

أت ْلو ِ
َ

ِت
َ ِقراب ْ

َ ُ
ِ 

ْاألرض َ ْ
ا  َخطا َ َ

َّثم 
ُ

ِلقيت 
َ

ِ 
َ

ُك 
ْ ُ

ئا ِ  ْش
َ

تك  َألت ُ ْ َ َ َ
َقرابها 

ِ ِ
َ ُ

مغفرة 
ً َ ِ

ْ َ {١٦٩  

                                                           
  البخاري ومسلم عن أبي هريرة  ١٦٦
  صحيح مسلم وابن ماجة عن أبي هريرة  ١٦٧
  صحيح مسلم والبيهقي عن أبي ذر  ١٦٨
  نس صحيح مسلم والترمذي عن أ ١٦٩
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ةالحلقة    )١٧٠             (                                                            السادسة ع

 أن جيعلــه مــن أهــل قربــه ووده، هــو الــذي يوفقــه ولــذلك العبــد الــذي يريــد هللا 
ء الليل وأطراف النهار   .للتوبة واالستغفار على الدوام آ

ًه اســتغفارا، وإمنــا يــرى توفيــق هللا لــه إذ أعانــه علــى هــذا االســتغفار، وال يــرى لنفــس
َّهل لو تبت يتوب هللا علـي؟ قالـت: ٌولذلك قال رجل للسيدة رابعة العدوية ب : ُ بـل لـو 

  : قـــول هللا: مـــا الـــدليل؟ قالـــت: هللا عليـــك لتبـــت، فقـــال هلـــا                     

ـــ .))التوبــــةالتوبــــة١١٨١١٨(( ـــين أســـــتغفر وأرى نفـــــسي : توقالـ اســـــتغفار حيتـــــاج إىل اســــتغفار، ملـــــاذا؟ ألنـ
 أن أحاســب هللا علــى -ً ومعــذرة يف العبــارة -أســتغفر، وأرى نفــسي قــدمت عمــل، وأريــد 

  .جزاء هذا العمل، فأ عملت كذا وأريد األجر
  !على ماذا تؤجر؟

رف فــضل هللا حــىت تعــ!! ؟ عليــهتبــارك وتعــاىلانظــر مــاذا عملــت ومبــاذا أعانــك هللا 
  : عليك                                                    ))النورالنور٢١٢١((.  

ــ  بـسم هللا (ٍأما أفضل عمل يستفتح به اإلنسان العام اهلجري اجلديد، أن يستفتح ب
ا خري ما استفتح به هللا ) الرمحن الرحيم ت كتابهأل   . آ
فــذة، فكــان الواحــد وكــان  بعــض الــسادة الــصاحلني الــسابقني، وكانــت هلــم بــصرية 

مائـة  )﷽ـ(منهم جيلس يف أول يوم من اهلجرة بعد صالة الفجـر يكتـب 
 مــرة، بعــدد ذكرهــا يف املــصحف يف ورقــة، ويكــرر ذلــك، وهــذا الــورق أعظــم ة عــشروأربــع

طني، ومــن أســواء أهــل اجلــنس شــر الــشياحجــاب حيفــظ البــسه مــن أهــوال الــدنيا، ومــن 
وكانوا يظلون على هذا الوضع حىت صالة الظهر، وهـذا كـان مـن ضـمن ذكـرهم !! أمجعني

طوال النهار، يشتغل يف البداية ببسم هللا الرمحن الرحيم، وهو يكتبهـا ويقرأهـا، فهـي خـري 
  .استفتاح للعام اهلجري اجلديد بعد التوبة

ــو العــزائم  ُ جعــل مــن ضــمن أوراده بعــد صــالة الــصبح تكــرار ولــذلك اإلمــام اب
ــ مخــس وأربعــون مــرة، ملــاذا؟ لــسيتفتح ال) ﷽ــ( ــوم بـ بــسم هللا الــرمحن (ي

رك على سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلم، )الرحيم َّوصلى هللا وسلم و َّ  
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ةالحلقة  عة ع   )١٧١             (                                                            السا

عة ع   ١٧٠الحلقة السا
ا  ١س   متع الدن   التمتع 

غ   ٢س   علماإلفتاء 
ة المجادلة  ٣س   آ
طان والجن  ٤س   الفرق ب الش
ضات  ٥س د الب   تجم
ه الزوجة من زوجها  ٦س   ما تح

ا متع الدن   التمتع 
ا اة الدن متع الح حق للمؤمن التمتع    ؟هل 

  أم أنه مؤجل للتمتع بها  اآلخرة؟
 لجوابا   

حها الـشرع ا ُلـشريف وجعلهـا حـالال يبـاح للمـؤمن أن يتمتـع كل متع الدنيا اليت أ ً
  : تبارك وتعـاىلا، ويف ذلك يقول رب العزة                                   

                   ))األعرافاألعراف٣٢٣٢((.  
ُفكـــل زينـــة خلقهـــا هللا لإلنـــسان وال تكـــسب اإلنـــسان كـــربا وال زهـــوا  ً ِ ًوال فخـــرا وال ُ

حهـــا هللا     فهـــي مباحـــة لإلنـــسان املـــؤمن، تبـــارك وتعـــاىلًاســـتعالءا، وتكـــون مـــن حـــالل، وأ
بل إن الشرع الشريف حيض املؤمن علـى اسـتخدام أطيـب الطيبـات يف كـل املستحـسنات 

  .واملباحات، حىت يغض بصره وأعضاءه عن احملرمات
ُج أمجـل النـساء، وكـل أشـهى تزو: ولذلك كان يقول اإلمام أبو احلسن الشاذيل 

ث، علــى أن يكــون ذلــك مــن  فخــم األ الطعــام، واشــرب خــري الــشراب، وافــرش بيتــك 
  حـــالل، وال يـــشغلك عـــن طاعـــة هللا وعبادتـــه وأداء فرائـــضه يف الوقـــت الـــذي حـــدده هللا، 

حـة الطيبـات أن تكـون مـن حـالل، ...  علـى نعمـاهتبـارك وتعـاىلمث تشكر هللا  ًإذا شـرط إ
ًمتـشبها حبـضرته وهيئتــه، يـستخدمها تخدمها اإلنـسان كمـا كـان احلبيـب املـصطفى وأن يـس

  .وأن يشكر هللا عليها حىت يكون من الشاكرين
                                                           

  م٢٦/٩/٢٠١٩هـ ١٤٤٠ من محرم ٢٧مجمع الفائزين الخيري مسجد  – المقطم –القاهرة  ١٧٠
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ةالحلقة  عة ع   )١٧٢             (                                                            السا

ً قــدم لــضيف عنــده مثــرة مــن التفــاح، فقــالُولــذلك روي أن اإلمــام احلــسن  ٍ إين : َّ
كلهـا إال املرتفـون، ُحرمت التفاح على نفسي ألنه مثـرة غاليـة الـثمن، ال  َّ وهللا :  فقـال َ
  !!. أخي لنعمة هللا عليك يف املاء البارد، أكرب من نعمته عليك يف التفاح

ًطلــب مــاءا  ال، واإلمــام أبــو احلــسن الــشاذيل !! فهــل تــرتك شــرب املــاء البــارد؟
اذيــب وأشــباه الــصاحلني : ًردا يف الــصيف، فقــالوا لــه َِمل تــشرب املــاء البــارد وحنــن نــرى ا

أ إذا شـربت املـاء البـارد أمحـد هللا بكـل ذرات جـسمي، : فقال!! الساخن؟يشربون املاء 
ــد أن أمحــد هللا بكــل حقــائقي  ُوإذا شــربت املــاء الــساخن أمحــد هللا بكــزازة نفــس، وأ أري

  .وجوارحي وذرات جسمي
عمة امللمس وراقية وفـاخرة يف صـنفها ويف مثنهـا، فـرآه ًوذات يوم كان يلبس ثيا  

َّرجــل ممــن يــد عي الزهــد يف الــدنيا والــورع، وعليــه ثيــاب خــشنة وغليظــة وجافــة، فاســتنكر ٌ
، وجتعل من يراين يرى أنـين أمحـد هللا : الرجل ذلك، فقال  هذا ثيايب هذه تقول احلمد 

ه، وثيابك هذه جتعل مـن ينظـر إليـك يقـول ، فأيهمـا : على عطا ًإنـه يقـول اعطـين شـيئا 
ِّ ليـست العـربة يف الـنعم، ولكـن العـربة حبـل الـنعم أو حرمتهـا، ًإذا !.وأيهمـا أكـرم؟! أفضل؟ ِ

ــكر هللا  ــا، وشــــ ـــ ـــأل هللا  عليهـ ــــاىلأســـ ـــــارك وتعــ ــــة، تبـ ـــــالل الطيبــ ـــا األرزاق احلـ    أن يرزقنـــ
  .وأن جيعلنا من عباده الذاكرين الشاكرين

غ علم   اإلفتاء 
غ علم؟ ف الناس  م من    ما ح

 لجوابا   

جيــب  صــناعي أو هندســي أو يف أي جمــال، ا كــان األمــر يف أي ختــصص دنيــوي،إذ
ئـي أو سـباك علينا  ًأن حنرتم مجيعا صاحب التخصص، فـإذا اسـتدعيت إىل بيـيت مـثال كهر ًُ

ِّأو جنار، وأردت أن أعدل عليه، فيقول يل ُ ذه الـصنعة؟ فـإذا قلـت لـه: ُ : هل عندك خربة 
  .الصنعةُدع األمر ملن يتقن : ال، فيقول

ًهــــل يــــستطيع أي إنــــسان يف هــــذا الكــــون ولــــو أمل بكتــــب األطبــــاء والــــدواء قــــدميا  َّ
ًوحديثا، أن يصف عالجـا ملـريض؟ َّـال نرضـى وال يرضـى املـريض، إال إذا كـان طبيبـا تعلم ! ً ً
ًنظر وعمليا وطبق فعليا ما درسه ً ًَّ.  
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ةالحلقة  عة ع   )١٧٣             (                                                            السا

ــن هللا يلزمــــه قــــول هللا ــ ـــاء يف دي   : فاإلفتـ                                  

ألنــه قــد يكــون ) أهــل الــذكر: (ُ مل يقــل هللا تعــاىل فاســألوا أهــل العلــم، ولكــن قــال))النحــلالنحــل٤٣٤٣((
ٌعاملا وغري عامل، فيكون افتاؤه فيه قصور وتقصري ألنه مل جيرب بنفسه هذا األمر ٌ ً.  

  مــن الــذي نــسأل عــن حــضرة هللا؟                       ))ــده ))الفرقــانالفرقــان٥٩٥٩  عن
حلبيـب خـري الربيـة  سـيا  يت إال مـن املمارسـة الفعليـة العمليـة،  ًاخلربة الكافية، واخلربة ال 

وقد كان على ذلك سلفنا الصاحل أمجعني ،.  
ــك  ـــهاإلمـــام مالـ ـــال في ـــورا : ُ كـــان يق ـــة، ألن هللا أعطـــاه ن ملدين ًال يفـــىت ومالـــك  ٌ َ ُ
  .وجييب املستفيت مبا فيه مصلحته يف الدنيا ويوم اللقاءيكشف به الغطاء، 

ِّوقيلت فيه هذه العبارة عندما كانـت امـرأة تغـسل امـرأة ميتـة، فلـصقت يـدها بفـرج  ِّ ٌ
: نقطـع يـدها، فقـالوا: هذه املرأة امليتة، وذهبوا إىل العلماء فاحتار العلماء، منهم مـن قـال

ٌوكيف ندفن امليتة وفيها جزء مـن  ِّخـذ مـن جـسم امليتـة، : ومـنهم مـن قـال! جنبيـة؟مـرأة أاِّ
ُك { :قال : فقالوا ِعظم ْ

ت، َ ِالم ِّ ه َ ِك
ا ْ   ١٧١} َح

ًوكــان اإلمــام مالــك شــا يف مقتبــل العمــر، مل جيلــس علــى الكرســي للتــدريس بعــد، 
ذه املـرأة أ عندي حل، سـلوا هـ: لكن هللا رزقه البصرية اإلهلية، والشفافية النورانية، فقال

ِّاملغسلة مـاذا قالـت عنـدما لـصقت يـدها بفـرج األخـرى؟ فـسألوها، فقالـت قلـت  فـرج : ُ
ُفهذا قـذف ولـن تفـك يـدها إال إذا أقـيم عليهـا حـد القـذف، : ، قالطاملا عصيت هللا 

ت يـــدها، فقيـــل  َّـــفأقـــاموا عليهـــا احلـــد وجلـــدوها مثـــانني جلـــدة، وعنـــد اجللـــدة الثمـــانني فك ُ
َال يفىت: دهابع ُومع هذا كان يعرض عليـه املائـة مـسألة فيجيـب عـن  ومالك يف املدينة، ُ مـا ُ

مـن تـرك ال أدري فقـد : ال أدري، ويقـول:  عن عشرين، ويقول عن الثمانني الباقيةال يزيد
  :ُأصيبت مقاتله، يعين يقتل نفسه وهو ال يشعر، لقوله 

ْمن{  َقال َ َ
َّع  ْأقل ْلم َما َ ُ

بوأ  َّفلي َ ََ َ
ُقعدهَم  َ َ ْ

ْمن 
النار، ِ

َّ
ْومن  َ َأف َ ِ

ْ
ا  َفت ْ ُ
ْغ ِ

َ
ٍعلم ِ ِ 

ان
َ

ُإثم  ْ
َذلك ِ

ِ
َ

ْمن َع  ُأفتاه َ َ ْ
 {١٧٢  

ُ مــع شــدة ورعهــم كــل واحــد مــنهم يلقــي احلجــة عنــد وكــان أصــحاب رســول هللا  ٍ
                                                           

 سنن أبي داود وابن ماجة عن عائشة رضي هللا عنها ١٧١
  مسند أحمد والسنن الكبرى عن أبي هريرة رضي هللا عنه ١٧٢
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اذهـب إىل فـالن، : اذهـب إىل فـالن، وفـالن يقـول لـه: أخيه، فإذا جاءه مستفيت يقـول لـه
خـذه املـستفيت مـن وي ًتحرجون حرجا شديدا من الفتوى، ألن الفتوى هي قول هللا الـذي  ً

ذه الكيفية ِّالعامل على أن هذا مراد هللا يف هذا األمر ويف هذا السؤال، فينفذه  ِ.  
ًوكيـــف أعلـــم أ مـــراد هللا، وأ ال أتلقـــى إهلامـــا أو نـــورا مـــن هللا يكـــشف يل حقيقـــة  ً

 علـــيهم تبـــارك وتعـــاىلذا كـــانوا يتوقفـــون عـــن الفتـــوى رضـــوان هللا ولـــ!! الـــسائل والـــسؤال؟
ٍفعاهـدوا أنفـسكم إذا سـئلت يف أي أمـر مـن أمـور الـدين، وال تعلـم علـم اليقـني .. أمجعني  ُ ِ

  .ال أدري: احلكم يف هذا األمر أن تقول كما قال األولني
إلفتــ ــاء، أو إىل العلمــاء املــشهورين  اء، وأ ال وملــن نــذهب؟ نــذهب إىل دار اإلفت

كـدت منـه، وكـان كعلـم اليقـني، وأجيـب وأ أخـشى هللا  ُأجيب إال ملـا  ُ أن أكـون قـد 
ُأخطــأت يف احلكــم، أو أخطــأت يف تــشخيص احلالــة، أو أخطــأت يف اإلجابــة، فــأرجو مــن  ُ ُ
ـــد أن يتحــــرى اإلنـــسان قــــدر  ــر يل ألن نيــــيت طيبـــة، ومــــع ذلـــك ال ب هللا أن يـــساحمين ويغفـ

  .تبارك وتعاىلٌجييب أي سائل ولو كان طفل صغري يف دين هللا استطاعته قبل أن 

ة المجادلة   آ

ة ة القرآن   : اآل                                    ))ما   ))المجادلةالمجادلة١١

د منها الزوج والزوجة؟ ستف ة؟ وماذا  مة من هذه اآل   الح
 لجوابا   

يـة نزلـت يف امـرأة صـحابية جليلـة، حـدث بينهـا وبـني زوجهـا خـالف، وكـا هذه اآل
َّأنــت علــي كظهــر أمــي، وكــان هــذا : متــزوجني مــن فــرتة طويلــة وهلمــا أبنــاء منهمــا، فقــال هلــا ِ

ًاألمـــر يف اجلاهليـــة يعتـــرب طالقـــا  ال رجعـــة فيـــه، فـــذهبت إىل رســـول هللا  ًوقالـــت  : 
ٌ قال يل كذا، ويل صبية صغار إن تـركهم يل جـاعوا، وإن رسول هللا إن فالن ابن عمي هذا
ـا وأنـزل يف احلـال احلكـم يف هـذه ، فـسمع هللا !تركتهم له ضـاعوا، فمـاذا أفعـل؟  خطا

ًالقضية؛ أن من يقـل مثـل هـذا األمـر، عليـه أن يـصوم الرجـل شـهرين متتـابعني تكفـريا هلـذا  ُ
  .اليمني، حىت يعترب وال يرجع إليه مرة أخرى
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ًاستشاع يف عصر هذا األمر، واعتربه الـشباب موضـة، فيكـون متزوجـا حـديثا وقد  ً
ُأنت علي كظهر أمي، وال يدرك مغزاها وال يعرف معناها: ويقول لزوجته َّ ِ.  

خذها من هذه القصة أن يعلم كل رجل، وأن تعلم كل امـرأة، أن كـل  والعربة اليت 
ٌتمع إليهمـا أحـد مـن البـشر، وال يرامهـا ما يدور بينهما من حوار وحديث، وإن كا ال يـس

  .ٌأحد من اخللق، لكن هللا يسمع ويرى
إذا علــــم أي مــــؤمن أن هللا يــــسمعه عنــــدما يــــسب زوجتــــه، ويــــسمعه عنــــدما يــــشتم 
ــدما يهــني عــن عمــد ويــضرب زوجتــه، مــاذا حــضر  إذا عاتبــه علــى مــا  َّزوجتــه، ويــراه عن

  .صنعه مع هذه الزوجة يوم لقاء هللا
ًسان يستحـــضر دائمـــا أن هللا يطلـــع عليـــه، ويـــسمع كالمـــه، وينظـــر إىل فكـــون اإلنـــ

أفعالــه جيعلــه يرعــوي ويرجــع وال يفعــل إال كــل مجيــل، وال يقــول إال كــل قــول حــسن، ألنــه 
ُيعلم أن هللا يسمع ويرى فرييد أن يسمع هللا اخلري، ويـري هللا  ُ منـه حـسن القـال، حـىت ُ

ــه، وإذا أحبــه جع ــه إذا نظــر هللا إليــه أحب ــدنيا، ومــن أهــل جنت ُلــه مــن أهــل وده وقربــه يف ال
  .العالية يف الدار اآلخرة، نسأل هللا أن نكون يف هذا اجلمال أمجعني

طان والجن   الفرق ب الش
طان والجن؟   ما الفرق ب الش

طان أم جن؟ الزمه  سؤاله ش وهل الذي 
ٌ

  
 لجوابا   

 يف عــامل األرض، وكــل مــا يف األمــر ٌجــنس خلقهــم هللا ٌاجلــن خلــق مــن خلــق هللا، 
ــم يتــشكلون كمــا يريــدون، وهلــم طعــامهم، وهلــم مــساكنهم، وهلــم  ــم يــرو وال نــراهم، وأ أ

م، جـــنس كامـــل ــرا ـــامهم وشـ   : ملـــوكهم ورؤســـاؤهم ودوهلـــم، وهلـــم طع              
                 ))ت٥٦٥٦ تالذار   ً.ثنني معا اإل))الذار

ــائلهم ـــم كمــــا قــــال قــ   : وهـ                             ))ـــنهم ))اجلــــناجلــــن١١١١  مـ
ــذين آمنــوا بــسيد األنبيــاء واملرســلني، وكــان أكــرب إكــرام لرســول هللا  الــصاحلون، ومــنهم ال

ًعندما صده أهل الطائف ومنعوه وطردوه أن هللا أرسل إليه وهـو راجـع نفـرا مـن اجلـ ن مـن َّ
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َّبلــدة تــسمى نــصيبني يف بــالد الــشام، آمنــوا بــه، فعــوض هللا الرســول  ُ عــن هــذا اإليــذاء 
لــسة .. ًخــريا  ُهــؤالء القــوم هــم اجلــن، أمــا الــشياطني فهــم عــصاة اجلــن، ومــردة اجلــن، وأ

ٌاجلن، وهم اجلن املتطرفون الذين خرجوا عن دين هللا، والذين لـيس هلـم تـسليم إىل رسـول 
إلنــس مــن خلــق هللا هللا، والــذين ً حيــاولون أن يعيثــوا يف األرض فــسادا، وفــسادهم يتعلــق 

 ،يقــــول هللا فــــيهم :                                                 ))مــــرميمــــرمي٨٣٨٣((   
ــن  ــن، ولكــ ــى ال) الــــشياطني(ُمل يقــــل اجلــ ــلون أوال علــ ًالعتــــاة اجلبــــارين، فهــــم يرســ   كــــافرين،ُ

ملـــؤمنني، إال بـــضعاف اإلميـــان املـــستهرتين بـــشريعة الـــرمحن    : تبـــارك وتعـــاىلوال صـــلة هلـــم 
                                                     ))الزخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفالزخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف٣٦٣٦((  ...  

ًيعــين مــن يغفــل عــن ذكــر هللا يقــيض هللا لــه شــيطا ولــيس جنيــا، أمــا    :املؤمنــون الــصاحلونً
                              ))احلجراحلجر٤٢٤٢((.  

بعــضهم حيــضرون دروس العلــم معنــا ويــستمعون، وبعــضهم يــصلون معنــا، وبعــضهم 
يلتفــون مبــن يقــرأ القــرآن وجيلــسون حولــه يــستمعون إىل تالوتــه، وإىل حــالوة نغمتــه، هــؤالء 

ال :  علــيهم أمجعــنيتبــارك وتعــاىل مــشاخينا رضــوان هللا ومــع ذلــك قــال لنــاجلــن الــصاحلني، ا
ؤالء القوم حىت الصاحلني منهم، يعين تقول أ أريـد أن أرى اجلـن الـصاحلني  لك  تشغل 

ـــم؟ ٌهـــم قـــوم هلـــم طبـــاع غـــري طباعنـــا، وأحـــوال غـــري !! وأكلمهـــم وأعاشـــرهم، فمـــا شـــأننا  ٌ ٌ
لكليــة،  وحــسبنا أن حنــاول أن حنظــى مبالئكــة أحوالنــا، فاألفــضل أن يكونــوا بعيــدين عنــا 

  : الرمحن لندخل يف قول الـرمحن                                          
                            ))فهؤالء الذين نريدهم، نسأل هللا احلفـظ مـن ))فصلتفصلت٣٠٣٠ 

  .عني، آمني  رب العاملنيشياطني اجلن أمج

ضات د الب   تجم
ـديو عـ صـفحتها عـ  ها ف ـ عـد  ة الجـدل  سالأثارت فتاة مـ ، فـ

ـــضاتها و  ســـن اإلنجـــاب، لعـــدم وجـــود  ـــد ب تعلـــن أنهـــا قـــررت تجم
ُ

ـــدها خوفـــا مـــن أن تفوتهـــا الفرصـــة   الـــزوج المناســـب، لـــذا قـــررت تجم
ــد المــرأة إنجــاب طفــل إذا تزوجــت  ســن أ ع  تجم ، فمــا رأي الــ ــ

ة ال تفعل فيها ذلك؟ ضاتها لعدم وجود زوج مناسب  الف   لب
 لجوابا   
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ــوك خاصــــاملــــرأة  بويــــضات جتميــــد ًة، ويــــتم تلقيحهــــا مــــستقبال خــــارج اجلــــسم يف بنــ
ت املنوية اخلاصة بزوجها   .مرت هذا األَّحلأفتاء دار اإل ف،حليوا

ٌن شـرط الـزواج واإلجنــاب أن يلتقـي رجـل مــع امـرأة يف زواج شـرعي، وأن تكــون لكـ
مدة الزواج غري منتهيـة، فلـو أخـذ مـن رجـل حيـوان منـوي وحفظنـاه يف بنـك، وبعـد موتـه 
ملـوت،  أخذ احليوان املنوي ووضعناه يف زوجتـه، فهـي مل تعـد زوجتـه، ألن الـزواج ينتهـى 

لــز ، ألن الرجــل غــري حــي، وتــستطيع أي امــرأة أن تــصنع مــا ًفيكــون هــذا ز أو شــبيها 
  .ٌيروق هلا، وتقول هذا جنني زوجي، فهذا أمر وارد

ــا :  وقــالوا لــه وأرضــاهســألوا اإلمــام مالــك  تيهــا وأ فالنــة تقــول أن اجلــن كــان 
أخــشى أن كــل امــرأة تقــع يف : َِومل؟ قــال: ُجتلــد، قــالوا: محلــت مــن اجلــن، فمــا رأيــك؟ قــال

  . وحتمل تقول، أ محلت من اجلناخلطيئة
خــذ حيــوا منــو لرجــل مــات، أو بويــضة المــرأة مل تتــزوج ونعطيهــا  ٍكــذلك كيــف  ً ً

  !!المرأة ال تنجب؟
ُفجــائز أن تــستخدم هكــذا، وبنــوك األجنــة يف غــري بــالد اإلســالمية تــستخدم فيهــا 

ب أن نغلـق هــذا كـل الـصالحيات، وال يراعـون اجلوانـب األخالقيـة وال الدينيـة، لـذلك جيـ
  .ًالباب متاما ألنه ال يتوافق مع ديننا

لتـايل لـن يكـون هلـا دورة  أما أن جتمد املرأة املبيض نفسه حـىت ال تنـزل البويـضة، و
َّشهرية، فهذا تعطيل تنظيم القدرة اإلهلية اليت قدرت هذا األمـر، وكـل شـيء قـدره هللا  َّ 

  .العلوم واملعارفحبساب دقيق قد ندركه وقد ال ندركه مع تقدم 
 الرجـــل وجعـــل فيـــه االســـتعداد لإلجنـــاب، وخلـــق املـــرأة وجعلهـــا فقـــد خلـــق هللا 

ي وســيلة مــن الوســائل، أو  ًأرضــا صــاحلة لإلجنــاب، فــإذا حــاول الرجــل أن يعطــل إجنابــه  ً
ي وسـيلة مـن الوسـائل، ويكــون التعطيـل علـى الــدوام،  حاولـت املـرأة أن تعطـل اإلجنــاب 

َّفهـــذا حـــرام حرمـــ   : ه هللا، وهـــو مـــن عالمـــات الـــساعة الـــيت يقـــول فيهـــا هللاٌ           
        ))يعين األرحام القابلة لإلجناب عطلناها عن اإلجنـاب بغـري أسـباب شـرعية  ))التكـويرالتكـوير٤٤

  .تبارك وتعاىلمقبولة عند هللا 
ُوأحيــا تنجــب املـــرأة أربــع أوالد أو أكثــر أو أقـــل وتقــول تفــق مـــع يكفــي هـــذا وت: ً
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نية، وحدث هذا األمر أكثـر مـن مـرة،  ُالطبيب أن يربط على املبيض حىت ال تنجب مرة 
خـذ األوالد كلهـم يف حادثـة مـن األحـداث،  وكان قـدر هللا أكثـر مـضرة، فيـأيت قـدر هللا و

ــن اإلجنــــاب    وهــــي الــــيت.....  فــــال جتــــد، !!!!ولــــو مــــرة.... فتبحــــث هــــي بعــــد ذلــــك عــ
  !.لفعلت يف نفسها هذا العم

ٌلكــن إذا أخــذ وســيلة مؤقتــة كحبــوب أو لولــب أو غــريه، فهــذا مبــاح حلــني، لكــن 
  .الوسيلة املؤبدة اليت رفضها سيد األولني واآلخرين 

تنا وبناتنــا هــذه  ُومــن املعلومــات الطبيــة البدائيــة والــيت اســتدرج فيهــا كثــري مــن شــا
ــول ــــزوج تقــ م، فبمجــــرد أن تت ـــ: األ ــــة الـ ــن بداي ـــن أنــــشغل مــ ــــوالدة أ لـ ـــل وال حلمـ زواج 

خـــذ  واألوالد، فاألفـــضل أن أمكـــث ثالثـــة أو أربعـــة ســـنني أ وزوجـــي نتمتـــع ببعـــضنا، و
ائية، وتبحث بعـد ذلـك عـن  احلمـل فـال جتـده، فالوسـيلة ال وسيلة، وتكون هذه الوسيلة 

ــا طبيــا إال بعــد احلمــل وتكــراره،   ، ومــافينبغــي علــى املــرأة أن تــرتك األمــور  ًينــصح 
تيها الزوج الصاحل، فما اخلطورة عليها يف ترك املبيض على حالتـه؟ والبويـضة !! دامت مل 

، ملــاذا ال !!ٌوهـل يف هـذا إثقـال عليهـا؟!! ٌتنـزل كـل شـهر مـرة، فهـل يف هـذا عــبء عليهـا؟
فكل مشاكل البـشرية يف عـصر يف أي ! ؟ترتك األقدار تسري كما قدرها العزيز الغفار 

  .َّمن تدخل اإلنسان يف املسرية اليت قدرها الرمحن أمر من األمور 
كـل  فقد رأينا يف السنوات املاضية حرارة مل حتدث يف الكـون مـن قبـل، ملـاذا؟ مـن 
طبقـة األوزون، وهــي الطبقـة الــيت متنــع حـرارة الــشمس، وتـصفيها قبــل النــزول إىل األرض، 

لبيئــة،  فــأي شــيء يتــدخل فيــه اإلنــسان نتيجــة الغــازات املنبعثــة مــن هنــا وهنــاك والــضارة 
 هـو األفـضل ، وتقدير هللا على غري مراد الرمحن بشكل عشوائي خيالف تقدير هللا 

  .لنا يف كل شأن أمجعني
خـذ حـىت وسـيلة مـن وسـائل احلمـل يف بدايـة الـزواج،  فال ينبغـي علـى أي فتـاة أن 

 تستـــسلم ألمـــر هللا، أو تلجــأ لتجميـــد املبــيض إن كـــان بعـــد الــزواج أو قبـــل الـــزواج، وإمنــا
  :ومتشي على مراد هللا، وتقول كما قال هللا

                                                                    
                                            ))ألحزابألحزاباا٣٦٣٦((.  
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ه الزوجة من زوجها   ما تح
عد : سائلة تقول ن  عة سنوات عن حب، ول تزوجت منذ أر

مجرد  ش، و عمله ولقمة الع ُالزواج وجدت زو يهمل ومشغول 

، ق إال إذا أراد حقه ال نام، وال  ل و أ ت  عود للب   أن 
حت ال أسمع م س فقط، وأص أنه يرى أن الحب هو الج ُنه حلو و

قة  الم، فماذا أفعل؟ وأرجو منك ان تنصحه وتدله ع الط ال
الزوجة؟ ة  ة العاطف حة للعنا   الصح

 لجوابا   

ُأهـم مــا حتتاجــه أي أنثــى الكلمــة الطيبــة الــيت فيهــا مــودة، وتعــرب عــن مكنــون القلــب 
ــا واهتمامــه بشخــصي ُتها، فكــل أنثــى مهمــا مــن احملبــة، وتعــرب عــن مــدى إعجــاب اإلنــسان 

ا حتب أن يكون هلا كيان، وحتب أن تنال اإلعجـاب مـن أي إنـسان، ومـا حـدث  كان شأ
ــه الناحيــــة  ــن أن مههــــا كلــ ــل يظــ يف عــــصر اآلن مــــن مــــشاكل ســــببه هــــذا احلرمــــان، فالرجــ
ا،  ُاجلنسية، وهي مهه هو فقط، وقد يـسمعها بعـض الكـالم الغلـيظ، ورمبـا يكـون قـد ضـر

ًقـدم هلـا  أخـي أوال !! أ أريد حقي الشرعي، فما هـذا احلـق الـشرعي؟: اوبعدها يقول هل ِّ
  .الكلمة الطيبة، واملعاملة احلسنة، فهي هلا رغبة كما لك رغبة، وهلا قلب كما لك قلب

ـــيت  ـــة وأوهلـــا الوظـــائف ال ــرأة هـــذا احلرمـــان، ونتيجـــة الوســـائل احلديث ـــدما جتـــد املـ عن
نيــا وســائل ا لتواصــل اإلجتمــاعي، فتفــرح املــرأة عنــدما تــسمع مــن ًخرجــت هلــا النــساء، و

زميلها كـالم حلـو، وقـد تنـشأ عالقـة معـه وتـرتك زوجهـا، أو خيـدعها إنـسان علـى اإلنرتنـت 
ُويــسمعها كـــالم حلـــو، ملـــاذا؟ ألن طبيعـــة األنثـــى هكـــذا  تريـــد أن ) ُّوالغـــواين يغـــرهن الثنـــاء(ُ

  .تسمع الكالم احللو
ح النــيب  ب يف إحــدى ثــالث، إحــداهن أن يكـــذب  للرجــل أن يكـــذولــذلك أ

ي الدخل، فهي تريد الكالم الطيـب الـذعلى زوجته لريضيها، وال يكذب عليها يف املال و
  !!ُتسمعه كل أنثىأن حتب 

فإذا مل يكن عندك قابلية هلا فاصطنع أنك حتبها، وأمسعهـا هـذا الكـالم احللـو حـىت  
ًال حتاول أن تسمع من غريك، وتكون قد عملت عمال    .ُتؤجر عليه وتثاب عليهَ
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ـــزل، أنـــت  ــل لـــك وألوالدك يف املن ـــه مـــن عمـ ٍدائمـــا حتـــب أن تثـــين عليهـــا مبـــا قدمت ً
ــا،  قــل هلــا ُســتأكل فبــدال مــن أن تــسمعها كــالم يــسيء هلــا وحيز ُ ُ هللا يفــتح عليــك، هــذا : ً

األكل أفضل من أي أكل يف أي مطعم من املطاعم، وهكذا، مع أنه قد يكون طعـام غـري 
حيـة زوجهـا إال لكن ديننا أمر بذلك حىت تستقطبها، فال شيء يغـري املـرأ، و!جيد ة مـن 

مـــا الـــذي جيعلهـــا متيـــل لزميلهـــا يف العمـــل أو لفـــالن علـــى النـــت؟ تريـــد أن !! هـــذا اللـــسان
ًتسمع كلمة طيبة، فتسمع منه الكالم الطيب الذي ال تسمعه عندك، وأنت دائما عـابس 

لكـــالم الـــسيئ الـــذي يتعـــب القلـــب والـــروح، وجتعلهـــا يف وجههـــا، وإذا تكلمـــت تـــتكلم 
  !!.أتركه وال أكلمه، وتتكلم مع غريك: تقول

 كيـــف كـــان يعامـــل زوجاتـــه؟ فقـــد ورد يف األثـــر أن وننظـــر إىل ســـيد رســـول هللا 
َّالسيدة عائشة سألت النيب  ْ َ ُ ُ ِّ :  

ــا رســول هللا؟ فقــال لهــا{  ــ واحــدة تحبهــا بــ زوجاتــك  َمــن أ ِ ٍُّ ُ ُ َ ْ ــا : َ ِأنــت 
ــشة، فقالــت عا

ُ
عــا، فــضحك النــ وأعطاهــا :  هن جم ج علــيهن وأخــ ُّإذا أخــ ِ

َ َّ َّْ ْ

تمــــرة، وقــــال لهــــا
ً

ي أحــــدا أ أعطيتــــك :  هن وال تخــــ ــــل أجمعهــــن وأخــــ ِ الل
ُ ِّ ْ ُ َّ َّْ ُ َ

ِ
ـل واحـدة مـن زوجاتـه وسـألها عـن أحوالهـا وأعـ  ف، ومـر عـ  ِتمرة، وان ِ ٍ ِّ َّ َ َ

ــل اجــتمعن وســألته َّــل واحــد هــا أن ال تخــ أحــدا، و الل ة مــنهن تمــرة وأخ
ْ ََ َّْ

ِ ِ
ْ ُ ْ َ َ ً

ٍ
شة عا
ُ

، وقال:  سم الن ؟ فاب ُّأي من زوجاتك تحب أ َ َ ُّ
ِ ِ

ُ ة التمـرة  : ٌّ ِصـاح
ُ

ل واحدة فرحت لحـب رسـول  داخلهن، و سمن وفرحن  ، فاب ِمن أحبها أ
ِّ َ َْ َ

ٍ ُّ ْ َُّّ َ َ َ

، فلـم حتـدث غـرية، وال حـدثت مـشاجرة ه احلكمة النبوية لرسـول هللا وهذ، }هللا لها 
وعنــدما دخــل !!! حلكمــة الــيت كــان عليهــا رســول هللا كانــت وال غــريه، ألن املعاملــة 

لقــرب مــن قــرب خدجيــة؟ ليعلمنــا االحتفــاظ  مــرهم نــصب خيمتــه  ِّمكــة مــا الــذي جعلــه 
، ولـذلك رقت الـدنيا وذهبـت إىل هللا ُجلميل، وحسن الصنيع حىت مع الزوجه اليت فا

ــا تعلمــت منــه مــاذا قالــت التلميــذة لألســتاذ؟  َّهــي نفــسها عنــدما نــزل عليــه الــوحي، وأل
ــــت ـــ{  :قال ـ

َّ
ِوا  ــــا َ ــــك َم َخ ْ ــــدا، ُا ُ َإنــــك َأ َّ

ُلتــــصل ِ ِ
َ

َالــــرحم، 
ِ ُوتحمــــل َّ ِ

ْ َ ــــل، َ  َّال
سب ُوت

ِ
َ َالمعدوم، َ ُ ْ وتقري َ

ْ َ َف،َّالض َ ُوتع ْ
ِ
ُ ِنوائب َع َ ِ َ َ

ِّالحق   َ{١٧٣  

: ما هذا؟ هـذا بعـض مـا مسعتـه وتعلمتـه منـه، فتقـول مـا مسعتـه منـه، لكنـك تقـول هلـا
                                                           

  البخاري ومسلم عن جابر بن عبد هللا  ١٧٣
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وأنــت كــذا وكــذا، واألوالد يــشاهدون األم : أنــت كــذا وكــذا، فــستقول هــي األخــرى لــك
ـم قـدوة رأة ضـعيفة، فـامل!! ، فكيـف ينـشأوا؟ كمـا نـرى واألب وهم يسبون بعضهم، مع أ

، ألن حضرة النيب مسح لنا بذلك   .ًوأي امرأة حتتاج للكلمة الطيبة، ولو كانت كذ
م ســيد عمــر  أنــت ال حتبيــين، فتقــول : وزوجهــا كــان يقــول هلــا ،وكانــت امــرأة أ

اقـسمي أنـك : أ أحبـك، فقـال هلـا: أنـت ال حتبيـين، فتقـول لـه: أ أحبك، ويقـول هلـا: له
ـا :  فقال هلاحتبيين، فلم حتلف، ًإذا أنت ال حتبيين، وذهب لسيد عمر يشكو له، فجاء 

لــيس كــل : افقــال هلـ! وهـل أحلــف  كاذبـة؟: َِمل مل حتلفـي؟ قالــت: سـيد عمــر وقـال هلــا
ــلة، ومعكمـــا أوالد، !! ُالبيـــوت يبـــىن علـــى احلـــب يعـــين أنتمـــا اآلن متزوجـــان، وبينكمـــا صـ

ا، وانظــر لنفــسك علــى أنــك قــدوة، وهــؤالء فيجــب أن تكــو فــوق هــذه التفاهــات كلهــ
  .األوالد يتعلمون منك، وهي نفسها قدوة، وهؤالء األوالد يتعلمون منها

ًوأنــت املــسئول األول واألخــري عــن تعليمهــا ولــيس أبوهــا، ألن أبوهــا كــان مــسئوال 
تربيتهـــا عنهـــا قبـــل أن تكـــون عنـــدك، فلمـــا دخلـــت عنـــدك أصـــبحت أنـــت املـــسئول عـــن 

وأوالدك وبناتك سينشأون مثلهـا، فمـاذا يكـون موقفـك عنـدما ر الزواج، وتعليمها كل أمو
  :ًفنحن مجيعا كما قال سيد رسول هللا !! تكون البنت مثل أمها يف هذه احلالة؟

رم َما{  َأ ساء َ َال َ ِّ
إ 

َّ
م ِ و ٌك

َ َّأهانهن َ ُ َ إ َ
َّ
م  ِ ٌلئ ِ{١٧٤  

ك أن ت ًضغط عليها كثـريا حـىت تـصل إىل درجـة فهي حتتاج فقط للكلمة الطيبة، وإ
ــد أي  ــاج منــك شــيء، وســترتك لــك القائمــة واملــؤخر، وال تري ُالكــره، فــإن كرهتــك لــن حتت
ــم مثقفــني وعلــى درجــة  شــيء منــك، وهــذا لألســف حيــدث يف كثــري مــن بيوتنــا اآلن، مــع أ

ـم مـشايخ ومـوجهني ل لنـاس، عالية من الثقافة، بل بعضهم من املـشايخ واألئمـة، ويـرون أ
  : ًأصلح هـذه أوال!! َّويدعون أن معهم بصرية وأن هلم كرامات، أين كراماتك؟        

            ))نبياءنبياءاألاأل٩٠٩٠((..  

ــا، نـــــسأل هللا  ـــوال أوالد وبناتنـــ ــــوال زوجاتنـــــا، وأحــ ـــصلح أحوالنـــــا، وأحـ  أن يــ
لكلمة الطيبة يفوأحوال إخواننا املسلمني أمجعني، ويرزقنا   . وحني كل وقت النطق 

رك على سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلم َّوصلى هللا وسلم و َّ  

                                                           
   طالب تاريخ دمشق البن عساكر عن علي بن أبي ١٧٤
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ة الحلقة   ١٧٥الثامنة ع
َّمقام المحدثون  ١س   َ ُ  

  دوات النفس  ٢س
ة  ٣س ان ة والعطاءات ال ات اإلله   التجل

َّمقام المحدثون: ١س َ ُ  

ل{ : قـول النـ  مـا مـ قـ ـان ف ْإنـه قـد  ََ ََ َ ِ
َ ْ ُ َّ

م مـن األمـم محــدثون ِ
َ ُ َُّ َ َُ َ

ِ
ْ

ِ ْ

ـــان  أمـــ هـــذه مـــنهم فإنـــه عمـــر بـــن الخطـــاب  نـــه إن  ِو
َّ َ ُ ْ ُُ َ ُ َُّ َّ

ِ ِ
َ ْ ُ ْ

ِ ِ ِ
َ

ِ
َّ

ِ
َ ْ

ِ
مـــن   نرجـــو١٧٦}َ

ـــصل أحـــد لهـــذا المقـــام مكـــن أن  ث، وهـــل  ح هـــذا الحـــد م  لت   ؟ٌفـــض
دنا عمر بن الخطاب  ة لس   ؟أم أنه خصوص

 لجوابا   

ـــ ــق حمـ ــه هللا تنطــ ُدث أو حمــــدث، يعــــين يعطيــ َّ ِّ ـــع احلقــــائق  خــــصوصية احلــــديث مـ
  : ُاألخــرى غــري اإلنــسان، فــا يقــول يف القــرآن                                 

                 ))ــا ))اإلســراءاإلســراء٤٤٤٤  فــنحن ال نــسمع تــسبيح الكائنــات مــن حولنــا، مــع أ
ت الـيت نـستطيع تسبح، أل ننا بقدراتنا املوجودة فينـا، لكـن لـو أعطـا هللا الـسمع والذبـذ

ــا تــسبيح اجلــدران، وتــسبيح الزجــاج، وتــسبيح اخلــشب، وتــسبيح كــل شــيء،  أن نــسمع 
  .سنسمع كل شيء يسبح

 أعطــا طاقــة علــى قــدر فــال نــستطيع أن نــسمع كــل ولكــن للرمحــة بنــا، فــا 
األصــوات كلهــا إذا وصــلت آلذاننــا فــال يعــرف الواحــد منــا أن هــذه األصــوات، ألن هــذه 

  ً.ينام أو مييز، و لن يعرف أن يفعل شيئا
َّهؤالء القوم احملدثني يعطـيهم هللا سـعة روحانيـة إهليـة، حبيـث أنـه يـسمع تـسبيح هـذه 
ـم يتكلمـون بلغـات أخـرى، ويـستطيع أيـضا  ًاحلقائق، وليس هذا فحسب، بل والفهم، أل ُ

عهــم وهــم يتكلمــون معــه، ويف نفــس الوقــت يــسمع هــذا وهــذا وهــذا يف وقــت أن يــتكلم م
                                                           

  م٢٧/٩/٢٠١٩هـ ١٤٤١ من محرم ٢٨ مجمع الفائزين الخيري  مسجد–المقطم  –القاهرة  ١٧٥
  صحيح البخاري ومسند أحمد عن أبي هريرة  ١٧٦
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  .واحد، وال يشغله شيء عن شيئ
ًوهذا مقام عال يهبه هللا لبعض الصادقني، فقد وهبه هللا تبارك وتعـاىل مـثال لـسيد 

  : ســليمان                  ))منطــق كــل األشــياء، ولــذلك عنــدما كــان يعــرف ))النمــلالنمــل١٦١٦ 
  : مــر هــو وجنــده مســع منلــة تقــول للنمــل                                         

                                                       ))النمــلالنمــل١٨١٨((  

ذه هــي القــدرة اإلهليــة، واملزيــة واخلــصوصية الــيت هــ! كيــف يــسمع منلــة وهــي تكلــم النمــل؟
  .أعطاها له هللا 

    : ًوأعطى هللا يف هذه اآلية أيضا إعجـاز قـرآين                       

م؟ ))النملالنمل١٨١٨(( فهل هم زجاج؟ نعم، فهذا النمـل الـذي ميـشي جـسمه زجـاجي ! كيف حيطمو
م، حـــىت تعرفـــون أن كـــل لفظـــة يف القـــرآن حلكمـــة فـــإذا مـــشى علـــيهم اجلـــيش ســـيحطمو

  .يعلمها الرمحن 
ـــه  ـــضا كـــذلك أعطـــي هـــذا األمـــر، فبنـــو إســـرائيل ملـــا أشـــاعوا عن ُوســـيد موســـى أي ً
جي موسى هللا تبارك وتعاىل على جبل الطور ملع النور يف وجهـه، وهـو  إشاعات، فعندما 

 -ًالنـور فيمـوت، فوضـع لثامـا نور شـديد، فكـل مـن يـراه مـن بـين إسـرائل ال يتحمـل هـذا 
ً على وجهه فلم حيجب النور، فوضع حجا آخـر فلـم حيجـب النـور، فأخـذ -يعين غطاء 

  .يضح األحجبة حىت حجب هذا النور عن من حوله حىت ال ميوتوا
هــو يــضع غطــاء علــى وجهــه ألن عنــده بــرص يف جلــده، وال : فأشــاعوا عنــه وقــالوا

عيب، واليهود تفننوا يف نشر اإلشـاعات، وكـل واحـد يريد أن يكشفه حىت ال يظهر هذا ال
 أن يربئــه، وكــان مـنهم اخــرتع لـه عيــب مـن العيــوب يـصف بــه سـيد موســى، فـأراد هللا 

ذلـك يف يـوم الــسوق، وكـل النـاس جمتمعــة يف الـسوق، وعلــى بعـد مـن الــسوق بقليـل خلــع 
اء ال يغتــسلون ســيد موســى مالبــسه جبانــب البحــر ليغتــسل مــا عــدا القمــيص، ألن األنبيــ

  .ًعراة، لكن ال بد أن يتبقى القميص أد مع هللا تبارك وتعاىل
فنــزل يغتــسل يف البحــر، ووضــع مالبــسه علــى صــخرة، فلمــا خــرج مــن البحــر وهــو 

ري وراءهـا وهـو لصخرة أخذت املالبس وجرت، وأخذ جيـالنيل، ذهب ليلبس مالبسه، فا
مشى يف السوق كلـه، حـىت يـراه كـل ثويب حجر، ثويب حجر، فلم يقف احلجر حىت : يقول
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  .الناس ويعرفون أن هذا الرجل بريئ من إشاعة اليهود
  ثـــويب حجـــر، يعـــين اتـــرك ثـــويب: الـــشاهد هنـــا أنـــه كـــان خياطـــب احلجـــر، ويقـــول لـــه

  :  حجر، فقد وصل إىل أن يتكلم مع هذه احلقائق، وكما قال هللا                   

                 ))األحزاباألحزاب٦٩٦٩((.  
س يف األمــة سيــصلون إليهــا، فمــن  ُهــذه اخلاصــية ســيد رســول هللا أنبــأ أن هنــاك أ

 وأرضـاه، وصل إليها يف زمانه أكثر مـن واحـد، لكـن الـذي أشـار إليـه هـو سـيد عمـر 
إنـك حجـر ال : (ولذلك سيد عمر عندما كـان يف احلـج وقـف أمـام احلجـر وقـال للحجـر

م احلجــر) لتــكَّبَلــك مــا قـِّبَقُ يـُ تنفــع ولــوال أين رأيــت رســول هللا تــضر وال ِّــيكل ، ولكــن !ُ
ُاملغيب عــن هــذا املقامــات يهيــأ لــه أن هــذا الرجــل غــري طبيعــي، ولكنــه يعــرف مــاذا يفعــل،  َّــ ُ

ـم ال يعرفـون، فقـال ذن هللا  : (َّفسيد علي وضح األمر ملـن حولـه أل إنـه ينفـع ويـضر 
ُ، أما علمت أن هللا عندما أخذ العهد على الذرية يف يوم ألست بـربكم، كتبـه أمري املؤمنني

  ).َّيف كتاب مث ألقمه هذا احلجر، فهو يشهد لكل من استلمه أو قبله يوم القيامة
ُّأين الكامريات اليت تصور من حجوا ووقفوا أمامـه مـن أول آدم إىل يـوم القيامـة؟ ِّ !!

ُ الـــيت ختـــزن فيهـــا هـــذه األفـــالم حـــىت يـــشهد هلـــم يـــوم وأيـــن املخـــازن!! أيـــن هـــذه األفـــالم؟
ا، فيـأيت يـوم القيامـة ويقـول!! القيامة؟ خذ له صورة وحيتفظ  : َّألن كل من مر من أمامه 

  .َّفالن مر من أمامي، ويشهد له عند هللا يوم القيامة
ـــة زلـــزال، فـــضرب األرض  ُومـــرة أخـــرى عمـــر وهـــو أمـــري املـــؤمنني حـــدث يف املدين

ِّقــري واســكين فــإين أعــدل علــى ظهــرك، فــسكنت يف احلــال، : لــيت معــه، وقــال هلــالعــصا ا ِ
  .واستجابت، وهذا أمر غري عادي

ً أعطا مؤشرا أيضا ألنـه لـيس سـيد عمـر وحـده، ولكـن معـه سيد رسول هللا  ً
  : قالسيد أبو بكر وسيد عثمان وسيد علي وغريهم، فعن أيب ذر 

إ{ 
ِّ
لشاهد ِ

ٌ
ِ

َ
عن 

ْ
دِ

َ
ِرسول 

ُ ٍحلقـة ِ  ِا َ
َ ِو َ

ِـده َ ِ
ات َ ٌحـص َ َ حن َ َفـس ْ َّ َ َ

 ِ 

ِـــده، ِ
وفينـــا َ

َ
ِ
ـــر ُأبـــو َ ُوعمـــر َ َ ُ وعثمـــان َ

ُ َ ْ ُ َ ، ٌّوعـــ ِ
َ ُـــسمع َ َ ْ حهم َ ْـــس ُ َ

ِ
ْ َ

ْمـــن  ِالحلقـــة، ِ َ
َ َ   

َّثــم
ُ

َّدفعهــن  ُ َ َ ُرســول َ ــر، ِأ ِإ  ِا َُ حن َ َفــس ْ َّ َ َ
َمــع  ــر ِأ َ ُــسمع َ َ ْ حهن َ َّــس ُ َ

ِ
ْ َ
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ْمـــن ِالحلقــــة، ِ َ
َ ــم َ َّثــ ُ

ُدفعهــــن رســــول  َ َُ َّ ُ َ ــر، ِإ  ِا َ َعمــ َ حن ُ َفــــس ْ َّ َ َ
ِــــده ِ  ِ

ُــــسمع َ َ ْ َ 

حهن ـــس ـــ َّـــــ ُ َ
ِ

ْ َ
ــــن  ـــ ـــ ْمـ ـــة، ِ َ ـــ ــــ ِالحلقـ

َ ــم َ ـــ ــــ َّثــ ُ
ــــن  ـــ َّدفعهــــ ُ َ َ ــان ِإ َ ـــ ـــ عثمـــ

َ َ ْ حن ُ ـــس ـــ ــــ َفـ ْ َّ َ َ
ــــده، ِ  ـــ ـــ ِـ ِ

َ  

َّثم
ُ

َّدفعهن  ُ َ َ يناِإل َ
َ ْفلم ْ َ

حن  َس ْ ِّ َ َمع ُ ٍأحد َ
منا  َ

َّ
ِ{١٧٧  

يعرفنـا أن هــؤالء وصـلوا إىل مقــام التحــديث، يعـين يتحــدثون مـع احلقــائق وتتحــدث 
  .معهم احلقائق، وهذا معىن من املعاين

وبعد سيد عمر يوجد يف كل زمان ومكان رجال على هذا املنوال أورثهم هللا هـذا 
فهم مـــن يعـــرفهم، وجيهلهـــم مـــن جيهلهـــم، ألن هـــؤالء القـــوم ال املقـــام إىل يـــوم القيامـــة، يعـــر

  .يريدون أن يعرفهم أحد
ِّوهناك جانب آخر من التحديث، وهو أن حيدثـه هللا مبـا يف قلبـه مبـا يريـد هللا تبـارك 

  :وتعاىل يف هذا احلال من خلقه، وهذا الذي يقول فيه سيد عمر 

ـــ{  ِوافقـ
َ َ ِّر َ ث، ِ َ ٍثــــ

َ َ
َقــــال  َ

ق :
ُ

ــــا :ُلــــت َرســــول َ ـــو ِا َُ َاتخــــذت ْلـ ْ َ َّ
ـــام  َالمقـ َ َ 

، َمــص َقــال ُ َ
َفــأنزل : َ ْ َ

واتخــذوا":  ُا 
ُ

ِ
َّ ْمــن َ

ِمقــام ِ
َ م َ َإبــراه ِ َ ْ

َمــص ِ ُوقلــت "ُ ُ  ْلــو :َ

ــت َحج ْ َ ْعـــن َ ِأمهـــات َ
َ َالمـــؤمن َّ

ِ ِ
ْ ُفإنـــه ُ َّ

ِ
َ

ُـــدخل  ُ ْ ـــك َ َعل ُّالـــ َْ ُوالفـــاجر، َ
ِ

َ فأنز َ
ْ َ

ـــة ْلـــت آ
ُ َ 

ِالحجـــاب،
َ

َقـــال ِ َ
لغـــ : ِو

َ َ ْعـــن َ ِأمهـــات َ
َ َالمـــؤمن َّ

ِ ِ
ْ ٌء ُ ْ َ

تهن  َّفاســـتق ُْ ُ ََ ْ ْ َ
ُأقـــول  ُ

َّلهـــن  ُ: 

فن َّلــت ُّ َ
ْعــن  ِرســول َ

ُ دلنــه ْأو  ِا َ ُلي َّ
ِ ْ َّكــن ُا ُ

َأزواجــا ِ ْ
ا  ْخــ

َ
ن  َّمــن ْ
ٍمــسلمات، ِ َ ِ ْ ُ 

َّح ـت َ ُأت ْ إحـدى َعـ َ
َ ْ

ِأمهـات ِ
َ َالمـؤمن َّ

ِ ِ
ْ ْفقالـت ُ َ َ

ـا : ُعمـر َ َ ِرسـول ِ َأمـا ُ
ُ   ِا َ

ِعظ َما ُساءه َ َ َ َّح ِ َّتعظهن، َ ُ
ِ
َ

ففت،  ُف ْ َ َ
َفـأنزل  َ ْ َ

َعـ:  ُا  ـه َ ُر ُّ إن َ
ْ
ـن ِ َّطلق َ َ 

أن
ْ

دله  ُي
ِ ْ َأزواجا ُ ْ

ا  ْخ
َ

ن  َّمن ْ
ٍمسلمات ِ َ ِ ْ مؤمن ُ

َ ْ
ِ

ٍقانتات ٍاتُ
َ
ِ

َ
{ ١٧٨  

َّأن القـرآن كـان ينـزل موافقـة لـرأي رآه عمـر، وقـد : وجاء يف السرية عـن جماهـد 
 يف أكثــر مــن موقــف، أوصــلها بعــضهم إىل عــشرين مناســبة، وافــق الــوحي كــالم عمــر 

بينمـا حتــدث عمــر بـن اخلطــاب عــن ثالثـة مواضــع وافــق فيهـا ربــه، ومــن هـذه املواضــع يــوم 
ــــيب ـــى النــ ــر علـــ ـــار عمــــ ــــاىلأشـــ ــــه تعــ ــــزل قولــ ـــصلى، فنــ ــراهيم مـــ ــــام إبــــ ـــاذ مقــ ــــرمي الختـــ   : الكــ

                                                           
 دالئل النبوة ألبي نعيم ومعجم الطبراني عن أبي ذر  ١٧٧
  صحيح البخاري ومسند أحمد عن أنس  ١٧٨
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                             ))ويــــوم أشــــار علــــى النــــيب الكــــرمي كــــذلك ))البقــــرةالبقــــرة١٢٥١٢٥   
  .َّن يضرب احلجاب على نساءه ألنه يدخل عليهم الرب والفاجر

ـــو ـــه ي ــيت ذكرهـــا النـــووي ووافـــق فيهـــا عمـــر رب ــف الـ ــن املواقـ ـــدر حينمـــا أســـر ومـ م ب
  .املشركون فنزل القرآن موافقا لرأي عمر يف األسرى

ِّفهوالء احملدثني واحملدثني، إما أن حيدثـه هللا يف قلبـه مبـا يريـد املستـشري مـن خلقـه يف  َّ
ــرب مبــــا أراه هللا ــه خيـ   : شـــأن مـــن شــــئونه، ولـــذلك نـــذهب هلــــؤالء ونستـــشريهم يف األمـــر ألنــ

                             ))فهو صـاحب بـصرية، والبـصرية أن أمـشي ))النساءالنساء١٠٥١٠٥ 
فعة لنا   .على النور الذي أنزله هللا تعاىل يف قلبه، فهذه 

نـه حيـدث احلقـائق واحلقـائق حتدثـه، وهـذا  ِّأو جيعل هللا لـه ليطمـئن قلبـه إىل مقامـه، 
نينــا أنــه خيــرب عــن هللا، كمــا ورد شــأن ال يعنينــا، ولكنهــا طمأنــة لــه علــى مقامــه، ولكــن مــا يع

ً داود إن يل عبادا من عبادي أحبهم وحيبـوين، : ((ببعض األثر أن هللا يقول لسيد داود
َّوأشتاق إليهم ويـشتاقون إيل، وأذكـرهم ويـذكروين، مـن سـلك طـريقهم أحببتـه، ومـن عـدل 

ايــة احلــديث يقــول هللا -عــنهم مقتــه،  م  أول مــا أعطــيهم ثــالث، أقــ- ويف  ذف يف قلــو
  )).من نوري فيخربون عين كما أخرب عنهم

ٌحيـدثون عـن هللا، فيكـون كالمهـم كأنـه نـور منـزل مـن عنـد هللا، ولـذلك مـن خـالفهم  ٌ
  .واتبع هواه ضل سعيه يف احلياة، وخاب يوم لقاء هللا تبارك وتعاىل

  دوات النفس
ف تكون النجاة منها؟ دوات النفس وك   ما 

 ابلجوا   

يت أوال، ودائمـا اإلنـسان إذا كانـت  ًبدواة الـنفس يعـين البدايـة، أي الـشيء الـذي  ً
النفس مل جياهدها حق اجلهاد فتكون حية، وتكون خواطرها األولية حتتاج إىل انتباه شديد 
ـــا قـــد تغرقـــه يف الـــدنيا، أو توقعـــه يف البعـــاد، أو جتعلـــه ينـــال غـــضب الـــصاحلني الـــذين  أل

  .ن معه، ويرجوا من صحبتهم رضاء رب العاملني تبارك وتعاىليقيمو
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ىن وال أتــسرع يف تنفيــذه،  تيــين مــن خــواطر الــنفس جيــب أن أ َّولــذلك أول خــاطر 
وهـذا بـصفة خاصـة يف وقــت الغـضب، ألن كـل مـا يفعلــه اإلنـسان يف حلظـة الغـضب ينــدم 

ــه عنــدما يرجــع لنفــسه، ملــاذا؟ ألن اخلــواطر كانــت متــسرعة، و هــو تــسرع يف التنفيــذ، علي
ْتغضب َ { :فماذا نفعل؟ كما أوصا حضرة النيب وقال َ ْ َ

 {١٧٩  
ـدأ  َّيعين ال تتصرف وأنت غاضـب، فعنـدما تغـضب كـف عـن العمـل حـىت ترجـع و

  .النفس، وترجع األحوال إىل املزاج الطبيعي
ِّوالعقــل يكــون هــو امليــزان الــذي وضــعه هللا يف مثــل هــذه األوضــاع، فــأحكم الع َ قــل ُ

  .ومعه القلب، وأصنع ما اتفق عليه العقل والقلب
ِلكن حلظة الغضب فإن اللسان خيطأ، أو األعضاء كاليد ختطأ، والرجل ختطـأ، وكـل 

أ كنــت يف ســاعة الغــضب، وملــاذا يف ســاعة : شــيء يكــون يف خطــأ، وبعــد أن يهــدأ يقــول
يتحــرك ألي فعــل هــذه طبيعــة املــؤمن، فــاملؤمن ال ! الغــضب مل تنتظــر حــىت يــزول الغــضب؟

  .كان وهو غاضب، وينسحب من امليدان
ًمــثال يف البيــت حــدثت مــشكلة بيــين وبــني زوجــيت، ال أنتظــر حــىت أغــضب وأقــول 
ب خاطرهــا مــن هــذه  ــألفــاظ جتــرح مــشاعرها، وهــذه األلفــاظ قــد أمكــث دهــرا كبــريا ألطي ِّ ُ ً ً

  .األلفاظ وال يطيب
ب مـن امليـدان علـى الفـور فلماذا أضع نفسي يف هذا املوقف؟ وماذا أفعـل؟ أنـسح

، فأبعـد عـن هـذا  ُوأخرج للخارج، أو أغري حاليت وأدخل احلمام وأتوضأ وأصلي ركعتني 
  .الشر يف هذا الوقت حىت ال أتصرف وأ يف حالة الغضب

ِّونفس األمر مـع ابـين، وأنـتم كلكـم تعرفـون ومتأكـدون، هـل ينفـع مـدرس عظـيم يف  َ ُ
ِّمادتــه أن يــدرس البنــه؟ َ ِّ يــدرس لكــل النــاس مــا عــدا ابنــه حــىت ولــو كــان مــع جمموعــة، ال،! ُ ُ

ــه ويقــول د من ــد يتعق ــد، والول موعــة كلهــا وينفعــل علــى الول ــه قــد يــرتك ا ــد أن : َّــألن ال أري
 ويــضربه أحــضر درســه، وهــو مــن شــدة خوفــه عليــه تــسرع فانفعــل، فعنــدما ينفعــل يــشتمه

ُويقول له كالما قد خيزيه كـره هـذا املوقـف، وهـذا ألنـين تـصرفت  بني زمالئه احلاضـرين، فيً

                                                           
  حمد عن أبي هريرة أصحيح البخاري ومسند  ١٧٩
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فاإلنــسان املــؤمن ال يتــصرف يف ســاعة الغــضب، وأســلم شــيء لــساعة ! يف وقــت الغــضب
الغــضب هــو اإلنــسحاب مــن امليــدان، وكــف كــل اجلــوارح واألركــان عــن العمــل، واإللتــزام 

ويرضـى، وهـذه كانــت وصـية حـضرة النــيب لـصمت، وخيـرج، حــىت يظـل كمـا حيــب هللا 
ِأوصــين،أن ه األعــرايب عنــدما ســأل ِ َقــال َْ ْتغــضب، َ { :َ َ ْ َ

َفــردد  َّ َ َ
َمــرارا  َقــال ِ َ

: 
َ

ْتغــضب  َ ْ َ
 { 

ن الغضب سبيل هلذا األمر، ١٨٠ ن ال يغضب، ليعرفنا    .عدة مرات يوصيه 
تيـين يف سـاعة الغـضب، فـإذا اسـتمر اإلنـسان  فبداوات الـنفس هـي اخلـواطر الـيت 

ـــه هللا ـــنفس يظـــل حـــىت يعين ــق يف جهـــاد ال ــن طريـ ــواطر عـ يت بعـــدها اخلـ ـــسلم نفـــسه، و  وت
يت عن طريق القلب تكون من هللا    .القلب، واخلواطر اليت 

هــل خيطــر علــى قلــب إنــسان مــؤمن أن يــضرب أو يــشتم أو يطــرد؟ ال، بــل يــداوي 
ًويتكلم كالما طيبا هينا لينـا علـى الـدوام، فـإذا أتتـه اخلـواطر الرضـية والـسيئة، فهـذا معنـاه  ً ً ً

لكليــة، بــل أن  الـنفس ال تــزال حيــة، وعليــه أن ينتبــه للخــواطر النفــسية وال يــستجيب هلــا 
  .حياول أن خيرج منها ليستطيع أن جياهد نفسه

ًفــأ اآلن أجاهــد نفــسي جهــادا عظيمــا يف الطاعــات والعبــادات، وحــضور جمــالس  ً
ت، مث ضــــحكت علــــي نفـــسي يف أمــــر مــــن األمــــ ور، َّالـــصاحلني، وجمــــالس النوافــــل والقـــر

ـالس ضـاعت،  ًوصدرت يل خاطرا مع زوجيت أو مع أوالدي أو مع جـرياين، فكـل هـذه ا َّ
  : وال تنفع مع هذا اخلاطر، فقد قالوا لرسول هللا

ا رسول هللا إن{ 
َّ
فالنة ِ

َ َ ُ
ُتصوم  ُ َ

َالنهار،  َ ُوتقوم َّ ُ َ ل، َ َالل ِوتؤذي ْ
ْ ُ انها َ َج َ َ َلسانها، ِ

ِ َ ِ ِ 

َفقال َ َ
َخ ال : ْ َ

َ َها،ِفي  النار ِ ِ
َّ

{١٨١  

ًهي عابدة، لكنها دائما خترج األلفاظ الـيت حتفز وتغـضب زوجهـا، فتقـول لـه مـثال ًُ ِّـ ُ ُ :
وقـد تقـول لـه .. ًأنت ال تفعل لنا شيء، وفالن يعمل أفضل منك، وأنت ال تساوي شيئا 
مــل عــة أو أي عهــذا الكــالم أمــام أوالده لتكــرههم فيــه، فهــل هــذه تنفــع هلــا عبــادة أو طا

؟ ال ــل يـــوم حيـــضر حـــضرات وجمـــالس ذكـــر مـــع ! صـــاحل تعملـــه  وهـــو نفـــس األمـــر، فكـ
ء أمـــسكت بـــه، فينفعـــل وخيـــرج  ـــا كهـــر ُالـــصاحلني ومـــع العـــارفني، وإذا كلمتـــه زوجتـــه كأ

                                                           
  حمد عن أبي هريرة أحيح البخاري ومسند ص ١٨٠
  الحاكم في المستدرك ومسند أحمد عن أبي هريرة  ١٨١



دالشيخ  تاب                                     فوزى دمحم أبوز   ١٢٧  رقمال
  

 
ةالحلقة    )١٨٩             (                                                            الثامنة ع

  :األلفاظ اليت كما يقولون
ـــام ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــا التئ ـــ ـــ ـــ ــــسنان هلــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــات الـ ــــ ـــ ـــ ـــاٌمجراحـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــا التئ ـــ ـــ ـــ ــــسنان هلــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــات الـ ــــ ـــ ـــ  ٌ جراحـــ

  
ــــسان ـــ ـــ ـــ ــــرح اللـ ـــ ـــ ــــا جــــ ـــ ـــ ـــ ــــئم مـ ـــ ـــ ــــسانوال يلتــــ ـــ ـــ ـــ ــــرح اللـ ـــ ـــ ــــا جــــ ـــ ـــ ـــ ــــئم مـ ـــ ـــ   وال يلتــــ

ــسنان يعــين الرمــاح، فالكلمــة ا   جلارحــة أشــد مــن وقــع القنابــل والــصواريخ علــى وال
  .القلوب التقية النقية املؤمنة، أو القلوب اليت حىت فيها إنسانية

فاتبـــاع خـــواطر الـــنفس يف هـــذا األمـــر يـــضيع لإلنـــسان كـــل مـــساعيه، وكـــل روحاتـــه 
ن، أو جمــــالس  ـــد ــــيب العـ ـــع الن ــــصدق مـ ـــرمحن، أو جمــــالس ال رة حــــضرة الـ ـــه يف ز وغدواتـ

  . وقت وآنالصاحلني يف كل
 الــيت تبــاده اإلنــسان، - يعــين اخلــواطر -فــال بــد لإلنــسان أن حيــافظ علــى البــواده 

تيه أول مرة من النفس، وهذه جيب على اإلنسان أن يتوقف عندها   .فتبدأه و
ــــول  ــــا يقـ ذ اخلـــــاطر األول كمـ ــــسان أن ينف ـــى اإلنـ ــ ــب عل ـــواطر القلـــ ــت خــ ـــ ـــوإذا أت ــ ِّ

ــن هللا، فـــإذا  ـــادم مـ ـــه يكـــون ق ـــد الـــصاحلون، ألن ـــنفس ق ـــذ تكـــون ال خـــر يف التنفي أبطـــأ و
  .دخلت

ين خاطر أن أعطي هذا الرجـل املـسكني مائـة جنيهـا، وهنـا ال : على سبيل املثال ًأ ُ
ملـاذا تعطيـه مائـة : ًبد من سرعة التنفيذ، لكن لو انتظرت قلـيال سـتدخل الـنفس وتقـول يل

ـــه؟ ـــده! جنيــ ـــسني، وبعــ ـــم مخــ ـــتهم، اجعلهــ ـــرف قيمــ ـــسكني وال يعــ ـــل مــ ــــذا رجــ ـــلٌهـ   :ا بقليــ
ــــه ــــول لـ ـــل تقـ ــ ــــدها بقلي ــــشرة، وبعـ ــــم عـ ــــامع،: اجعلهـ ــــى اجلـ ــرم علـ ــــت حيـــ ـــه البيـ ــــا حيتاجــ   مـ

تيــك   !فــأوالدك أوىل، وبــذلك تكــون قــد حرمتــه مــن هــذا اخلــاطر اخلــري، فــأي خــاطر خــري 
  .تظل وراءك حىت ال تنفذه فإن النفس

ت مـن هـذه كلمـة كانـ) مـا حيتاجـه البيـت حيـرم علـى اجلـامع(ِّوأريد أن أنوه أن كلمـة 
م العثمانيني، فالعثمـانيون كـان عنـدهم رجـل جيمـع الـضرائب ويـسمونه  فكـانوا ) اجلـامع(أ

تـــيهم يقولـــون مـــا حيتاجـــه البيـــت حيـــرم علـــى اجلـــامع، فاجلـــامع هـــو الـــذي جيمـــع : عنـــدما 
، ومـــن كـــل  الــضرائب ولـــيس يقـــصد بــه املـــسجد، فبيـــت هللا أوىل مـــن بيوتنــا، ومـــن أوالد

فتظـــل الــنفس وراء اإلنـــسان حـــىت تــصرفه عـــن اخلـــاطر  ...  حاجــة لنـــا، ألنــه بيـــت هللا
تيـين مـن القلـب إذا كـان القلــب سـليما ويتلقى مـن هللا، وهـذا معنـاه خــاطر  َّـاألول الـذي  ً

ك أن ترتدد وتقول يت : يف اخلري، فأي خاطر يف اخلري للعمل الصاحل إ ًغدا أنفذه، وحـىت 
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تيــك اخلــاطر األول يف الغــد تكــون الــنفس قــد ضــيعت اخلــاطر ولــن تع ملــه، لكــن عنــدما 
ِّونـفذه اخلري امسعه    .على الفور حىت ال تعطي فرصة للنفس أن تضيعه منكَ

ة ان ة والعطاءات ال ات اإلله   التجل
ة؟ ان ة، والعطاءات ال ات األله   ما الفرق ب التجل

 لجوابا   

هل اخللوةسأقول ما نستطيع أن نوصله لكم، لك   .ن هذه أمور خاصة 
فالتجليــات اإلهليــة هــي املنــاظر واجلمــاالت اإلهليــة، أو امللكوتيــة، أو الرمحوتيــة، أو 

لكلية م    .العرشية اليت يراها الصاحلون بعد صفاء عيون بصري
فنحن هنا ال نرى غري الدنيا الدنية، فننظر بعني الرأس، لكن بـداخلنا عـني أعطاهـا 

ننا حرمنا أنفسنا منها، وهـي تنظـر لعـامل الغيـوب، فتنظـر منـاظر اجلنـة، ومنـاظر لنا هللا، ولك
امللكوت األعلى اليت فيها املالئكة وما حوهلم، ومناظر العرش وما فيه ومـا حيويـه، ومنـاظر 
نيـة بتـدبريات قدريـة إهليـة، فهـذه إمسهـا  األمساء والـصفات اإلهليـة، وهـي تـدبر املمالـك الر

فتـاح البـصرية النورانيـة يف ت يعـين شـهود هـذه املنـاظر العليـة، يف حـال انجتليات، والتجليـا
ـــا هللا القلـــب،   بعـــض عبـــاده أمـــا العطـــاءات اإلهليـــة فهـــي اخلـــصوصيات الـــيت خيـــص 

ــــة ـــ ــــدهم احلكمــ ــــي أحـــــ ـــ ـــد يعطــ ـــ ــــصاحلني، فقـــ   : الـــــ                              

                           ))ــــــرة٢٦٩٢٦٩ ــــــرةالبق ـــوهيب))البق ـــ ــــم ال ــــدهم العلــ ــــي أحــ ــــد يعطــ   :  وقــ
                           ))ــــا))البقــــــرةالبقــــــرة٢٨٢٢٨٢ ــــم معــ ــ ــــة والعل ــــدهم الرمحــ ـــي أحــ ــــد يعطـــ ــ   : ً وق
                                            ))الكهفالكهف٦٥٦٥((.  

خــذ أحــدهم األنــوار  علــى قــدر حالــه  احملمديــة، فيتمتــع برؤيــة خــري الربيــة وقــد 
ومقامه، قد يكون كل ليلة مـرة، أو كـل أسـبوع مـرة، أو كـل شـهر مـرة، وقـد ال يغيـب عنـه 

ملــرة  ًنـفــسا واحــدا  ً َ كــل هــذه امسهــا عطــاءات إهليــة ألهــل القلــوب التقيــة النقيــة، نــسأل ...َ
ً أن جيعلنا مجيعا أهال لذلك، وأن يفيض عهللا    .لينا بذلكً

رك على سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلم َّوصلى هللا وسلم و َّ  
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ة الحلقة   ١٨٢التاسعة ع
ساء  ١س   ة لل ا   الح

دد  االنفاق  ٢س   ال
  مقام الرجاء  ٣س
ار القلب  ٤س الع ع أ   طاال
  خطاب الحق  الخلق  ٥س
  الفتور الج  ٦س

ساء: ١س ة لل ا   الح
ش أنا أمتهن حرفة شة ولتوف الع اطة لمجاراة غالء المع  الخ

الت فاضحة  ن تفص خ ونات  عض ال ن  م، ل المستور ال
ة ذلك لهن خوفا من هللا  ات، ونف تأ تلب ، لألعراس والمناس

اتهن؟   فهل أنا آثمة إذا وافقت ع رغ
 لجوابا   

 لصاحب اإلمث يف إمثـه، ولـصاحب املعـصية ًمن أعان على إمث أو معصية كان شريكا
ـا ختـيط ُتهن حرفة اخلياطة، فيكفيها أن تذُيف معصيته، ومبا أن هذه األخت مت ُيع وتـشيع أ ُ

مالبـس احملجبـات فقـط، أخـيط ! ها تقول هلا ذلكتيمن مالبس احملجبات وما أكثرهن، و
علـــى احلـــالل فـــإن رزقهـــا وال ختـــايف مـــن األرزاق، فـــإن األرزاق بيـــد الـــرزاق، وإذا حرصـــت 

  .ُ فيه، ويغنيها عن االحتياج إىل الناس أمجعنيتبارك وتعاىل، ويبارك هللا ًسيكون حالال

دد  االنفاق   ال

قل،  ل هللا، توسوس  نف أن المال س لما أردت اإلنفاق  س
ُ ُ

  وأنا أدخره ألوالدي، فما الحل؟
 لجوابا   

                                                           
  م١٩/١٢/٢٠١٩هـ ١٤٤١ من ربيع اآلخر ٢٢مجمع الفائزين الخيري  مسجد –المقطم  –القاهرة  ١٨٢
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ته القرآنيةأي نفس بش   : رية يقول فيها هللا يف آ                  

ن نتبـع مـا ))النساءالنساء١٢٨١٢٨(( ُ الشح طبيعة أي نفـس بـشرية تـسكن يف أي جـسد، وحنـن مـأمورون 
ا توسوس دائما لنـا مبـا خيـالف مـا حيبـه  ُجاء يف كتاب هللا، وأن نعصى النفس، ألننا نعلم أ ً ُ

ـــا أن هللا قـــال فيهـــاهللا ويرضـــاه، ويكفي   : ن                     ))ــل ))يوســـفيوســـف٥٣٥٣ ُ مل يقـ
بـصيغة ) َّـأمارة(إن النفس آلمرة، وإال سيكون هذا األمر ملرة واحدة، ولكن : تبارك وتعاىل

املبالغة، يعـين شـديدة إصـدار األوامـر تلـو األوامـر تلـو األوامـر، حـىت إذا جنـا اإلنـسان مـن 
  . يقع يف الذي يليه، وإذا جنا من الذي يليه، يقع يف الذي يليه، وهكذاتنفيذ أمر،

ــا بيــا شــافيا، فالبيــان الــشايف عــن وهللا  ــا يف القــرآن كــل شــيء يف حياتن ً بــني لن ً َّ
 :  املال، يقول فيه                                                 ))سبأسبأ٣٩٣٩(( 

ًعين ال خيلفه فقط، ولكن خيلفه أحيا أضعافا مضاعفةي ُ ُ.  
ُ أن املال مـال هللا، وحنـن خـزان علـى هـذا املـال، ننفـق منـه مبـا تبارك وتعاىلَّوبني هللا  َّ ُ

ُيوافق شرع هللا، ومنتنع عن اإلنفاق إذا كـان اإلنفـاق يف سـبيل أو طريـق خيـالف هـدي هللا، 
  : ، قــال هللا تعــاىللكــن مــا دام اإلنفــاق يوافــق شــرع هللا                        

                    ))ــي ))البقــــرةالبقــــرة١٩٥١٩٥ ـــت، وانظـــــر إىل التحـــــذير اإلهلـــ ــك أنــ ـــيس مالـــ ٌّ املـــــال لــ ٌ
ُالشديد، كأن الذي خيـشى اإلنفـاق وال ينفـق يعـرض نفـسه للتهلكـة كمـا قـال رب العـاملني  ِّ ُ

 ،ت القرآن، فلـو كـان املـال الـذي آ هللا مالنـا، كـان لنـا واملنطق وال ربهان يوضح آ
حريــة التــصرف فيــه، ومــا كنــا لنتعــرض للحــساب عليــه يــوم الــدين أمــام رب العــاملني، كمــا 

ُهذا مايل وأ حـر فيـه، فلـو أنـت حـر يف إنفاقـه فلـم حتاسـب : نسمع كثري من الناس يقول
ــه؟ ــه؟ هــل اكتــسبته مــن ُأنــت ستــسأل عــن أي قــرش مــن !! علي ــن اكتــسبته؟ وفــيم أنفقت أي

ُحالل أم من طريق معوج أو حرام؟ وهل أنفقتـه فـيم يرضـي هللا، أم فـيم يـستوجب غـضب 
ُفما دام اإلنسان سيسأل عن هذا املـال مـن أيـن اكتـسبه؟ وفـيم أنفقـه؟ ! ؟تبارك وتعاىلهللا 

  .ًإذا املال مال هللا
ُب مشــسي وخــروج روحــي أن أوزعــه مبــا ولــو كــان املــال مــايل كــان حيــق يل عنــد غــرو

ــو تــصرف  ــه، فــأعطي هــذا مــن أبنــائي، وأحــرم هــذا، لكــن ل ــه مــايل وأ حــر في ٌشــئت، ألن ُ
واه وخالف شرع هللا، فقد دخل يف قوله    :اإلنسان يف ماله 
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ْمن{  َحرم َ َّ ُإرثه َوارثا َ َ ْ
ُحرمه ِ َ َّ الجنة  ُا َ

َ َّ َ{١٨٣  

فــق ممــا آ هللا مــن فــضله يف الالئحــة الــيت جــاءت يف ًإذا املــال مــال هللا، وحنــن نن
ــرآن  كتـــاب هللا لإلنفـــاق، فمـــا أبـــواب امليزانيـــة املتـــاح يل أن أنفـــق فيهـــا؟  موجـــودة يف القـ
ُالكرمي وواسعة جدا، ولو أنين استوعبت هذه املعاين، فال بـد أن تفـك يـدي، وأضـع املـال  ُ ً

  .تبارك وتعاىلحتت تصرف رب العاملني 
 كسيد عثمان بن عفان، وسيد سـعد ابر من أصحاب حضرة النيب كان األك

بن أيب وقاص، وسيد عبد الرمحن بن عوف وغريهم، يكتسبون من التجارة مبالغ طائلـة، 
ا دوما حتت تصرف اإلسالم واملسلمني، إذا دعا داعي اجلهاد ال يبـايل أن  ًولكنهم يضعو

ًل هللا، ويرى أنه كـسب بـذلك مكـسبا جيعلـه هـو ُينفق كل ما عنده يف سبيل اجلهاد يف سبي
  .نفسه يتباهى بذلك يوم القيامة أمام اخلالئق أمجعني

ًإذا وجـــد اإلنـــسان نفـــسه بعـــد هـــذه الـــدروس ال يـــزال شـــحيحا فعليـــه أن يـــصحب 
األهـواء وال ُاملنفقني، ليتعلم منهم اإلنفاق الـذي حيبـه رب العـاملني، وال يـصحب أصـحاب 

أقــبح القبــيح : ((وعنــد حكمــة صــوفية قاهلــا اإلمــام الــشعراين ء، األشــحاء وال الــبخال
ًلو أن أحدا من اخللق كان شحيحا، رمبا يكون هذا شيء عـادي، ألنـه ال )) صويف شحيح ً

جيالس اخلريين واملنفقني، لكن مـن جيـالس الـصاحلني، وميـشي مـع املنفقـني، وال تريـد نفـسه 
ج إخوان ه الصادقني، فهذا حيتاج جلهـاد شـديد ليخـرج أن خترج من إطارها، ومتشي على 

  . يبلغه ما يريده من فضله تعاىلمن هذا اإلطار، لعل هللا 

  مقام الرجاء

نا مع  دخل الجنة؟ أم أن هذا ي م وس ُهل أطم قل أن هللا ك ٌ

  مقام الخوف من هللا؟ وما الحد الفاصل ب الخوف والرجاء؟
 لجوابا   

                                                           
  سنن ابن ماجة عن أنس  ١٨٣



دالشيخ  تاب                                     فوزى دمحم أبوز   ١٢٧  رقمال
  

 
ةالحلقة    )١٩٤             (                                                            التاسعة ع

اخلـــوف والرجـــاء جناحـــا : (ًاملـــؤمن ال بـــد لـــه مـــن اخلـــوف والرجـــاء معـــا، حـــىت قيـــل
: ًفهــل يــستطيع طــائر أن يطــري جبنــاح واحــد؟ ال، بــل ال بــد مــن اإلثنــني معــا، وقيــل) املــؤمن

ما أسـباب خمـاوف املـؤمن؟ خمـاوف املـؤمن هلـا ) ... ُوزن خوف املؤمن ورجاؤه العتداللو (
ن األعمال وإن كثرت ال تدخل اجلنة، قال ٌأسباب كثرية، فإنه يعل ُم علم اليقني  ُ:  

م َما{  ْمن ْ
ْمن ِ

ٍأحد ِ
ُدخله َ

ِ
ْ ُعمله ُ َ الجنة، َ

َ َّ قالوا َ
َ

و: 
َ َأنت َ ْ

ا  َرسول َ ؟ َُ َقال ا َ
 :

و
َ أنا، َ

َ
إ 

َّ
أن ِ

ْ
ِيتغمد 

َ َّ َ َ ٍبرحمة ُا َ َ ْ َ
ُمنه  ِ ْ

ِ{١٨٤  

لعمـــل، وخيـــاف قبـــل ذلـــك فـــاملؤمن خيـــاف أن ال ينـــ ال بغيتـــه وهـــي دخـــول اجلنـــة 
ًوحيــدث يف قلبــه وجــل نتيجــة عــدم تيقنــه مــن قبــول العمــل، فقــد نــصلي العــشاء مــثال مــع 

َِبعضنا، لكـن هـل أحـد منـا مطمـئن متـام اإلطمئنـان إىل أن هللا قـد قبـل صـالته؟ مـع قولـه !! ٌ
ـــي ـــه القدسـ َإنمــــا{ : يف حديثـ َّ

ــــل ِ ُأتق َّ َ َ
الــــصالة 

َ ـــ َّ َّممـ َتواضــــع ْنِ َ َ َ
َبهــــا  ِ ، ـــ ِلعظمـ

َ َ ــم ِ ْولـــ َ 
ْـــستطل ِ

َ ْ ، َعـــ َ ِخلـــ
َ

ْولـــم  ـــت َ ْي
ِ
ا َ ِمـــ

، َعـــ ُ ِمعـــصي
َ ِ

ْ َوقطـــع َ َ َ ُنهـــاره َ َ َ  ِذكـــري، ِ َ
ــم َورحــ ِ َ َالمــــسك َ

ِ ْ َوابــــن ِ ْ ل َ ِالــــس ِ
واألرملــــة، َّ

َ َ ْ َ ــم َ َورحــ ِ َ َالمــــصاب، َ َ َذلــــك ُ
ِ
َ

ُنــــوره  ُ ُ
كنــــور 

ُ
 

ْالــشمس، َّ
ُلــؤهأ  ُ

 ، ِعــز
َّ

ِ ُوأســتحفظه ِ
ِ

ْ َ ْ َ ، ِمالئكــ ِ
ُأجعــل َ َ ِالظلمــة ِ ُلــه ْ نــورا، َ

ُ
ِو 
َ 

ِالجهالة
َ ُومثله ِحلما، َ َ َ ِخل ِ َ

َ
ِمثل 

َ ْالفردوس َ َ ْ الجنة ِ ِ
َّ َ{١٨٥  

عمـال أمثـال اجلبـال يـوم  : ((ألثر يف و!! فمن يضمن قبول األعمال؟ يت الرجل 
ذا وجه صـاحبه، فيقولـون: امة، فيقول هللا تعاىل ملالئكتهالقي َومل  رب؟ فيقـول : اضربوا 

 لينـشر العبـد َّإن: ((ويف األثـر اآلخـر)) ُألنـه مل يـرد بـذلك وجهـي والـدار اآلخـرة: هللا تعاىل
  :ويقول )) ما بني املشرق واملغرب، وما يزن عند هللا جناح بعوضة الثناء من له

ُإنه{ َّ
ُالرجل ِأَل  ُ م َّ ُالعظ ِ ُالسم َ

ِ َيوم َّ ْ امة َ ِالق ِ
َ َ 

َ
يزن 

ُ عند َ
َ ْ

َجناح ِا ِ ََ
ٍعوضة 

َ ُ َ 

َوقال َ ُاقرءوا َ َ ف" :ْ
َ َ

م  ُنق ِ
ُ

ْلهم  َيوم ُ ْ امة َ ِالق ِ
َ وزنا َ

ْ َ"{١٨٦  

يعــين النــاس يثنــون عليــه وحيمــدوه ويــشكروه، وال يــساوي عنــد هللا جنــاح بعوضــة، 
، وليـــست خالـــصة وإألنـــه يعـــرف حق ن هـــذه األعمـــال ليـــست  ء أو يقتـــه،  منـــا فيهـــا ر

                                                           
  مسند أحمد عن أبي هريرة  ١٨٤
 مام عن ابن عباس رضي هللا عنهمسند البزار وحلية األولياء ألبي نعي ١٨٥
  البخاري ومسلم عن أبي هريرة  ١٨٦



دالشيخ  تاب                                     فوزى دمحم أبوز   ١٢٧  رقمال
  

 
ةالحلقة    )١٩٥             (                                                            التاسعة ع

ٌعجــب أو خالفــه،  لــذلك هنــاك أمــور يــضعها الــصاحلون الــصادقون واملريــدون والــسالكون ُ
م  عنـــدما  كمـــا قـــال يعلـــم أن هللا : األمـــر األول :واألقطـــاب والعـــارفون يف حـــسبا

ــق ـــ ــق اخللــ ـــ إن { :خلــ
َّ
ـــارك َا ِ ـــ ـ َت َ َ ـــ َ ـــ َوتعـ َ ــــا اَ ــق َّلمـــ ـــ َخلــ َ

َآدم  َ ض َ قـــــــ َ َ
ــــن  ْمـــ
ــــه ِ تـــ ِطي ِ ِ

َ
 

، ـــضت ْق َ َ ْ َ
ـــضة  ق

ً َ ْ َ
مينـــه  ِب ِ ِ َ
ـــضة ِ وق

ً َ ْ َ ـــده َ ِب ِ َ
َاألخـــرى، ِ ْ ُ

َفقـــال  َ َ
ِللـــذي  مينـــه ِ ِب ِ ِ َ

ِهـــؤالء: ِ
ُ َ 

ِللجنة ِ
َّ ، َوال َ ا ِأ

َوقال َ َ ِللذي َ ده ِ ِب ِ َ
َاألخرى ِ ْ ُ

ِهؤالء: 
ُ للنار َ

َّ
ا َوال ِ ِأ

َ {١٨٧  
ٌفعندما أطمئن أنين مكتـوب يف اليمـني ! ن منا يعرف إن كان يف هذه أم يف هذه؟فم

  .ٌسأطمئن إىل هللا، ويكون كل ما عندي رجاء، وليس عندي خوف من هللا 
ــرآن فقــــال: األمـــر الثــــاين   : ذكــــر لنــــا هللا يف القـ                 ))إذا ))هــــودهــــود١٠٨١٠٨ ً

ـــ ــن عنـــدهم، وال م يت مـــن هللا، وقــــالفالـــسعادة ليـــست مـ   : ن أعمـــاهلم، ولكـــن الـــسعادة 
                  ))لـو : (ولو نظر كما قال بعـض الـصاحلني يعين من أعماهلم، ))هـودهـود١٠٦١٠٦

ــل عملنــــاه هللكنــــا مجيعــــاحاســــبنا هللا  ـــى عمــ ـــى أرجـ ــه علـ ـــزان عدلــ ـــان ) ً مبيـ هــــذا إذا كـ
لعدلسيحاسبنا مبيزان العدل، ولكننا نطمع أن حياسبنا    .حبساب الفضل وليس 

 رأى ســيد آدم عليــه وعلــى نبينــا أفــضل الــصالة حــضرة النــيب : األمــر الثالــث
وأمت السالم يف السماء األوىل، مـرة ينظـر إىل جهـة ميينـه ويـضحك، وينظـر مـرة جهـة مشالـه 

ْمـن { : جلربيــلويبكـي، فقــال  هــذا؟ َ
َ قـال َ

َ
هــذا :

َ ُآدم، َ ِوهـذه َ ِ
َ األســودة َ

ُ َ ْ َ ْ
ْعـن  ِمينــه َ ِ ِ

َ 
ِوشماله ِ َِ ُسم َ َ َ

ه،  ِب ِ
ُفأهل َ ْ َ

م  ِال ْمنهم َ ُ ْ
ُأهل ِ ِالجنة، ْ

َّ واألسودة َ
ُ َ ْ َ ْ ْعن ِال َ ِشماله َ ِ َِ 

ُأهل النار، ْ
َّ

فإذا 
َ
ِ
َ

َنظر  َ
ْعن  ِمينه َ ِ ِ

َضحك، َ
ِ

ذا َ و
َ
ِ
َنظر َ َ

ل  َق َ ِشماله ِ ِ َِ َ {١٨٨  
ــه يف أهــل اليمــني أم  يف أهــل الــشمال؟ إذا عرفــت ســتظل يف فمــن مــنكم يعــرف أن

  .الرجاء وسترتك اخلوف
مـر هللا أن ينـزل ملـك : األمر الرابع ٌعندما كنت يف بطن أمك، وبعد أربعـة أشـهر،  ُ

ٌّفيكتـــب علـــى اجلبـــني حتـــت اجللـــد، عمـــره وعملـــه ورزقـــه وهـــل هـــو شـــقي أم ســـعيد، وكمـــا 
ذي قـرأ كتابتـه وعـرف مـا فيهـا ، فمـن الـ)املكتوب على اجلبني الزم تشوفه العـني: (يقولون

ًســتظل خائفــا ويكــون معــك ! ؟ليطمــئن؟ مــا دمــت مل تقرأهــا فكيــف تطمــئن إىل جنــاب هللا
م الــيت قــد ال يــستطيع إنــسان أن حيــافظ علــى !! الرجــاء  ُالنــيب الــذي عــصم مــن كــل اآل

                                                           
 مسند البزار والطبراني عن أبي موسى  ١٨٧
  صحيح البخاري عن أنس  ١٨٨



دالشيخ  تاب                                     فوزى دمحم أبوز   ١٢٧  رقمال
  

 
ةالحلقة    )١٩٦             (                                                            التاسعة ع

  :نفسه عندما يتعرض هلا، فأكرب فتنة لإلنسان فتنة النساء وفتنة املال، قال 

ت َما{
َ

ت ُر ِعدي َ ْ فتنة َ
ً َ ْ

َّأ ِ ِالرجال َع َ
َ ْمن ِّ

ساء ِ ِال َ ِّ
{١٨٩  

ًســيد يوســف تعــرض لفتنــة النــساء، وتعــرض لفتنــة املــال عنــدما كــان وزيــرا للماليــة، 
ــل لــه مل تــصوم وأنــت علــى  ًوكــان يــصوم يومــا ويفطــر يومــا، وهــو علــى خــزائن األرض، قي ًُ

  : فهــذا النــيب حيكــي عنــه هللا أنــه كــان يقــولحــىت ال أنــسى اجلــائع، : قــال! خــزائن األرض؟
                               ))يريد حسن اخلتام))يوسفيوسف١٠١١٠١ ُ.  

ٌفأمل كل مسلم حسن اخلامتة، وحسن اخلامتة مطوية، هل يوجـد أحـد مـن الـسابقني  ُ ُ
تيــه حــضرة  ُ ويبــشره، النــيب أو الالحقــني اطلــع علــى خامتتــه؟ ال يوجــد غــري نفــر قليــل 

جلنـة؟ أبـو بكـر الـصديق  ، ومـع ذلـك كـان  وأرضـاهُومع ذلك من أعظم الذين بـشروا 
ن آدم كـان يف اجلنـة ملـاذا؟ أل) ال آمـن مكـر هللا ولـو كانـت إحـدى قـدمي يف اجلنـة: (يقول

ال آمـن مكـر هللا ولـو  : ( زاد األمـر فقـال وأرضـاهواإلمام أبـو العـزائم وطرده خارجها، 
ُأخــرج منهــا، فــال يــسأل ع: نفــرض أنــك دخلــت اجلنــة وقــال يل)  ُ بكلــي يف اجلنــةُكنــت مــا ُ

ٌأســباب كثـرية تــدعوا املــؤمن للخــوف، ونكتفــي بقــول ... يفعـل، وأ ال أضــمن هــذا األمــر 
 ة عــشرَّ هللا كلــه أســود، فــابيض منــه ســبع العظــيم، فقــد كــان شــعر ســيد رســولرســولنا 

  : بك  رسول هللا؟ فقال َّما الذي شي: شعرة، فقالوا له

بت{  ِش
ْ َ َّ َ

ٌهود  َوأخواتها ُ ُ َ َ َ {١٩٠  

  : يعــين ســورة هــود، وملــاذا ســورة هــود؟ قــال بعــض العــارفني، ألن هللا يقــول لــه فيهــا
                    ))الستقامة جعله خياف))هودهود١١٢١١٢   .َْ فأمره 

   أحد العارفني كان كلما قرأ                    ))هودهود٦٠٦٠((                    
ٌ تسبب له رهبة وخـوف شـديد مـن جنـاب هللا ))هـودهـود٦٨٦٨(( ٌ ُ، ألنـه يقـرأ كلمـة البعـد، تبـارك وتعـاىلُ

  :يقول فيها اإلمام أبو العزائم 
ر ــرب  ــــ ــــدي يف القــ ـــ ــوف بعـ ـــ رُخـــ ــرب  ــــ ــــدي يف القــ ـــ ــوف بعـ ـــ ـــيُخـــ ــــ ـــي جحيمـ ــــ    جحيمـ

  
ــــاين ـــ ـــ ـــ ــــ ـــره أعيــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــرأس ســـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــيب الـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــاينَّشـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــره أعيــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــرأس ســـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــيب الـــ ـــ ـــ ـــ ــــ   َّشـــ

، فال بد للمـؤمن أن !ُن البعد، فماذا نصنع حنن؟إذا كان سيد رسول هللا خائف م  
                                                           

 البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد  ١٨٩
  األحاديث المختارة ومسند البزار عن ابن عباس رضي هللا عنهما ١٩٠
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ه، وبني الرجـاء يف رمحـة هللا، ووسـعة هللا، وفـضل هللا، وكـرم هللا،  ميشي بني اخلوف مما ذكر
إلثنني معا، فال يـرتك اخلـوف حلظـة،  ًوعطاء هللا الذي ليس له حد وال قدر أبدا، فيمشي  ًٌ ٌ

  .ً تواز ألحوالهًوال يرتك الرجاء أيضا حلظة، فهما يعمالن
ما الذي جيعـل كثـري مـن األحبـاب احلاضـرين وغـري احلاضـرين أحـواهلم مذبذبـة؟ مـرة 
ُيقبــل ومــرة يــدبر، مــرة جيــد نفــسه نــشط يف طاعــة هللا، ومــرة جيــد نفــسه خممــود وكــسول وال  ُ
يريد أن يطيع مواله، تذبذبه بني اخلوف والرجاء، فما الذي جيعله يعتدل على الـدوام؟ أن 

ــدوام، فالرجــاء يدفعــه إىل القــرب مــن هللا، واخلــوف يكــون  اخلــوف والرجــاء أمامــه علــى ال
ُجيعله خيشى أن يفعل شيئا ولو صغريا يغضب هللا  ً ً.  

ــا نــستوعب هــذه يقــول يف ذلــك ســيدي أمحــد بــن عطــاء هللا الــسكندري  ، وليتن
إذا ) هال صــغرية إذا واجهــك بعدلــه، وال كبــرية إذا واجهــك بفــضل: (احلكمــة وهــي بــسيطة

لعدل ولو مل تفعل إال شيء صغري فأنت ضـائع ضـائع، ألن العـدل لـيس معـك،  واجهك 
لفـضل، وكنـت مـن رأسـك إىل قـدميك ذنـو ومعاصـي كـل ذلـك سـينمحى  ًوإذا واجهك 

  . عليكتبارك وتعاىلوسيتوب هللا 
ع َّما الذي خييف العارفني؟ أ أخاف أن أفعل املعصية، وهللا ينظر إيل فأكون موضـ

ًغضبه وسخطه على الـدوام، فلـو عملـت املعـصية أكـون خائفـا أن يكـون هـذا آخـر عمـل 
  :مكتوب يل يف الدنيا، وأخرج من الدنيا وأ خايل الوفاض، لقوله 

َإنما{  َّ
ُاألعمال ِ َ ْ َ

مها   َخوات
ِ ِ َ َ

ِ{١٩١  

  فمن يضمن يل أنين سأعيش بعد هذه املعصية إىل أن أتوب؟ 
  !وف من هللا ال أحد، فال بد يل من اخل

مــن  ُواحلاجــب مــن املعاصــي هــو الــذي جيعــل اإلنــسان يقبــل علــى الطاعــات، وال 
ًجانــب هللا مــع اإلكثــار مــن الطاعــات، وإمنــا يتعــرض لفــضل هللا، ويتعــرض دومــا حلبيــب هللا 

ــواء شــفاعته، نــسأل هللا  خــذه معــه حتــت ل  أن نكــون مــن أهــل هــذا ومــصطفاه لكــي 
  .املقام أمجعني

                                                           
  صحيح البخاري ومسند أحمد عن سهل بن سعد  ١٩١



دالشيخ  تاب                                     فوزى دمحم أبوز   ١٢٧  رقمال
  

 
ةالحلقة    )١٩٨             (                                                            التاسعة ع

ار القلبطاال   الع ع أ

ار القلب أحد غ هللا طلع ع أ ٌهل  َّ  ؟  
 لجوابا   

ُ قـد يطلـع بفـضله َّأسرار القلوب ال يطلع عليها إال حضرة عالم الغيوب، لكنـه 
ِّومنه وجوده بعض أهل القلوب على أسرار القلوب ليـساعدون علـى تـاليف هـذه العيـوب، 

  :  هلم، فمن الذي يريهم؟ هللاِّولذا فنحن نسلم                                 

                ))ــــدي ))اجلـــــناجلـــــن ــــا عنـ ــو رأى مـ ــــه لـــ ـــضيه؟ ألنـ ــــاذا يرتــ ـــضيه، وملـ ــــذي يرتــ  الـ
  .ُفسيعطيين العالج، وسيساعدين على اخلالص من هذا األمر

أنت : ار القلوب، ويفضح أسرار الربوبية ويقولَّلكن الذي يريد أن يطلع على أسر
  :العزائم ألهل هذا املقامأبو  فالن صدرك فيه كذا وفعلت كذا، فهذا يقول فيه اإلمام 

ـــــاح ـــ ـــ ـــ ـــسري ال يبـ ـــ ـــ ـــ ـــري فـــ ـــ ـــ ـــ ــــن ســـ ـــ ـــ ـــ ـــــاحُاحفظــ ـــ ـــ ـــ ـــسري ال يبـ ـــ ـــ ـــ ـــري فـــ ـــ ـــ ـــ ــــن ســـ ـــ ـــ ـــ   ُاحفظــ
  

ـــــاح ــــم طـ ــ ـــد العل ـــ ــــسر بع ــ ل ــــبح  ـــ ــن ي ـــ ُمـ ـــــاحَ ــــم طـ ــ ـــد العل ـــ ــــسر بع ــ ل ــــبح  ـــ ــن ي ـــ ُمـ َ  
ُيقتل على الفور، وليس يقتل من العنق، ولكن يقتل من قلبـه   ُ ُ :                  

        ))وهذا قتل، نسأل هللا احلفظ والسالمة منه))التوبةالتوبة٧٧٧٧ :  
ــــة ـــ ـــ ـــ ــــول مكانـــــ ـــ ـــ ــــ ــوق العقــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــا فـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــًةعلمنـــ ـــ ـــ ـــ ــــول مكانـــــ ـــ ـــ ــــ ــوق العقــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــا فـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ً علمنـــ

  
ــب الــــصراح ــب الــــصراحُكيــــف ال وهــــو الــــضيا الغيــ   ُكيــــف ال وهــــو الــــضيا الغيــ

ــــا   ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه ربن ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــضل في ـــ ـــ ـــ ـــ لفــــ ـــصنا  ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــاخـ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه ربن ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــضل في ـــ ـــ ـــ ـــ لفــــ ـــصنا  ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ   خـ
  

ـــــاح ـــ ـــ ـــف يبــ ـــ ـــ ــــامض كيــــ ـــ ـــ ـــر غـــ ـــ ـــ ُذاك ســــ ٌ ـــــاحٌ ـــ ـــ ـــف يبــ ـــ ـــ ــــامض كيــــ ـــ ـــ ـــر غـــ ـــ ـــ ُذاك ســــ ٌ ٌ  
ــــة   ـــ ـــ ــــه آيـ ـــ ــــذب لــــ ـــ ـــ جلـ ـــوب  ــــ ــــىت احملبــــ ـــ ـــ ــــةوالفـ ـــ ـــ ــــه آيـ ـــ ــــذب لــــ ـــ ـــ جلـ ـــوب  ــــ ــــىت احملبــــ ـــ ـــ   والفـ

  
ـــــاح ـــ ـــ ـــ ــــ ـــب صـ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــر احلـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــاحإن ذاق مخـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــب صـ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــر احلـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   إن ذاق مخـــ

ــى أهـــل هـــذ   ــن يـــصيح علـ ـــأ مل أذهـــب ولكـ ــوجهم، ف ـــصلحوا عـ َِه املقامـــات حـــىت ي ُ
ُ للــشيخ ليعــاجلين مــن مــرض ًللطبيــب؟ ألتعــاجل مــن األمــراض الــيت عنــدي، وأيــضا أذهــب

ُمـرض الغفلـة، ومــن أمـراض كثـرية، إذا عوجلــت منهـا أمتتـع بكمــال القطيعـة ومـرض البــني، و ُ
َّاحلضور، وترفع الستور، وأرى مبا يف من هللا من نور؛ نور حض   .رة العزيز الغفور ُ

ــك  ــك أغــــراض، وفيــ َفلــــم مل تــــصل هلــــذه املرتبــــة؟ ألنــــه ال تــــزال فيــــك أمــــراض، وفيــ ِ
، وربك  ع نفسه وكله  َّ وااله، وكلفـه وأطلعـه علـى غيـوب أعراض، فتحتاج لطبيب 

ِّاملخلصني من عباد هللا، ليخل م يف أمنُ   . تبارك وتعاىل على حضرة موالهصهم ويقبل 
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  لحق  الخلقخطاب ا
د  ام الجن ُما مع قول اإل ع سنة أخاطب الحق : (م ُمكثت أر

 ،
ظن الناس أ أخاطبهم   ؟)ف

 لجوابا   

سأحاول التوضـيح مبـا يـسمح بـه التـصريح، ألن هـذه علـوم امسهـا علـوم التلـويح ال 
ا إال أهل املكاشفة   .ُيكاشف 

ــراب، أو  ــن تــ ــن عناصــــر األرض، أ وأنــــت ظــــاهري مــ مــــاء مهــــني، أو طــــني، أو مــ
مسائــه وصــفاته يف، فظهــر يف نــور أمســـاء هللا  َّواكتــسبت مقــام اخلالفــة عــن هللا بتجلــى هللا  َّ

ــرون ســر ال ــرون العــني، لكــن أهــل البــصرية ي بــصري يف هــذه العــني، وصــفاته، فــاحملجوبون ي
ــرون اآلذان، واملبــصرون بنــور هللاؤ!!! فــريون البــصري   يــشاهدون نــور حــضرة احملجوبــون ي

ُالــسميع، واحملجوبــون يــرون جــسما خلــق مــن تــراب ويعــود إىل الــرتاب، واملبــصرون يــرون  ً
ا هللا  َّجتليات األمساء احلسىن اإلهلية اليت جتلى  َّ علـى الـرتاب، فـسخر لـه كـل تبـارك وتعـاىلُ
  .تبارك وتعاىلعوامل األسباب ملا فيه من أمساء الكرمي الوهاب 

  : فيهم اإلمام أبو العزائم هوالء يقول
ـــــائن ـــ ـــ ــــ ـــين إىل أي كـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــرت عي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــائنوإن نظـــ ـــ ـــ ــــ ـــين إىل أي كـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــرت عي ـــ ـــ ـــ ـــ   وإن نظـــ

  
ــــواطع ـــ ـــ ــــاين ســ ــــ ـــ ــــاين واملع ـــ ـــ ــــب املبــ ـــ ـــ ــــواطعتغيـ ـــ ـــ ــــاين ســ ــــ ـــ ــــاين واملع ـــ ـــ ــــب املبــ ـــ ـــ   تغيـ

  
 وهو يرى جتلي القـوي علـى هـذا العـامود، أنـت تـرى املـاء، ،ًمثال أنت ترى العامود

  :  هـذا املـاءاحلي علىوهو يري جتلي                              ))ولكـن  ))األنبيـاءاألنبيـاء٣٠٣٠
إذا صـارت منـرية، فـرتى هـذه احلقـائق اجلليـة، ...  يـرى؟ بعـني الـسريرة وعـني البـصرية مباذا

م،  م وعن نفوسهم وعن أهوائهم، وعـن شـهوا وهذا حال أهل الفناء، الذين فنوا عن ذا
سـرار أمسائـه وصـفاته، علـى حـسب  فأحياهم هللا به، أو أحياهم هللا بنوره، أو أحياهم هللا 

م ـــا هللادرجــــا ـــول فيهــ ـــة واحـــــدة، يقــ ـــي ليـــــست مرتبــ   : ورقـــــيهم عنـــــده تبـــــارك وتعـــــاىل، فهـ
               مــات عــن كــل احلظــوظ واألهــواء والــشهوات  :             ،بنــور هللا

مساء هللا وصـفات هللا، أو مبـا ألقـي عليـه مـن روح هللا   : ُأو                         
         ))ــور ال نــــستطيع وصــــفه وال نعتــــه وال ))األنعـــاماألنعـــام١٢٢١٢٢ ــرة، فهــــذا النــ  لــــيس يف اآلخــ

ــه ــال ل ــل وال ضــرب مث ــشبيهه، ب ــه ت ــد أن ... ٌّ، وإمنــا هــو حــال علــي يذوقــه أهل فالــذي يري
ُيكون منهم جياهد نفسه على يد رجل منهم، إىل أن خيلع عليـه هـذا املقـام، فـريى بنـور هللا 
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  . وصفات هللا جتليات أمساء هللا
َله حكم عالية اإلمام أبو العزائم   إسـقاط حـىت ال  ومن ال يـستوعبها يعمـل هلـا-ِ

ُ فذات مرة كان يـصلي، وحنـن مـثال نـصلي العـشاء فـأقول-يضع نفسه يف مشاكل ً ُنويـت : ُ
ُأصلي العشاء أربع ركعات مجاعة حاضرا  تعاىل، لكنـه ملـا وقـف يـصلي قـال ً بـك لـك : (ُ

؟ أ طــني ومــاء !! ُ أمسائــك وصــفاتك أصــلي حلــضرة ذاتــكَّين مبــا يف مــنيعــ) ُأصــلي ومــن أ
ُمهــني، فالــذي يــصلي يف احلقيقــة أمســاء هللا احلــسىن الــيت فيــك، تــصلي للــذات اإلهليــة يف  ُ

فعنــدما يكلــم  .. حــضرة الواحديــة أو الوحدانيــة علــى حــسب قــدرك عنــد رب الربيــة 
م، يـرى جتليـات أمسـاء هللا، اخللق، هـو ال يـرى اخللـق يف هـذه اللحظـ ة ألنـه يف حالـة فنـاء 

فعنــدما يــسمع إنــسان يعــرف أن الــذي أنطقــه وأملــى عليــه الكــالم الــذي ينطــق بــه فــاه هــو 
ٌمواله، وهذه حقيقة، وهل يوجد أحد منا يتكلم من عنده؟ ال، فكيف تتكلم؟شـيء جيـول 

، ولذلك أنت نفـسك قـد خباطرك ومير على قلبك، والذي أمرره، وجاء به خلاطرك هو هللا
ُومـن أيـن جئـت ! ُهـذا الكـالم كيـف تكلمـت بـه؟: تتعجب من كالم قلته أو تقوله، وتقول

ك به موالك ! به؟   .تبارك وتعاىلجاء من عند هللا، آ
فــريى أن الكــالم الــذي يــسمعه؛ يــسمعه مــن هللا، ولكــن علــى لــسان عبــد مــن عبيــد 

ن كلنا كما يقول سيدي الشيخ عبد الكـرمي حن! هللا، والفعل الذي يفعله، من الذي حركه؟
ن مـن أ مثـل القلـم، ولكـ) ٌأراين كاآلالت وهو حمركي، أ قلم واإلقتـدار أصـابعه: (اجليلي

ُفهـــو يـــرى البـــشر كالـــشطرنج، والـــذي حيـــركهم يـــد القـــدرة ُالـــذي حيـــرك هـــذا القلـــم؟ هللا، 
ِّاإلهلية، وهل الشطرنج حيرك نفسه؟ وهنا؟ اليد، فريى يـد القـدرة ال، من الذي حيركه هنا ! ُ

  .اإلهلية هي اليت حترك اجلميع
 ألهـل مقـام الفنـاء، وأهـل مقـام الفنـاء جتـاوزوا - كمـا قلـت -وهذه أحوال خاصـة 

ذن ُالدراســات العليــا يف أكادمييــة الــصفاء والنقــاء، فــريى أن كــل مــا حولــه ال  يتحــرك إال 
رئـه  إحـدى املعـارك احلربيـة مـع الـروم، ولـذلك رجـل مـن أهـل الفنـاء كـان يف !من خالقه و

وأحد فرسان الروم رفعه وألقـاه علـى األرض، وجلـس علـى صـدره وأخـرج اخلنجـر ليقتلـه، 
يت هلــذا الرجــل فيقتلــه، : مــن الــذي حيميــك مــين اآلن؟ فقــال: وقــال لــه هللا، وإذا بــسهم 

مر هللا ساملا غامنا، ألنه ال يرى غري هللا هو الذي حير ِّويقوم الرجل  ُ ً   .ك اجلميع ِّكه وحيرً
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  الفتور الج
ننا الغرام؟ د ب ، ماذا أفعل ل   هناك فتور ج بي و زوج

 لجوابا   

َّالفتور يف العالقات له أسباب عدة يف علم اجلنس   : أو علم العالقات الزوجيةِ
ة هـــي أســـاس التلـــذذ االعتـــدال الـــذي جـــاء بـــه اإلســـالم، والوســـطي: األمـــر األول

  .جلميع الشهوات الدنيوية، إن كان شهوة الطعام، أو شهوة الشراب، أو شهوة اجلنس
كـل اللحــم مـرة واحـدة يـوم اخلمــيس، وهـذا للنـاس الـذين كانــت  ًفـنحن قـدميا كنـا 
ُحــالتهم جيــدة، فكــان الواحــد منــا يــشتهيها، وإذا أعطــوه قطعــة كــان يريــد أخــرى، ولكنــه 

ا حمسوبة  وكل واحد له نصيب، فلما أصبحنا كما نـرى اآلن، بعـض النـاس يفطـر يعرف أ
كـل اللحـم ويتلـذذ ! ويتغذى ويتعشى حلم، فهل هذا يكون له شهية ألكل اللحم؟ وهـل 

  .ًأبدا، وهكذا قس على ذلك بقية الشهوات! كله؟
م كـــل مههـــم شـــهوة  كثـــري مـــن الرجـــال يف مـــصر حفظهـــم هللا أصـــبحوا يف هـــذه األ

ــه مل خيلــق إال مــن أجــل هــذه الــشهوة، ويــذهب ويــشرتي منــشطات مــن كافــة النــساء، ك أن
ُ ليعلمـك قـدرها جعلهـا يف أقـذر مـع أن هللا .. نواع، كل هذا من أجل هذه الشهوة األ

  .تبارك وتعاىلموضع يف جسد املرأة، لتعرف أن هذا قدرها عند هللا 
تينــا مــن الــسيدات مــن هــذا األمــر ، فتكــون موظفــة وحــىت معظــم الــشكاوى الــيت 

ـــزهم ليـــــذهبوا  ـــد أن تفطــــر أوالدهـــــا وجتهـ ــــذهب لعملهـــــا، وتريـ ـــز نفـــــسها لت ـــد أن ُجتهـ وتريـ
ــن أشـــغاهلا، وإذا  ـــى شـــهوته هـــذه، وهـــذا ســـوف يعطلهـــا عـ ــهم، وزوجهـــا مـــصر عل ِّملدارسـ ُ

لوسطية يغضب   .نصحته 
ـذه  افـت الرجـل  وإدمان أي شيء جيعل اإلنسان يزهد فيه، والزوجة عندما ترى 

ـــا مـــن داخلهـــا ال حتبـــه، وال تريـــد أن تنـــام جبـــواره، ملـــاذا؟ ألنـــه غـــري وســـطي يف الكي ُفيــة فإ
م متــل جــدا فرتفــضه،  يت يف يــوم مــن األ ًحياتــه، فيحــدث الفتــور اجلنــسي بــني الطــرفني، و ُّ

ِّكــل شــيء زاد عــن حــده، انقلــب : (ملــاذا؟ ألن احلكايــة زادت عــن احلــد، وقــالوا يف احلكــم
لوسطية اإلسالميةفالبد ) ِّإىل ضده   .أن متشي 

ن نبتعــد عــن هــذه الــشهوة فــرتة ولــو : األمــر الثــاين اإلســالم كــالعلم احلــديث أمــر 
م كل شهر، وجعلها هللا إجبارية، وهي فرتة الدورة الشهرية   .أسبوع أو مخس أ
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هـــذا حـــرام : ٌكثـــري مـــن الـــذكور ال حتلـــوا لـــه الـــشهوة إال يف هـــذه املـــدة، فتقـــول لـــه
كــن املمنــوع مرغــوب، وإذا وجــد إصــرار منهــا فرييــد أن يقــضي الــشهوة يف اجلــزء وممنــوع، ل

ة األوىل من الزواج هلـذه الذي منعه منه هللا، وهذا ما يسبب كثرة الطالق وخاصة يف السن
ا غري قادرة على منعه، وتعلم أنه ختطى حـدود هللاألسباب؛  لذنب، أل   : فتشعر الزوجة 

                                  ))الطالقالطالق١١((.  
حليــاة االعتداليــة الطبيعيــة اإلســالمية،  لراحــة اإلجباريــة، والتزمنــا  لكــن لــو التزمنــا 

 ذهبـــت إليـــه امـــرأة تـــشتكي مـــن زوجهـــا  وأرضـــاهلـــن يكـــون هنـــاك فتـــور، ســـيد عمـــر 
لعبادة، وطوال الليل قائم وطوال النه: وقالت له : ار صـائم، فقـال هلـاإن زوجي مشغول 

ٌهذا حسن، فلم تشتكيه؟ ومل ينتبه مـن اإلشـارة، وكـان جبـواره رجـل مـن الـصحابة املبجلـني 
ــا تــشكو زوجهــا، فقــال لـه: املقـربني، فقــال لــه ــا تقــول : كيــف؟ قــال:  أمــري املـؤمنني إ إ

لعبادة ويرتكها، وال يعطيها حقها، فقـال لـه ت مـا دمـت قـد فقهـ: لك أن زوجها مشغول 
: كــم زوجــة مــن حقــك أن تتزوجهــا؟ قــال: القــضية فــاحكم فيهــا، فطلــب الرجــل وقــال لــه

م مــرة، وهــذا احلكــم الــشرعي املخ: أربعــة، قــال لــه فــف املعــدل فهــي هلــا حــق كــل أربعــة أ
ـذا احلكـم أصـدر لـه سـيد عمـر قـرارا وقـال لـه... الذي عمله لنا اإلسالم  : ًفلما حكم 

  .ًدينة الفالنية لتكون قاضيا هلاخذ هذا اخلطاب واذهب إىل امل
  :قال : األمر الثالث

}
َ

جلد 
ُ
ِ
ْ م َ ْأحد ُ ُامرأته َ َ َ جلد ْ

َ د، َ ِالع ْ َّثم َ
ُ

َجامعها  ُ ِ
َ ِاليوم ِآخر ِ ُ

ْ َ{١٩٢  

!! أنــت طــوال النهــار تــضايقها، ونكــد وهــم وغــم، وآخــر النهــار تريــد أن تواقعهــا؟
ــذا األمــر مثلــك؟ألــيس مــن حقهــا أن تكــون جــاهزة حــىت تتلــذذ فطاملــا أنــت تريــد هــذا !  

ُتعــاىل لــك لتؤنــسك يف ســبحانه األمــر جيــب أن تراعــي مــشاعرها كإنــسانة كرميــة خلقهــا هللا 
  .تبارك وتعاىلًبيتك، وتقوم بكل شئونك تطوعا  

ـــدال، فـــال نلجـــأ إىل  ـــاج االعت ــرز النـــواحي يف هـــذا البـــاب، فـــنحن حنت أ ذكـــرت أبـ
اعهـــا إال إذا كـــان عـــن أمـــر طـــيب، ألن كثـــري مـــن املـــصريني مـــن مثـــريات الـــشهوة بكـــل أنو

م يف الـــشهر األول مـــن الزفـــاف، ملـــاذا؟ ألنـــه يتعـــاطى املنـــشطات،  الـــشباب فوجئنـــا مبـــو
واملنــشطات أشــهرها الفيــاجرا، والفيــاجرا يف األســاس مل تكــن دواء منــشط، ولكــن النــاس 

                                                           
  عن عبد هللا بن زمعة صحيح البخاري ١٩٢
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ر اجلانيـــة هلـــا، فمـــا أســـتخدموها، والـــشركة األمريكيـــة الـــيت تنتجـــه مل تـــذكر يف  ا اآل نـــشر
ــسببها؟ أي شــخص لــو كــان يعــاين مــن  تمــع ب ر اجلانبيــة هلــا الــيت ظهــرت عنــد يف ا اآل
قــصور يف القلــب ولــو بــسيط، وتعــاطى الفيــاجرا، وأحــس بتعــب يف عــضلة القلــب، وأخــذ 
عــالج ذلــك وهــو وضــع حبــة حتــت اللــسان، فــإذا وضــع احلبــة حتــت اللــسان وقــد تنــاول 

ًا، ميوت فورا، ولذلك معظـم حـاالت املـوت مـن هـذا األمـر، فيتعـاطى الفيـاجرا وال الفياجر
يعلــم أن عنــده تعــب يف القلــب، فيحــدث تعــب مفــاجئ وهــو يعــرف العــالج فيأخــذ حبــة 

  .حتت اللسان، فيحدث املوت الفوري
واملنــشطات يتعاطاهــا مــن كــان عنــده قــصور مــن الناحيــة اجلنــسية، لكــن الــشباب 

 هـذا الـشباب يظـل إىل مـا شـاء ومن ليلة الزفاف، بدون سبب، مع أنيتعاطى منشطات، 
 يديـه فـرتة قبـل اإلمـام أبـو العـزائم، تـزوج ىًوقد رأيت رجال مـن الـصاحلني وتربيـت علـهللا، 

مهـــا ةوكـــان عنـــده مخـــسة وتـــسعون ســـنة، وأجنـــب ثالثـــ  أوالد بعـــد هـــذا الـــسن، ومل يكـــن أ
ً طعامهم مل يكن دمسـا كطعامنـا يف هـذه فياجرا وال منشطات وال أي شيء من ذلك، وحىت

م، لكنهم عودوا أنفسهم على هذا الباب   .األ
فمــا دمــت أ ال زلــت شــباب أتركــه علــى األمــر الطبيعــي، واجلــسم علــى مــا تعــود 
ت الطبيعية سيشتغل، ولو أدخلت لـه منـشطات مـن  عليه، فلو تركت اجلسم يفرز اهلرمو

  . الصبا والشباباخلارج سيقف، وأنت ال زلت يف مراحل
ُفــإذا كــرب يف الــسن، وهــي األخــرى كــربت يف الــسن، فيكفــي كــل شــهر مــرة أو كــل 
خـــذ منـــشط هلـــذا األمـــر جيـــب أن تـــذهب لطبيـــب قلـــب،  أســـبوعني مـــرة، فـــإذا أردت أن 
وطبيــب القلــب يكــشف ويتأكــد أن القلــب ســليم ويــصف لــك اجلرعــة، وحيــدد لــك عــدد 

ت، حىت حتدث العالقـة اجلنـسية امل ناسـبة لـك، وحـىت حتـافظ علـى صـحتك، وحتـافظ النو
  .كذلك على املودة وعلى الرمحة الين بينك وبني زوجتك

  .وهذا هو اإلسالم احلنيف
، وأن جيعلنا دائما نتبع نبينـا، ونعمـل نسأل هللا  ً أن يرزقنا الوسطية يف كل أمور

ًبشرعنا وقرآننا، وأن نكون دائما وأبدا له ذاكـرين، ولنعمـه شـاكرين تـه يف أنفـسنا ويف ً  وآل
لـــصا َّوصـــلى هللا وســـلم حلني، وجيعلنـــا مـــن عبـــاده املقـــربني، خلقـــه متـــدبرين، حـــىت يلحقنـــا 

رك على سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلم   َّو
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ون      الحلقة    )٢٠٤             (                                                            الع

ون   ١٩٣الحلقة الع
كة  ١س     فتح أبواب ال

  إطالة األعمار  ٢س
  ترك الفضول  ٣س
  التائب وماله  ٤س
  مجالس الصالح  ٥س
َّسالح األمة للنهوض  ٦س ُ  

  

كة: ١س   ١٩٤فتح أبواب ال

؟ كة  بي ف أفتح أبواب ال   ك
 لجوابا   

هذا السؤال حيتمل معنني، بييت احلقيقي قليب، وبيـيت اآلخـر سـكين، فـإذا كـان بيـيت 
 ُقليب ستكون له إجابة، وإذا كان بييت موضـع سـكين سـتكون لـه إجابـة أخـرى، وسـنحاول

خذ إجابة واحدة تشمل اإلثنني معا إن شاء هللا   .ًأن 
م وأبنــائهم أســباب نــزول الربكــة مــن هللا   علــى قلــوب األتقيــاء وأجــسادهم وبيــو

ـــوى ــــا يف التقـ ـــواهلم، حــــددها كتــــاب هللا  م وأمـ   : وزوجــــا                      
                                           ))لفتحنا عليهم (ُ مل يقل هللا ))األعرافاألعراف٩٦٩٦
دة، ، والربكـ)بركـات(ألن اخلـريات للكـل، ولكـن ) خـريات وهـذه كانــت ة يعـين النمـو والـز

ــة الــيت كــان يعــيش فيهــا أصــحاب رســول هللا  ، ويعــيش عليهــا الــصاحلون حــىت يف احلال
  .وتعاىل عليهمزماننا هذا بفضل هللا تبارك 

ختــصار شــديد هــي فالربكــة حتتــاج تقــوى هللا  ، والتقــوى فيهــا كــالم كثــري، لكــن 
ًاخلوف من هللا، واملراقبة الدائمة حلضرة هللا، يعين اإلنسان دائما يـشعر أن هللا يطلـع عليـه 

                                                           
  م٣٠/١/٢٠٢٠هـ ١٤٤١ من جماد اآلخر ٥مجمع الفائزين الخيري  مسجد – المقطم –القاهرة  ١٩٣
 .صغير حجمه كبيرة فائدته) عالج الرزاق لعلل األرزاق(من أراد اإلستزادة والتوسع فعليه بكتابنا ١٩٤
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ون      الحلقة    )٢٠٥             (                                                            الع

ن هللا يطلـع عليـه ويـراه، هـل سـيقع يف معـصية؟ مـستحيل، ! ًويراه، فإذا كان دائما يشعر 
نـه حيـاول أن يـستزيد مـن الطاعـات، ليــستزيد مـن رضـا هللا، وخيـشى أن يقـع يف املعاصــي أل

  . مطلع عليه ويراهألنه يعلم أن هللا 
 َّوما يساعد علـى نـزول الربكـات مـن األعمـال الـيت وجهنـا إليهـا سـيد الـسادات 

ْمــن { :ًاحملافظــة علــى الــصالة حاضــرا يف مجاعــة يف املــسجد علــى الــدوام، قــال   َصــ َ
ِ عــ ِ َأر

ِ
َ ْيومــا ْ ٍجماعــة ِ َ

َ َ ُــدرك َ ْ ة ُ بــ الت
َ َ

ِ
َّ

األو 
ُ ْ

ــت  ْكت َ ِبراءتــان، ُلــه ِ
َ َ َ بــراءة َ

ٌ َ َ ْمــن َ
ِ 

النار،
َّ

راءة  و
ٌ َ َ َ ْمن َ

ِالنفاق ِ
َ ِّ

 {١٩٥  
ــه هللا، يــصلي الــصبح يف مجاعــة، مث يــذكر هللا حــىت تطلــع  ــد أن يفــتح علي ُالــذي يري

، بــشرط أن يكــون العمــل الــشمس، وبعــد طلــوع ُ الــشمس بثلــث ســاعة يــصلي ركعتــني  ُ
َأخلــص َمــا { :ًخالــصا لوجــه هللا، وهــذا قــال فيــه  ْ

ــد  ع
ٌ ْ عــ َ َأر

ِ
َ احا ْ َصــ إ َ

َّ
ْظهــرت  َ َ 

ُينابيع
ِ

َ مة َ ِالح ْمن َِ
ه ِ ِقل ِ

َ
ِلسانه َع  ِ َِ {١٩٦  

ًوهـذه تظهــر صـدق اإلنــسان، إذا كـان صــادقا نقـول لــه ألربعــني، فــإذا أمت عليـك : ُ
ُال يوجد إخـالص، ألنـك رمبـا تـصلي مـن : ًاألربعني ومل يكتسب شيئا من احلكمة، نقول له

تيــك احلكمــة، فالــصالة هنــا ، أجــل أن  ، لكــن جيــب أن تــصلي  فــإن جــاءت ُ ليــست 
، فال بد من تطبيق اإلخـالص أوال،  ت ال يهم، ألنين أصلي  ًاحلكمة أو مل  حـىت يكـون ُ

  :هذه الفرتة ما بني صالة الفجر وشروق الشمس، قال فيها ًلعمل خالصا لوجه هللا، ا

َّاللهم{  ْارك ُ ِألم َ
َّ ُ َورها  ِ ِ ُ{١٩٧  

إذا دعا يكـون دعـاؤه مـستجاب بربكـة هـذا الوقـت، وأي عمـل يـتم يف هـذا الوقـت 
يكـون ذكـر ذكـر الـرمحن ًيكون مباركا، فإذا تال القرآن تكون تالوة مشهودة مباركـة، وإذا 

ّمبارك، ولذلك من حيي   : هذه الفرتة كلها قال فيه ُ

َمن ص ال{  ْ غداةَ
َ َ َ

ذكر ا ح تطلع الشمس، ثم ص  َ  جماعة ثم قعد  َّ ْ َّ َُ ُُ َّ َ ْ ََّ َ ََ ُ ْ َ َ َ َ
ٍ
َ

ِ
أجر حجة وعمرة تامة، تامة، تا انت له   ، عت ر
َ َ َ

ٍ ٍ ٍ
َّ َّ

ٍ
َ ْ ُ َ َّْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ٍمةَ

َّ{ ١٩٨  

                                                           
  جامع الترمذي ومسند أحمد عن أنس بن مالك  ١٩٥
  عن أبي موسى األشعري ي شيبةبمصنف ابن أ ١٩٦
 سنن الترمذي وأبي داود عن صخر الغامدي  ١٩٧
  جامع الترمذي عن أنس بن مالك  ١٩٨
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ون      الحلقة    )٢٠٦             (                                                            الع

ًمجاعة مـن أصـحاب رسـول هللا كلفهـم بغـزو قبيلـة مـن قبائـل العـرب، فعـادوا سـريعا  َّ
رأينـا َمـا{  :ومعهم غنائم كثـرية، فقـال رجـل

َ ْ ْعثـا َ ع َ َأ َ رجعـة ْ
ً َ و َْ

َ َأفـضل َ َ ْ
مـة  غن

ً َ ِ
َ

ْمـن 
ِ 

هذا
َ عث َ ِال

ْ َفقال ،!َ َ َ
ُّالن 

ِ
َّ

 : أ
َ

ـم  ْأدل ٍقـوم َعـ ُ
ْ َ

ُفـضلأ  َ ْ
مـة  غن

ً َ ِ
َ

ع  ُوأ َ ْ رجعـة؛ َ
ً َ َْ 

ــــوم ٌقــ ْ َ
ـــهدوا  شـــ

ُ
ِ

َ
ة  ـــ صـــ

َ َ ْالــــــصبح َ ــم ُّ َّثــــ ُ
ــــسوا  ُجلــ ــــذكرون َ ــ

َ ُ ْ ـــ َا َ َّحـــ ــــت َ ْطلعــ َ ـــيهم َ ْعلـــ ْ
ِ

َ 
ُالشمس ْ َّ
َأولئك 

ع ِ ُأ َ رجعة ْ
ً َ ُوأفضل َْ َ ْ مة َ غن

ً َ ِ
َ

 {١٩٩  
ـــس ـــا يف هـــذه ال ـــنفس جتعـــل معظمن ـــم أن ال ـــام، فهـــذه ســـاعة مباركـــة، وأ أعل اعة ين

لذات يف الشتاء، مع أن الليل يكون طويال، وكان رسول هللا    : يقولًو
ُالشتاء{ َ ِّ

يع  ُر
ِ
ِالمؤمن؛ َ

ْ َق ُ ُ َ
ُنهاره  ُ َ َفصام، َ َ َ

َوطال  َ له َ ُل َفقام ْ َ َ
{٢٠٠  

م سيـشبع مـن النـوم ، والنهـار قـصري فلـو صـام لـن يـشعر  ....الليل طويل فمهمـا 
فأفــسد علينــا طاعــة امللــك ....  ظهــر يف عــصر الفــيس بــوك ، لكــن ....جبــوع وال عطــش

م،  ـــسان مـــع الفـــيس بـــوك .... العـــالم يف هـــذه األ ذان حـــىت يفاجـــأ!!!! فـــيجلس اإلن  
ـــر،  ــــه، !!!!! الفجـــ ــــسلم منــ ـــه يــ ــوك، وليتـــ ــــيس بــــ ـــساد الفــ ــه يف فـــ ـــل كلــــ ـــضى الليـــ   !!!! فقـــ

  .ُألن معظم املواقع فيها ما يغضب هللا تبارك وتعاىل
 مــنظم، فيجعــل وقــت قليــل للفــيس بــوك، ألنــه لــن ينتهــي، لكــن الــذي لكــن املــؤمن

ُينتهي من هذه الليلة ال يعوض، وهل أستطيع أن آيت بليلة غـري هـذه الليلـة وأعـوض فيهـا  ُ
نيــة إىل يــوم القيامــة، والنهــار الــذي ميــر ال  يت مــرة  هــذه الليلــة؟ ال، فالليلــة الــيت متــر لــن 

  .ُيرجع مرة أخرى إىل قيام الساعة
م والليـايل فيمـا يرضـي هللا، وفيمـا حيبـه سـيد  ُفاملؤمن العاقل هو الذي يـستغل األ ُ

  .رسول هللا 
ب لـألرزاق املباركـة؛ أن اإلنـسان يـصلي الفجـر يف مجاعـة، مث يـذكر هللا، إن  ُفأول 

ن أقرأ كتـاب هللا، وأسـتغفر هللا، وأصـ لي ُكان يف مصاله، أو يف بيته، املهم أن أذكر هللا، 
ُعلى رسول هللا حىت بعد مطلع الشمس بثلث ساعة، وأصلي ركعيت سنة الضحى ُ.  

                                                           
  جامع الترمذي وتحفة األحوذي عن عمر بن الخطاب  ١٩٩
 مسند أحمد والسنن الكبرى عن أبي سعيد الخدري  ٢٠٠
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ون      الحلقة    )٢٠٧             (                                                            الع

أن حيــرص اإلنــسان علــى أن يكــون مطعمــه مــن حــالل، ألن املطعــم : البــاب الثــاين
  .احلالل فيه الربكة من هللا 

إذا كــان املطعــم فيــه شــبهات، فهــذا الــذي حيتــاج إىل جهــاد، حــىت تتقــوا الــشبهات، 
ُفقد استربأ لدينه وعرضه، وشـبهات يعـين أمـر هنـاك مـن حيللـه، وهنـاك ومن يتق الشبهات 

ُمن حيرمه، فماذا أفعل؟ ما دام هم خمتلفني فيـه أتركـه كلـه، ملـاذا؟ إمامنـا أبـو بكـر الـصديق 
ب واحد من احلرام: (( يقول   ))ًكنا نرتك سبعني  من احلالل، خمافة الوقوع يف 

ب كلهـــم حـــالل، وفـــيه م واحـــد حـــرام وال نـــستطيع حتديـــده، فمـــاذا يعـــين ســـبعني 
، ألنه من اجلائز أن هذا الباب احلرام يكون فيه غـضب هللا، ولـن  ًأفعل؟ أترك السبعني 

  .تيين الربكة من هللا 
ًولــذلك دائمــا أكـــرر أن مــن حيــصل علـــى الــرزق احلــالل يف زماننـــا هــذا يكــون مـــن 

  :أولياء هللا، قال 

ْأطب {
َمطعمك ِ َ َ ْ ت َ

َ
َمستجاب ْن َ َ ْ ِالدعوة  ُ

َ ْ َّ
{٢٠١  

  .يدعو هللا فيجيبه هللا، ألنه حريص على املطعم احلالل
إخــراج الزكــاة، فــإذا كــان عنــده شــيء يــستوجب الزكــاة، يعــين بلــغ : البــاب الثالــث

ـــذي حـــدده لنفـــسه مـــن العـــام  ـــسان يف الوقـــت ال ـــسارع اإلن َّنـــصاب الزكـــاة، فـــال بـــد أن ي
ُة التجارة أحدد فيها لنفسي شهر هجري أخـرج فيـه الزكـاة اهلجري، ألن زكاة املال أو زكا ُ

يت هذا الشهر أن أخرج ما علـي مـن مـال  َّكل عام، وال جيوز شهر مشسي، وال بد عندما 
، وإذا كــان  %٢,٥، إذا كانــت زكــاة املــال، أو زكــاة التجــارة َّأوجبتــه علــي الزكــاة  

  : إنـــسان عنـــده زرع أو مزرعـــة أو غـــريه، فهـــذا                      ))األنعـــاماألنعـــام١٤١١٤١(( 
ًيعين يوم احلصاد خيرج الزكاة اليت عليه فورا   ُ.  

ــذا القــدر مــن أبــواب الربكــة، نــسأل هللا أن يبــارك لنــا يف أعمــار وأوقاتنــا  وأكتفــي 
  .وأموالنا وأمساعنا وأبصار وأجسامنا وأوالد وزوجاتنا أمجعني

                                                           
  معجم الطبراني عن سعد بن أبي وقاص  ٢٠١
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ون      الحلقة    )٢٠٨             (                                                            الع

  مارإطالة األع

ل هللا األعمار؟ ط   هل 

   ....نعم يطيل هللا العمر يف طاعة هللا
  :ًفنحن مجيعا أمة سيد األولني واآلخرين قال فينا 

ُأعمار { َ ِأم ْ
َب َما َّ ْ َالست َ ِّ ، ِإ ِّ ع َالس

ِ ْ ْوأقلهم َّ ُ َ ْمن َ جوز َ
ُ ُ َذلك  َ

ِ
َ

{٢٠٢  

يت يف اآلخـرة قليل من ميـوت قبـل الـستني، وقليـل مـن يظـل بعـد  الـسبعني، ولكننـا 
يت ولــه ســبعة آالف ســنة، ومنــا مــن يكــون لــه عــشرة آالف  ولنــا أعمــار طويلــة، فمنــا مــن 

ا هللا يت هذه األعمار؟ من بركة األعمال الصاحلة اليت كلفنا    .َّسنة، فمن أين 
الليلـة ُففي كل سنة أعطا هللا ليلة واحدة امسها ليلة القدر، حيسب العمل يف هـذه 

   :ُكثر من ألف شـهر، ومل يقـل ألـف شـهر، ولكـن قـال                             

   ..!!! وخري يعين مفتوحة، فأقل أجر يكون عمله يساوي ألف شهر))القدرالقدر٣٣((
 مـضاعفة إىل سـبعمائة ضـعف، ًالكن هنـاك مـن يكـون عملـه أكثـر مـن ذلـك أضـعاف

فمـــن أحيـــا ليلـــة القـــدر بـــصالة العـــشاء يف مجاعـــة، والـــصبح يف ، يـــشاءويـــضاعف هللا ملـــن 
ُمجاعة يف العشر األواخر من رمضان، سيضاف إىل عمره ثالث ومثانون سنة وأربعـة أشـهر 

دة كل سنة    !!!!على األقل، وهذه ز
دة؟   !!.فعندما ميوت كم تكون الز

  : العمـــر قـــال فيـــه هللا                           ))األجـــل الـــذي  ))األنعـــاماألنعـــام٢٢
ـــال  ـــار واألعمــ ـــات والعبـــــادات واألذكــ لطاعــ ـــر  ــل آخــ ـــه املـــــوت، وهنـــــاك أجـــ ايتــ ـــه  نعرفــ

  . ألنه يزيد فيه ما يشاء الصاحلات، وهذا عند هللا 
  : يف عمل قد تركه أكثر أهل زماننا، وهو صلة الرحموقال 

صلة{ 
ُ

ِالرحم ِ ِ د َّ ت
ُ َ

ْالعمر  ِ  ُ{٢٠٣  

                                                           
  رمذي وابن ماجة عن أبي هريرة جامع الت ٢٠٢
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ا لن تكلفنا شـيئا، وأ قـد أصـل صلة ا ًلرحم تزيد يف العمر، وحنن قد تركناها مع أ
هلــاتف احملمــول، فلــو خصــصت كــل يــوم مكاملــة لواحــد أو واحــدة مــن أهلــي،  ُالــرحم ولــو 

ُال شــيء، حــىت أن األمــر قــد ســهل علينــا، فيمكنــين التواصــل معهــم ! مــاذا يكلفــين ذلــك؟
غري ذلك، وبذلك أكـون قـد عملـت بـصلة الـرحم على املاسنجر، أو على الواتس آب، و

ـــا رســـول هللا  ، فـــصلة الـــرحم تزيـــد يف األعمـــار، ومل حيـــدد وتـــرك التحديـــد الـــيت أمـــرين 
يد    .للحميد ا

ــد يف عمــر اإلنــسان عنــد هللا، ففــارق بــني  ــرب، وأعمــال اخلــري كلهــا تزي ًإذا أعمــال ال
ًا مــضاعفات عنــد هللا تبــارك عمــر اجلــسم وعمــر الطاعــات، فعمــر الطاعــات يكــون أضــعاف

  .وتعاىل يوم القيامة، نسأل هللا أن ينفعنا بذلك أمجعني

  ترك الفضول

ف أترك الفضول؟ ؟ وك ف أعرف أن فضو   ما الفضول؟ وك
 لجوابا   

الفـــضول هـــو حماولـــة اإلنـــسان معرفـــة شـــيء ال ينبغـــي لـــه معرفتـــه وال الـــسؤال عنـــه، 
ادت عــن احلــد يف زماننــا، ولــذلك أول أدب للمريــد إن أراد أن يكــون مــن وهــذه العــادة ز

يد أن يعمل بقول النيب    :أهل القرب عند احلميد ا

ْمن {
ْحسن ِ م ُ ِإس

َ ْ
ِالمرء ِ

ْ ه َ ُتر ْ  َما َ
َ

ه  ِعن ِ ْ َ {٢٠٤  

ًهذه الساعة مجيلـة جـدا، مـن أيـن أتيـت : ًمثال جيد شخص يرتدي ساعة، قيقول له
ً جاءتــك هديــة أم اشــرتيتها؟ وبكــم اشــرتيتها؟ ويفــتح حــوارا، فمــا شــأنك وهــذا ــا؟ وهــل

ملرة، وهكذا قس على ذلك   .احلوار 
َّواألســـوأ مـــن ذلـــك أن يكـــون هـــذا الكـــالم عنـــدما يـــزور أحـــدا يف بيتـــه، فيتلـــصص ً  

ــول ــت هنــــا وهنــــا، ويقــ ـــم اشــــرتيته؟: يف البيــ ـــت بــــه؟ وبكـ ــن أتيـ ــن أيــ    .... هــــذا الــــشيء مــ
                                                                                                                                                    

 عن عبد هللا بن مسعود وتفسير ابن كثيرمسند الشهاب  ٢٠٣
  جامع الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة  ٢٠٤
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بع لل   .جهاز املركزي للمحاسبات وكأنه 
ًمــثال شــخص بــىن بيتــا فيقــول لــه  فــالن كــم كلفــك هــذا البيــت؟ وكــم ألــف طوبــة : ً

استهلك البناء؟ وكم طن أمسنت؟ وكم طن حديـد؟ وكـم أخـذ منـك املقـاول؟ لكـن  أخـي 
ًهــذه األمــور ال ينبغــي أن تكــون أبــدا بيننــا، ألن معــشر املريــدين !! مــا شــأنك أنــت بــذلك؟

م تعلموا األدب من سيد األولني واآلخرين هم مجهور    .ِّأهل األدب اجلم، أل
: ًاإلنسان ال يتدخل مـع اآلخـرين يف أي أمـر، مـثال ذهـب ليـزور صـديق لـه، فيقـول

وهــذا كــالم ال ! أ رأيــت زوجتــك حزينــة، هــل هنــاك خــالف بينكمــا؟ ومــا هــذا اخلــالف؟
ـى عـن ذلـك األمـر، فـال شـأن  يل بـذلك، إال إذا هـو حكـى يل، يصح، إذا كان النيب قـد 

ـــإذا  ـــالف، فـ ـــل اخلـ ــــدخل حلـ ـــتطعاوأراد مــــين أن أت س، وإن مل أسـ ــل ال    ســــتطعت أن أحــ
ـــذهب ألبيهـــا أو أخيهـــا أو  ــن البدايـــة أ ال أســـتطيع أن أحـــل، وأنـــصحه أن ي   أقـــول لـــه مـ

  .خاهلا لينهوا اخلالف
ــ: ًفالفــضول زاد عــن احلــد، يقــول لــه مــثال : ة؟ يقــول لــهكــم جممــوع ابنــك يف الثانوي

أ أرى أن تدخلــه كليــة كــذا، : ال أدري، فيقــول لــه: ومــاذا ســيدخل؟ يقــول: كــذا، فيقــول
وما دخلك يف هذا األمرَ؟ هو يدخل الكليـة الـيت يـسرتيح هلـا، لكـن أ ! وأنت ما شأنك؟

أنـــتم : ًأوال الكليـــة الـــيت يريـــدها الولـــد، حـــىت ال يقـــول: أعـــرض رأيـــي لـــو ســـألوين، وأقـــول
ًدها، وذلك لو حدث شيئا بعد ذلك، بعـد ذلـك ُ هذه الكلية وأ مل أكن أرعلىوين أجربمت

ــةالكليــة الــيت تــسرتحيون هلــا،  ــدون رأيــي فكلي ــرأي وإذا كنــتم تري ــه، ولكــن ال  كــذا أفــضل ل
األول واألخري لصاحب الشأن، لكن ال أتدخل ألجرب شخص علـى شـيء ال يريـده، وقـد 

  .ب مشوريتحتدث له مشاكل مع أبيه وأمه، وذلك بسب
ِأنت كـشفت عنـد مـن مـن : ًوأيضا مثلها لو ذهبت ألزور شخص مريض، فأقول له َ

ًالطبيـب فـالن هـذا ال يفهـم شـيئا، أنـت تـرتك : عند الطبيب فالن، فيقول: األطباء؟ يقول
ال تتــدخل يف حيــاة اآلخــرين، ألن ! دواءه وتــذهب للطبيــب فــالن، لكــن أنــت مــا شــأنك؟

ال اخــتالف األذواق لبــارت الــسلع، فكــل واحــد يــذهب كــل واحــد لــه مــا يــروق لــه، ولــو
ــده، وإن مل يطلــب مــين املــشورة فــال أتــربع  يــشرتي مــا يريــده، ويــذهب للمكــان الــذي يري

  .ُملشورة، ولكن اجعلها غالية، وعندما يسألين ويلح علي أعطيه املشورة
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ًفالفضول ال ينبغي أبدا، ومعذرة حدث هذا الكالم معـي أ شخـصيا، كتبـت  ً ذات ً
ِمرة على الفـيس أنـين أريـد أن أبتعـد قلـيال عـن اخللـق، فكتبـت أنـين سـأكون يف خلـوة مـن  ً
ت، ومــن الرســائل مــن علــى الفــيس  الفــرتة مــن كــذا إىل كــذا، وأ أريــد الراحــة مــن التليفــو

أيـن اخللـوة؟ : وعلى الـواتس وغـريه، فكـل املقـصد كـان هـذا فقـط، فوجـدت مـن يرسـل يل
ـا فـستقولفلو ! ومل؟ فما شأنك؟ أذهـب ألزوره، والثـاين سـيأيت ليـزور، : أخربتك عـن مكا

    : والثالث سيزور، وبذلك مل تعد خلوة، ، هذا أمـر ال شـأن لـك بـه               

                   ))املائدةاملائدة١٠١١٠١((.  
َِلكن بدال من أن تسألين ارجع إىل أحوال الـصاحلني، مل كـانوا يع ملـون خلـوة؟ كـانوا ً

زل علـى البلـد الـيت هـم فيهـا، أو الدولـة الـيت هـم  ٌيعملون اخللوة ألنـه أحيـا يكـون بـالء  ً
ُفيها، فيختلوا ويستغيثوا ويتـضرعوا إىل هللا لريفـع هـذا الـبالء عـن هـذه الدولـة، وحتـل هـذه 

ــوة، ـــصاحلني يف خلـــوة وإن كـــانوا يف جلـ ــل أنفـــسهم، ألن ال ــن أجـ ـــيس مـ  !! !املـــشكلة، ول
  :فالسيدة رابعة تقول

ــــدثي ـــ ــــؤاد حمـــ ـــ ــك يف الفـــ ـــ ـــ ــ ــــد جعلت ـــ ــــدثيولقـــ ـــ ــــؤاد حمـــ ـــ ــك يف الفـــ ـــ ـــ ــ ــــد جعلت ـــ   ولقـــ
  

ـــي ــن أراد جلوســـــ ـــ ــــسمي مـــ ــت جــــ ـــ ـــيُوأحبـــ ــن أراد جلوســـــ ـــ ــــسمي مـــ ــت جــــ ـــ   ُوأحبـــ
ــــؤانس   ـــ ـــ ـــل مــ ـــ ـــ ـــ ــين للخلي ــــ ـــ ــــسم مـــ ـــ ـــ ــــؤانٌسفاجلــ ـــ ـــ ـــل مــ ـــ ـــ ـــ ــين للخلي ــــ ـــ ــــسم مـــ ـــ ـــ   ٌفاجلــ

  
ـــسي ـــ ــؤاد أنيــــ ـــ ــــيب يف الفـــــ ـــ ـــب قلـــ ـــ ـــ ـــسيوحبيـ ـــ ــؤاد أنيــــ ـــ ــــيب يف الفـــــ ـــ ـــب قلـــ ـــ ـــ   وحبيـ

  
ــارك وتعــاىل،  ــم يف مجــع اجلمــع وفــرق الفــرق يف نفــس الوقــت مــع حــضرة هللا تب أل

إذا خـال )) وة خلو القلب مـن األغيـاراخلل: ((واخللوة احلقيقية قال فيها اإلمام أبو العزائم
  .القلب من األغيار يكون اإلنسان يف خلوة

ُلكــن هــذه كانــت عزلــة، ومل أكتبهــا عزلــة ألنــه لــن يفهموهــا، فقلــت خلــوة ألســرتيح 
كــت وتعبــت وعنــدي رحلــة طويلــة، فــأردت أن أعطــي اجلــسم حقــه مــن  ُألين كنــت قــد أ ُ

  .الراحة، فقلت هي خلوة
لــبعض كتبــوا يل، واتــصلوا علــي اهلــاتف فلــم أرد علــى أحــد، واألدهــى مــن هــذا أن ا

لبيت وسألوا أهل البيـت أيـن هـو؟ هـل هـذا أدب  أحبـاب ! َِومل هـذه اخللـوة؟! فاتصلوا 
إلخـوة الــصادقني؟ واألدهـى مـن هــذا أن بعـضهم يقــول يل  هللا ورسـوله؟ وهـل يليــق ذلـك 

  !! شيء غريب!نريد أن تعرفنا ما حصل لك يف اخللوة؟: بعد أن خرجت
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ون      الحلقة    )٢١٢             (                                                            الع

ـــل، ـــسا وال أقــ ــق هللا نـفـ ــ ـــضول، ولــــذلك الفـــــضويل ال ميــــشي يف طري ـــو الفـ ًفهــــذا هـ َ َ  
ـــام، ــــف عــ ــــدا ألـ ــــنهم إال بعـ ــزدد عـ ـــ ـــام مل ي ــــف عــ ــــصاحلني ألـ ل الـ ــــاحب كم ً وإن صـ ـــ ــ َّ ُ،،،،   

  .ألن الفضول ال يصلح يف طريق هللا

  التائب وماله

ساوى التائب مع من ال ذنب له؟   هل ي
 لجوابا   

ــب يف توبتــــه فــــإن هللا  ــره، فــــإذا زاد يف إذا صــــدق التائــ ً يتــــوب عليــــه أوال ويطهــ
  : اإلخالص دخل يف قول هللا                              ) ) الفرقانالفرقان٧٠٧٠((.  

والتائــب مــن الــذنب رمبــا يفــوق مــن ال ذنــب لــه يف أمــر، ألنــه يكــون عنــده حــافز 
ُالذي فعله، يعين يريد أن يفعل شيئا يعوض هـذا الـذنب، كمـا حـدث مـع لتعويض الذنب  ً

، عنـــدما ذهـــب وحـــشي قاتـــل محـــزة عـــم النـــيب أســـد هللا، حيـــث أصـــحاب رســـول هللا 
َّـاتفقت معه هند بنت عتبه علـى أنـه إن قتـل محـزة كـان حـرا، فتلبد يف جانـب ومعـه حربـة،  ً ُ

حلــراب، ولــيس لــه مقــصد مــن احلــر ب إال قتــل محــزة، وضــربه حبربتــه يف وكــان جييــد الرمــي 
  .ُصدره فخرجت من ظهره وقتل محزة

  :رضي هللا عنهماوبعد ذلك كما أخرب عبد هللا بن عباس 

عـــث{
َ َ ُرســـول َ ِّوحـــ ِإ  ِا َُ ِ

ْ ٍحـــرب ْبـــن َ
ْ ِقاتـــل َ ِ

َ
حمـــزة 

َ َ ْ ُـــدعوه َ َُ ْ
م، ِإ  ِاإل

َ ْ
ْســـ ِ 

َفأرسـل َ ْ َ
ـه  ِإل ْ
ـا: ِ محمـد َ

ُ َّ َ ـف ُ َك ِتـدعو ْ
ُ ْ َ

َوأنـت  ْ ُتـزعم َ ُ ْ َ
أن 

َّ
ْمـن  َقتــل َ َ َ

ك ْأو  َأ َ ْ
ز ْأو 

َ َ
 

َلـــق أثامـــا، َ
َ

ُـــضاعف  َ َ ُالعـــذاب ُلـــه ُ َ َيـــوم َ ْ امـــة َ ِالق ِ
َ خلـــد َ و

ْ ْ َ ـــه َ ِف َمهانـــا، ِ وأنـــا ُ
َ ُصـــنعت َ ْ َ َ 

َذلــــك
ِ
َ

ْفهــــل  َ تجــــد َ
ُ

ِ
َ

ْمــــن ِ 
ٍرخــــصة؟ ِ

َ ْ َفــــأنزل ُ َ ْ َ
إ:  ُا 

َّ
ْمــــن ِ ـــ َ تـ

َ
َوآمــــن َاب َ َوعمــــل َ ِ

َ َ 

ِصـــالحا
َفأولئـــك َ

ِ
َ

ـــدل  ُي ِّ َ ئاتهم ُا ُ ْســـ
ِ ِ

َ ِّ ٍحـــسنات َ
َ َ ـــان َ و

َ غفـــورا ُا َ
ُ َ

مـــا  ِرح َ َفقـــال َ َ
 

ٌّوحــ ِ
ْ ــا: َ محمــد َ

ُ َّ َ هــذا ُ
َ ٌط َ ْ َ

د،  شــد
ٌ

ِ
َ

إ 
َّ
ْمــن ِ َتــاب َ َ

َوآمــن  َ َوعمــل َ ِ
َ عمــ َ

ً َ ِصــالحا، َ
َ 

َفلع َ
 
َ

ُأقدر  ِ
ْ

هذا، َع 
َ َفأنزل َ َ ْ َ

إن :  ُا 
َّ
 َا ِ

َ
ُغفر  ِ

ْ أن َ
ْ

َك  َ ْ ِه ُ غفر ِ ُو ِ
ْ َ َ 
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ون      الحلقة    )٢١٣             (                                                            الع

دون َمــــا
َ َذلــــك ُ

ِ
َ

ْلمــــن  َ ُــــشاء ِ َ َ
 َفقــــال َ َ

ـــ  ٌّوحـ ِ
ْ ــــا: َ محمــــد، َ

ُ َّ َ هــــذا ُ
َ عــــد َأرى َ

َ ْ ئة، َ ٍمــــش
َ

ِ
َ  

فـــ 
َ َ

ُغفـــر ْأدري  َ ْ ؟ ْأم ِ ُ
َ

ْفهـــل  َ ُغـــ َ ْ َ
هـــذا؟ 

َ َفـــأنزل َ َ ْ َ
ـــا :  ُا  ـــادي َ َع ِ َ َالـــذين ِ

ِ 

فــوا أ
ُ َ ْأنفـــسهم َعــ ْ

ِ ِ
ُ ْ

 
َ

ُتقنطــوا  َ ْ َ
ْمــن 
ِرحمـــة ِ َ ْ إن ِا َ

َّ
ُغفــر َا ِ ِ

ْ َالــذنوب َ ُ ُّ
عـــا  ِجم

َ 

ُإنه َّ
َهو ِ ُالغفور ُ ُ َ

م  ُالرح
ِ ََّقال ؛ َ

ٌّوح  ِ
ْ هذا: َ

َ ْنعم، َ َ َ
َفأسلم  ْ َ

{٢٠٥  

ب، وكــان يف تفكــريه  ُأن يفعــل شــيئا يعــوض مــا فعلــه يف محــزة، ففــي واقعــة فجــاء و ً
َّاليمامة خرج مع اجليش، وكان هناك مسيلمة الكذاب الذي يدعي النبـوة، وبـنفس احلربـة 

ـذه احلربـة مـسيلمة، ويقـول ملـن حولـه ِّلعلهـا تعـوض مـا صـنعته يف : ذهب وعينـه أن يقتـل  ُ
حل   .ربة، ومات فيها مسيلمةمحزة عم النيب، فأخذ يرتبص حىت رأى مسيلمة ورماه 
لذنب   .ما احلافز الذي دفعه هلذا العمل؟ الشعور 

ًوأيضا عكرمة بن أيب جهل، حارب النيب كثريا، فعندما دخل النيب  ِ ً فاحتـا، خـرج ً
عكرمــة مهــاجرا إىل بــالد احلبــشة، ألنــه خــائف ممــا عملــه يف حــضرة النــيب، فــذهبت زوجتــه 

ــه ــه، فقــال هلــاإن عكرمــة فــر: حلــضرة النــيب وقالــت ل ِّ للحبــشة وأ أطلــب منــك أن تؤمن ُ :
 البحـــر وهـــو يتأهـــب لركـــوب ًبــشريه وأمنيـــه، فـــذهبت لـــه مــسرعة وحلقـــت بـــه عنـــد شــاطئ

ــن عمــك، فجــاء وأســـلم، : يعــرب إىل احلبــشة، وقالـــت لــهالــسفينة ل ُإن النــيب حيبــك وهـــو اب
ن يفعــل مثلهــا مــوأقــسم للنــيب  ــه الــيت فعلهــا معــه  ر عــن ذنوب ــ أن يكف ِّ ع الكفــار، فلــم ُ

يــرتك غــزوة مــن الغــزوات إال وخــرج فيهــا، وال معركــة حربيــة بعــد عــصر النــيب إال وشــارك 
فيها، وظل كذلك حىت معركة الريموك وكانت جبوار دمشق، وكانت بني الـروم واملـسلمني، 

ًوحارب حر ال هوادة فيها، ألنه يريد أن ميوت شهيدا، فقالوا له مل تفعـل ذلـك سـتهلك : ً
   ...أ أريد الشهادة حىت جترب ما مضى من الذنوب،: فقالنفسك؟ 

ل الشهادة وحقق بغيته لفعل    .ُو
ــه  ــه حــافزا إىل أن يفعــل شــيئا جيــرب ب ًإذا كمــا قلــت التائــب مــن الــذنب قــد يكــون ل ً ً

  : ُذنوبـه، ويعـوض مـا فعلــه، ومثـل هـذا يقـول هللا يف شــأنه                         

       ))كل الذنوب اليت عملوها سيبدهلا حبسنات))الفرقانالفرقان٧٠٧٠  .  
                                                           

 معجم الطرباين عن ابن عباس رضي هللا عنهما ٢٠٥
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ون      الحلقة    )٢١٤             (                                                            الع

ولكن إنسان لـيس عليـه ذنـوب، ولكنـه كـسول وجامـد، يعـين جممـد نفـسه يف طاعـة 
  .، فمن األحسن فيهما؟ األحسن واألفضل التائب من الذنبهللا 

  مجالس الصالح

؟ ده من مجالس الصالح ستف   ما الذي 
 لجوابا   

ال نستطيع أن نعد اخلريات والربكات واحلسنات والعطاءات الـيت مينحهـا هللا لنـا يف 
لـــس الـــذي حنـــن فيـــه اآلن، مـــا هـــذه  ها يف هـــذا ا جمـــالس الـــصاحلني، فـــأول نفحـــة أخـــذ

  :النفحة؟ قال 

َاجتمع َما { َ َ ٌقوم ْ ْ َ
ت ِ  ٍب

ْ ْمن َ
ِبيوت ِ ُ َتعا ِا ُ

َ
يتلون 

َ ْ َكتاب َ َ
تدارسونه ِا ِ ُو َ ُ َ َ َ َ َ 

نهم ْب ُ َْ إ َ
َّ
ْنزلت ِ َ ُعليهم َ ْ

ِ
السكينة، َ

ُ َ
ِ تهم َّ ُوغش ُ َْ

ِ
َ الرحمة، َ

ُ َ ْ ُوحفتهم َّ ُ َْ َّ ئكة، َ الم
ُ

ِ
َ َ 

رهم ُوذ ُ َ َ من ُا َ ْف َ ُعنده ِ َ ْ
ِ {٢٠٦  

ىل، ٍ يف بيــت مــن بيــوت هللا، يتلــون كتــاب هللا تعــا- مثلنــا هكــذا -ٌمــا اجتمــع قــوم 
ويتدارسونه فيما بينهم، يعين يكون الدرس عـن كتـاب هللا، أو عـن حـديث رسـول هللا ألنـه 
تفــسري لكتــاب هللا، إال ونزلــت علــيهم الــسكينة، وهــذه واحــدة، وغــشيتهم الرمحــة، وهــذه 
ــة، وذكــرهم هللا  جنحتهــا مــن األرض إىل الــسماء، وهــذه الثالث ــة، وحفــتهم املالئكــة  الثاني

  . وهذه الرابعة، وكل واحدة من هؤالء حتتاج إىل جملدات لشرحهاتعاىل فيمن عنده،
  : فالسكينة يقـول فيهـا هللا                                   ))الفـتحالفـتح٤٤(( 

وذكرها هللا يف القرآن يف أكثر من موضع، فالسكينة هي الطمأنينة اليت تنـزل مـن عنـد هللا 
  : ما فوائدها؟ تكفي الفائدة الـيت ذكرهـا هللايف القلوب، و                        

تزيـــد اإلميـــان عنـــدك، وهـــل عنـــد كبـــسوالت أو حقـــن أو دواء يف الـــصيدلية يزيـــد  ))الفـــتحالفـــتح٤٤((
لسكينة اليت ينزهلا للحاضرين! اإلميان؟   .ُال، لكن الرمحن يزيد اإلميان 

                                                           
  سنن أبي داود عن أبي هريرة  ٢٠٦
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يت ب بـع الـدروس علـى اإلنرتنـت، وهـذا ال : عض األحبـة يقـولولذلك عندما  أ أ
ذا الفضل الذي أشر إليه للجالسني يف هذه الدروس   .مانع منه، لكن لن حتظى 

، ومـن منـا ال حيتـاج ًوأيضا تغشاهم الرمحة، يعين ميتلئون كلهم رمحـة مـن الـرحيم 
 فــؤاده مــن األرض إىل عنــان ؟ واملالئكــة حولنــا ملــن يــرى بعــنيتبــارك وتعــاىلرمحــة الــرحيم 

  :َّالسماء، ملاذا أتى هؤالء املالئكة؟ حضرة النيب بني وظائفهم، قال 

إن {
َّ
ِ ِ ــــة ِ ئكـ م

ً
ِ

َ اح َ ـــ َســ
ِ َّ ْاألرض ِ َ َ ْ

ــــض  فـ
ً ُ ُ

ْعـــــن  ـــاب َ ِكتــ
َّ

ـــاس،  النــ
َّ

ـــإذا  فــ
َ
ِ

َ
ــــدوا  وجـ

ُ َ َ 

َأقوامــــا ْ
ــــذكرون 

َ ُ ْ ْتنــــادوا َا َ َ َ َ
ُّهلمــــوا:  م،ُ ِإ َ ـــت ْغيـ َِ

ْ
جيئــــون  ف

َ ُ
ِ

َ َ
حفــــون  ف

َ ُّ ُ َ َ
ــم  ْبهــ

ِ  ِإ ِ

ِالــسماء َ ا، َّ َالــدن ْ ُّ
قــول  ُف ُ َ َ

ٍء ِّأي َعــ: ُا  ْ َ
تم  ْتــر ُ َ َ

ــادي  ِع َ ــصنعون؟ ِ
َ ُ َ ْ قولــون َ ف

َ ُ َ َ
 :

نـــــاهم ْتر ُ َ َ ـــدونك، َ َحمــ َ ُ َ ْ ـــدونك، َ مجــ َو َ ُ ِّ َ ُ ـــذكرونك، َ ــ َو َ ُ ْ َ ــــال َ َقـ َ
قـــــول:  ُف ُ َ َ

ــــل:  ْفهـ َ ِرأو َ
ْ  ؟َ

قولــون ف
َ ُ َ َ

 :،
َ

َقــال  َ
قــول:  ُف ُ َ َ

ــف:  َف ْ َ
؟ ْلــو  ِرأو

ْ َقــال َ َ
قولــون:  ف

َ ُ َ َ
َرأوك ْلــو:  ْ ــانوا َ ل

ُ
 

ــــد أشــ
َّ َ

ــــدا،  ـــ ِتحم
ْ َ

ــــد  وأشـــ
َّ َ ــــدا، َ ـــ ِتمج

ْ َ
ــــد  وأشـــ

َّ َ ـــك َ ـــــرا، َلــــ ــــال ِذكــ َقـــ َ
ــــول:  قـــ ُف ُ َ َ

ُّوأي:  ٍء َ ْ َ
 

ـــون؟ ـــ طلبـ
َ ُ ْ ــــال َ َقــــ َ

ــــون:  قولــــ ف
َ ُ َ َ

ــــون:  طلبـــ
َ ُ ْ ـــة، َ ـــ الجنــ

َ َّ ــــال َ َقــــ َ
ــــول:  قـــ ُف ُ َ َ

ــــل:  ْوهــــ َ ـــا؟ َ ـــ َرأوهــ ْ َ  

َقــال َ
قولــون:  ف

َ ُ َ َ
 :،
َ

َقــال  َ
قــول:  ُف ُ َ َ

ــف:  َف ْ َ
َرأوهــا؟ ْلــو  ْ َقــال َ َ

قولــون:  ف
َ ُ َ َ

َرأوهــا ْلــو:  ْ َ 

ـــانوا ـــ ـ
ُ

ــــا  ــــد َلهـــ أشـــ
َّ َ

ـــا،  ـــ ـ ــــد َطل وأشـــ
َّ َ ــــا َ َعليهـــ ْ ـــا، َ ـــ ْحرصـ ــــال ِ َقـــ َ

ــــول:  قـــ ُف ُ َ َ
ــــن:  ْفمـــ

ِ
َ

ٍء ِّأي  ْ َ
 

َيتعــــ َ وذون؟َ
َ ُ ــالوا َّ قــ

َ
يتعــــوذون: 

َ ُ َّ َ َ َمــــن َ
النــــار، ِ

َّ
َقــــال  َ

قــــول:  ُف ُ َ َ
ْهــــل:  َرأوهــــا؟ َ ْ قولــــون َ ف

َ ُ َ َ
:  

،
َ

قـــــول  ُف ُ َ َ
ـــــف:  َف ْ َ

ـــو  ـــا؟ ْلــ َرأوهــ ْ قولـــــون َ ف
َ ُ َ َ

ـــو:  ــــا ْلــ َرأوهـ ْ ـــانوا َ ــ
ُ

ــــا  َمنهـ ْ
ــــد ِ أشـ

َّ َ
ـــا،  ــ َه َ  

وأشــــد
َّ َ َمنهـــــا َ ْ

ـــا، ِ ْخوفــ
َ

وأشـــــد 
َّ َ َمنهـــــا َ ْ

تعــــوذا ِ
َُّ َقـــــال ،َ َ

قـــــول:  ُف ُ َ َ
فـــــإ: 

ِّ
ِ
َ

م  ْأشـــــهد ُ
ِ

ْ
أ 

ِّ
قـــــد 

ْ َ
 

ُغفرت ْ َ َ
ْلهم،  قولون ُ ف

َ ُ َ َ
إن: 

َّ
ْفيهم ِ

ِ نا ِ ف
َ ُ

َالخطاء  َّ َ
ْيـردهم ْلم  ُ ْ َإنمـا ُ َّ

ْجـاءهم ِ ُ َ ٍلحاجـة، َ ِ
َ َ 

قول ُف ُ َ َ
ُهم:  ُالقوم ُ ْ َ

 
َ

ش 
َ ْ ْلهم َ س ُ ٌجل ِ

َ {٢٠٧  

، يبحثـون عـن جمـالس ذكـر هللا، أو جمـالس ن، يعين ميشون يف األرضمالئكة سياحو
ـــا تـــذكر   جنحـــتهم مـــن العلـــم أل وهم  ُّـــ، فـــإذا رأوا قومـــا يـــذكرون هللا تعـــاىل، حف ً

م  األرض إىل الــسماء، ومعهــم أحــدث األجهــزة اإلهليــة يف تــصوير هــؤالء اجلمــع، يــصورو

                                                           
  جامع الترمذي ومسند أحمد عن أبي سعيد الخدري  ٢٠٧
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ون      الحلقة    )٢١٦             (                                                            الع

ـــا، ويـــسجلون األصـــوات جبميـــع اللغـــات، وكـــل مـــن جلـــس معهـــ طن ًظـــاهرا و خـــذ مـــا ً م 
 وهــــو أحكــــم احلــــاكمني، فــــنحن اآلن تتنــــزل علينــــا الــــسكينة، تبــــارك وتعــــاىلأعطــــاهم هللا 

مة شاملة، ويـؤمن لنـا ويـضمن لنـا دخـول اجلنـة،  ِّوتغشا الرمحة، ويعطينا هللا مغفرة عامة  ُ ُ
  .واألمان من النار

ُوذكرهم(وما األعظم من ذلك؟  َُ َ َ ْفيمن َُّا َ َ ُعنده ِ َ ْ ن نكون حىت يـذكر ربنـا فنحن م) ِ
ن يقول فالن وعـالن وينـادي األمسـاء، لكـن! ؟   : ويذكر ليس                  

لــشفاء مــن ))البقــرةالبقــرة١٥٢١٥٢(( طنــا، فيــذكرين  ً أ جــالس هنــا وأشــكو مــن داء، إن كــان ظــاهرا أو  ً
ـــذاكرات، وا ـــذاكرين هللا كثـــريا وال ـــا مـــع ال ـــداء، أو جلـــست هن ــي، ًهـــذا ال ـــاة ضـــيقة علـ َّحلي

  .واألرزاق ال تكفيين، فيذكرين بسعة األرزاق
أو أ أحاول مع ابين أو ابنـيت للمحافظـة علـى أداء الـصالة، وال أسـتطيع، فعنـدما 

ن يهدي يل ابين أو ابنيت أو زوجيت أو ما أشاء   .أذكر هللا هنا، فإنه يذكرين 
كـــذا، وهـــم يف العمـــل أو أمتـــىن يف العمـــل أن أحـــصل علـــى درجـــة كـــذا أو منـــصب 

معرتضني، وهـذا يريـد أن يعطلـين، وهـذا يريـد أن يـضربين، فعنـدما أتـذكر هـذا الكـالم وأ 
ٌيف جمالس ذكر هللا، فرب العزة يذكرين فيقـضي يل مـصلحيت، وال يـستطيع أحـد يف األرض 

  .تبارك وتعاىلُأو يف السماء أن يوقف فعل هللا 
س الــصاحلني، فيقــضيه هللا يف طرفــة عــني فــأي شــيء أشــكو منــه أذكــره وأ يف جمــال

ــا بــصدق مــن رب قــضاء حــوائج يــذكر كــل اجلالــسني بوأقــل، ألن هللا  هم الــيت يطلبو
ــوائج ضــــررتبــــارك وتعــــاىلالعــــاملني  ــون يف هــــذه احلــ ــن بــــشرط أن ال يكــ    ألحــــد ....ٌ، ولكــ

  .من عباد هللا
خـذ هللا فـالن، أو  ُيريـد أن ميـرض هللا فأ يف جملس من جمالس الصاحلني وأريد أن 

ِّ، فهـو يـستجيب لـك يف األمـور اخلـرية ُفالن، أو أن يفقـر فـالن، وال جيـوز هـذا مـع هللا 
  :اليت تريدها، قال 

} 
َ

ُيزال  َ ُستجاب َ َ َ ْ د ُ ِللع ْ َ ُدع ْلم َما ِ
ْ ثم َ ٍب

ْ
ِ عة ْأو ِ ِقط َِ َ

ٍرحم   ِ َ{٢٠٨  

                                                           
   أبي هريرة صحيح مسلم عن ٢٠٨
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ون      الحلقة    )٢١٧             (                                                            الع

نوب، فال يـستجيب هللا هلـذا فلو دعا على إنسان أن يفعل هللا به كذا وكذا من الذ
ًالــدعاء وال ينظــر لقائلــه، وهــذا حيــدث كثــريا مــن الــسيدات بــصفة خاصــة، واحــدة مــنهن 

ربنــا جيعـــل أوالدك : ُحــدث بينهــا وبـــني أخــرى مـــشادة أو أي أمــر مــن األمـــور، فتقــول هلـــا
ــدعوة؟ ال، بــل  ــزوروك، وهــذه دعــوة قطيعــة رحــم، فهــل تــستجاب هــذه ال يقطعــوك، وال ي

ى عن قوهلاُويعاقب ق   . ائلها، ألن النيب 
ًإهلي  فالن تفعل كذا وكذا مـن الـذنوب، وهـذا أيـضا : أو يدعو على فالن ويقول

إلمث وقطيعـة األرحـام كمـا أمـر احلبيـب املـصطفى  هلداية، وال ندعو  ال جيوز، لكن ندعوا 
  .عليه أفضل الصالة وأمت السالم

دة عن احلد، ف يلساءأن واحد نفرض أ : ، وأقـولمنـا هللا يف القـرآنَّدعو كما علأ ز
                                          ))ــك ))غــــــــافرغــــــــافر٤٤٤٤ ــ ـــت لــــ ُ  رب أ فوضـــــ

  : أمـــري، وقـــال هللا بعـــدها                        ))فمهمـــا يعملـــون ال ))غـــافرغـــافر٤٥٤٥ 
  : ختــــاف ألنــــك يف أمــــان هللا                          ))وإذا أردت أن ))غــــافرغــــافر٤٥٤٥ 

  .اللهم اكفنيهم مبا شئت وكيف شئت: أريح نفسي أقول
م، اللهـم زلـزهلم، اللهـم : لكن أدعو علـى مـؤمنني موحـدين وأقـول اللهـم اهـدم بيـو

  .ِّقصر أعمارهم، فهذا الكالم ال جيوز
الكالم مـن املـؤمنني واملؤمنـات، فإمـا أن نـدعوا ولذلك أ أعجب عندما أمسع هذا 

لكفايـــة، فيكفيـــين هللا مبـــا شـــاء وكيـــف شـــاء، وأ عنـــدما أتـــرك حريـــة  هلدايـــة، أو نـــدعوا 
ألفـضل واألحـسن يف الـدنيا التصرف  أفضل من أن أختار أ وسيلة، ألن هللا خيتار يل ا

َّيلــة علــي ومــصيبة علــي، فـــأفوض ألين عنــدما أختــار وســيلة، رمبــا تكــون رذ.... واآلخــرة  َّ
  .األمر إىل هللا، وأكتفي بكفاية هللا 

فهــذا حــديث واحــد ذكــره حــضرة النــيب يف جمــالس الــصاحلني، ولــو استعرضــنا بقيــة 
 علـى اجلالـسني يف تبارك وتعـاىلًاألحاديث، سنظل جالسني طويال وال ننتهي من فضل هللا 

ذا القدر   .مصاحبة الصاحلني، فنكتفي 
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ون      الحلقة    )٢١٨             (                                                            الع

َّسالح األمة للنهوض ُ  

انتها د م ستع ه األمة  هذا الزمان ل   ؟ما الذي تحتاج إل
المال أم السالح؟   هل 

 لجوابا   

   ...ًإلثنني معا
ملال يت إال    !ألن السالح ال 

  : فلو مل يكن معي مال، فكيف أحصل على السالح؟ وهللا قال لنا
                                 ))الال    األنفاألنف٦٠٦٠((   
  ..قوة العلم -

  ..وقوة األجساد والصحة -

  ...وقوة العدد -

  ...وقوة املال -

  ...وقوة السالح -

  ..وقوة التكنولوجيا الذكية املوجودة يف هذا الزمان -

ا عن قريب ا حرب آخر الزمان اليت رمبا حنضرها أل ، واليت سيكون فيهـا ٢٠٩أل
  :هود، واليت قال فيها اية الي

} 
َ

ُتقوم  ُ َ
الساعة 

ُ َ َّح َّ ِتقاتلوا َ
َ ُ

َاليهود،  ُ َّح َ َقول َ ُ ُالحجر َ َ ُوراءه َ َ َ ُّاليهودي َ
ِ

ُ َ:  

ا  ُمسلم َ ِ ْ هذا ُ
َ ٌّيهودي َ

ِ
ُ ِورا َ

َ ُفاقتله َ ُ ْ َ
 {٢١٠ 

  هذه احلرب ما أساسها؟
وروبيـة، وال أسـلحتهم، وال ليس عنـد التكنولوجيـا الـيت عنـد أمريكـا وال الـدول األ

                                                           
 ).بنو إسرائيل ووعد اآلخرة( من أراد التفصيل فى هذا الموضوع فليرجع إلى كتابنا  ٢٠٩
      البخاري ومسلم عن أبي هريرة  ٢١٠
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ون      الحلقة    )٢١٩             (                                                            الع

م الـــضاربة، لكـــن هللا  ـــه سيـــسبب حـــر بـــني الـــشرق والغـــرب، بـــني روســـيا قـــو ً بقدرت ُ  
  ومـــا يتبعهـــا، وأمريكـــا ومـــا يتبعهـــا، فينـــشغلون ببعـــضهم، فمـــن الـــذي يـــدافع عـــن اســـرائيل

  .يف هذا الوقت؟ ال أحد
  وبعد ذلك ماذا نفعل؟

ـــة، ـــدا احلـــرب االلكرتوني ـــتعلم جي ـــا أن ن ختـــصار ســـالح اهلكـــرز، ًعلين ــي  ـــيت هـ  وال
فتــدخلون علـــى الــربامج الـــيت تــشغل كـــل مــا عنـــدهم مــن تكنولوجيـــا ويــتم تعطيلهـــا، فـــإذا 
م، وإذا تعطلـت الـربامج الـيت  ء، سيعيـشون يف ظـالم  ُتعطلت الربامج اليت تـشغل الكهـر
ت، فكيــف تــشتغل؟ وهــم كـــل شــيء عنــدهم يعمــل الكرتونيــا، فـــإذا أرادو ا ًتــشغل الــد

تــشغيل الطـــائرات لتطـــري، فكــل الطـــائرات تطـــري بـــرباجمهم االلكرتونيــة، فـــإذا وقفـــت هـــذه 
  القوة االلكرتونية فمن الذي يشغلها؟

م،  ــن تعمــــل الطــــائرات، وهــــذا يوقــــف احليــــاة عنــــدهم توقــــف  ال يوجــــد أحــــد، ولــ
ســتذهب أنــت وأ علــى اجلنــود الــواقفني علــى احلــدود ومعــك ســكني أو خنجــر فــستغلبه، 

  .الحه ال يعملألن س
  :فنحن اآلن حنتاج إىل كل القوى

                          ))غافرغافر٤٥٤٥((.  
  :ًوماذا أيضا؟ قال

                                                ))األنفالاألنفال٦٠٦٠((  

ط اخليــل ــا أصــبحت مكــان ر    : وهــي الطــائرات والــصواريخ أل          

                ))وهذه األمور حتتاج إىل املال، قال ))األنفالاألنفال٦٠٦٠ :  

َنعم{  ْ ُالمال ِ ُالصالح َ
ِ

َمع َّ ِالرجل َ
ُ ِالصالح َّ

َّ {٢١١  

رك علـى سـيد دمحم وعلـى نه سينفقه فيمـا حيبـه هللا ويرضـاه، أل َّوصـلى هللا وسـلم و
  َّآله وصحبه وسلم

                                                           
  صحيح ابن حبان عن عمرو بن العاص  ٢١١
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ونحادلقة الالح   ٢١٢ة والع
وس كورونا  ١س       ف

ث  ٢س   الذكر ال
الء  ٣س   أدب المؤمن عند ال
  كرامة الموت  ٤س
ة  ٥س   العق
  أنواع الغيوب  ٦س

وس كورونا: ١س   ف
ديوهات ومقاال ع النت تقول ت ف وس كورونا ورد : تان أن ف

نُذكره  القرآن والس
َّ

ة، فهل هذا األمر ص   حيح؟ ة النب
ه؟ ة    وهل المسلمون معرضون لإلصا

 لجوابا   

ــل  ــن وســــائل التواصــ ــن البدايــــة أن ال نــــستقي معلوماتنــــا مــ النــــصيحة الــــصحيحة مــ
خـذ معلوماتنـا مــن  االجتماعيـة كـالفيس بـوك وغـريه، فـإن أكثرهـا معلومـات خاطئـة، وإمنـا 

خـذها مــن اجلهـات الرمسيـة املعتمــدة، فـإذا كانــت معلومـة صـحية  كهــذا الفـريوس، إمــا أن 
ــن اهليئــــات الــــصحية العامليــــة املعتمــــدة، كهيئــــة الــــصحة  منظمــــة الــــصحة العامليــــة، وإمــــا مــ
 األمريكية، أو على األقل وزارة الصحة املـصرية، فنأخـذ املعلومـات مـن مـصدرها، وهكـذا

ــة املعلومــات،  ــاء مــع الــصحيح، وحيــذرقــس علــى ذلــك بقي ــوك ينــشر الغث ك ُألن الفــيس ب
ك أن ال تبلغ، فإن نـشرت سـتأخذ أجـر كـذا وكـذا، وإن مل تنـشر سـيحدث : ويقول لك إ

مج   .لك كذا وكذا، وكل هذه أمور غريبة وعجيبة تدل على جهل املستخدمني هلذا الرب
، وال النـــيب   ذكـــر هـــذه الكلمـــة، فكيـــف القـــرآن الكـــرمي لـــيس فيـــه كلمـــة كـــورو

خــذها بــشكل آخــر، فاملعلومــة العلميــة أن لكــن ممكــن أ!! يكــون يف القــرآن والــسنة؟ ن 
ت آكلـــة اللحـــوم، وكـــذلك الطيـــور آكلـــة  البيئـــة الـــيت حتتـــضن هـــذا الفـــريوس هـــي احليـــوا

كـــل اللحـــوم، ألن هـــؤالء : اللحــوم، ولـــذلك هـــم يف البدايـــة قـــالوا اخلفـــاش، واخلفـــاش ال 
                                                           

  م٢٧/٢/٢٠٢٠هـ ١٤٤١ من رجب ٣مجمع الفائزين الخيري مسجد  – المقطم –القاهرة  ٢١٢
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ا بدون تسوية كلو ا و كلون اللحوم نيئة، فيصيدو   . األقوام 
كـل وحنن ت وفريوسات، فمـن  ً نعلم مجيعا أن اللحوم النيئة كلها جراثيم وميكرو

ت والفريوسات كل الدم ألن الدم هو املسار لكل اجلراثيم وامليكرو   .اللحوم النيئة أو 
ت آكلـــة  َّواإلســـالم حفظنـــا مـــن كـــل هـــذه األوبئـــة، ألنـــه حـــرم علينـــا أكـــل احليـــوا

ت حــوم، فنهــى لال آكلــة اللحــوم، كاألســد والفهــد وغريهــا، وكــذلك  عــن أكــل احليــوا
ــى  ــل اللحـــوم ـ كـ ـــضا  ــي أي رزة، وهـ ــيت هلـــا أســـنان  ــور ذات املخالـــب والـ ً عـــن الطيـ

  .كالصقور والنسور وما شابه ذلك
ت آكلة اللحوم ا عن أكل الطيور واحليوا   :ًإذا اإلسالم 

ــا عــن وكــذ... وســط الــذي تعــيش فيــه هــذه الفريوســات حــىت حيفظنــا مــن ال لك 
ــر الــدم يف الــذبح يف اإلســالم، فــاألمم غــري املــسلمة ال  ًالــدم، وحنــن نعلــم مجيعــا حكمــة 
لصعق الكهريب والدم ال خيرج، وهذا الـدم هـو  ا  ت وال الطيور، بل مييتو يذحبون احليوا
ت، فمهمـــا غليـــت يف املـــاء، ومهمـــا ســـويت  ُالوســـط الـــذي جتـــري فيـــه اجلـــراثيم وامليكـــرو ُ

ت تتحمـفبعض ـرت الـدم ل درجـة احلـرارة العاليـة وال متـوت،  اجلراثيم وامليكـرو لكـن لـو 
ت وفريوســـات، وهـــذه حكمـــة  فينـــزل الـــدم ومعـــه كـــل مـــا يف وســـطه مـــن جـــراثيم وميكـــرو

ا نبينا    .الذبح والنحر يف اإلسالم اليت جاء لنا 
ًنا، هـو وكـل ًإذا إذا كان الرسول والقـرآن ذكـرا هـذا الفـريوس فيكـون قـد ذكـر ضـم

ــــذه  ــل هــ ــ ـــور، وكــ ـــونزا الطيـــ ــــر، وإنفلـــ ــــى شــــــاكلته، كــــــإنفلونزا اخلنزيــ ــيت علــ ــــات الــــ   الفريوســ
ــة اللحــوم،  ت والطيــور آكل ــا أكــل احليــو نــه حــرم علين   األشــياء فــصيلة واحــدة، كيــف؟ 

  .َّوحرم علينا كذلك الدم
ء، فالعـــامل اخلـــار جي مل وهنـــاك معلومـــة رمبـــا مل يتعـــرض هلـــا أحـــد املتعرضـــني هلـــذا الـــو

ــــاخرتع ــلحة التقليديــــة، ف ألســ ــرب  ــــف يف احلــ ــلحةيكت ــرتع األســ ــــة، واخــ ــلحة الذري   األســ
ُاهليدروجينيــة، واخــرتع أخــريا األســلحة البيولوجيــة، وهــي أخطــر أنــواع احلــروب الــيت جتــري 
اآلن، حيــث يعمــل حــىت يعثــر علــى فــريوس ككــورو هــذا، ويعمــل لــه يف املعامــل عمليــات 

ــاثر يــــدرس أطــــواره ويــــستخرج لقــــاح مــــضاد لــــه، تكــــاثر، ويف أثنــــاء قيامــــه ب عمليــــات التكــ
ويستخرج أدوية تقتله، حىت ينشر هذا امليكروب أو هذا الفـريوس يف العـامل، وبعـدها يبيـع 

ولعلكـــم تـــذكرون أن حلظـــة انتـــشار إنفلـــونزا ...  واألمـــصال للـــدول الفقـــرية أمثالنـــا الـــدواء
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ًفـسارعنا فـورا ونزلنـا إىل املـزارع وذحبنـا الطيور، من الذي تضرر منها؟ حنن الـدول الفقـرية، 
  .كل ما فيها من طيور، واستورد مبليارات اجلنيهات أمصال

نــا إســرائيل تاحلــروب البيولوجيــة موجــودة بــني الــدول الكــربى، وحنــن عنــد يف منطق
ًتـستخدمها ضــد الــدول العربيــة، فأحيــا تعمــل فــريوس يــصيب الثــروة احليوانيــة كلهــا، مــرة 

مرة بـشيء آخـر، وتدخلـه بطريقـة غريبـة قـد ال نفطـن إليهـا، فـذات مـرة أدخلـوا حلمى، و
ـا  فريوس قـضى علـى كـل ثـروة النحـل عنـد يف مـصر، وهـذه هـي احلـرب الـيت يـشتغلون 

  .اآلن، وحنن قد ال نفطن عليها
أحــــدث اآلراء يف العــــامل اآلن أن كــــورو فــــريوس صــــنعته الــــصني يف املقاطعــــة الــــيت 

ـم يـرون انتشر فيهـا، أل ًن هـذه املقاطعـة مـن املقاطعـات املتقدمـة جـدا يف العلـم، ملـاذا؟ أل
َّالشركات األمريكية واألوروبية حمتكرة لألمصال وحمتكرة لألدوية، فخلقـوا هـذا الفـريوس، 
ولكــن أفلــت مــنهم الزمــام، ومل يــستطيعوا الــسيطرة، حــىت يكــسروا هيمنــة الــدول األوروبيــة 

  . وبيع األدوية للفقراء أمثالناواألمريكية يف بيع األمصال
ومــن الــذي يــشرتي؟ حنــن، لكــن هــم ال يــشرتون، ال هــؤالء وال هــؤالء، وحنــن نفعــل 
ا من سـلطان، فـبالد تـسارع إىل غلـق املـدارس، وبـالد تـسارع إىل منـع  أشياء ما أنزل هللا 

ــع شــعرية مــن شــعائر هللا، وملــاذا كــل هــذا؟ ائيــا، وبــالد تــسارع إىل من فني أن  خــائًالــسفر 
ذا الفريوس  تينا الفريوس؟... ُيصابوا    وكيف 

، )ألنـه ال يعـيش عليهـا إال لـساعات (هذا الفريوس ال ينتقل عن طريق املصنوعات
تينـــا مـــن الـــصني ف ال ال تنقـــل الفـــريوس، ىف النهايـــة املـــصنوعات الـــيت  مـــن َّـــفمـــصدره الفع

كــن هــذه اآلالت واألدوات ال  النتقالــه، لفعالــةحيــاء، مــن حــي حلــي، وهــذه الوســيلة الاأل
  . إال لوقت حمدود أقل بكثري جدا من فرتة نقل املنتج)إذا تلوث (يعيش على سطحها

َّوهنــاك روايــة أخــرى أن أمريكــا هــي الــيت اخرتعــت هــذا الفــريوس وصــدرته للــصني،  ُ
ــا وجــدت أننــا كلنــا متجهــني للــصني ونــستورد منهــا كــل مــا حنتاجــه، فــأرادت أن تقــضي  أل

ــى القـــو ـــذهب للـــصني ليجلـــب علـ ـــستطيع اآلن أن ي ـــذي ي ــن ال ة اإلقتـــصادية للـــصني، ومـ
  .بضاعة منها؟ ال أحد

ـــصحيح، نــــسأل هللا  ـــرف مـــــا الــ ت وال نعــ ــرهم فهــــذه روا ـــا مـــــن مكـــ  أن حيفظنــ
  : ودهائهم، وهللا قال فيهم                              ))إبراهيمإبراهيم٤٦٤٦((.  
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ـــ ـــى الفـ ـــبعض يقــــول علـ ــــذا الـ ــن اإلصــــابة  ــك مــ يس بــــوك أن شــــرب الينــــسون يقيــ
ـــذا : الفـــريوس، فعرضـــنا هـــذا األمـــر علـــى اجلهـــات الطبيـــة، فقـــالوا ومـــا عالقـــة الينـــسون 

ًفالينــسون يــساعد علــى اهلــضم، ويــساعد علــى تليــني الطبيعــة، ويــساعد فعــال ! الفــريوس؟
دة املن ــذا الفــريوس، علــى ز ا ا ويــشيعويعوفهــذه معلومــات يــذاعــة، لكــن ال شــأن لــه 

  .، لكننا ال بد أن تكون معلوماتنا مدققة وصحيحة من جهات صحيحة!يبيعوا الينسونل
ــول ــون ديـــن هللا يقــ ــطهدوا : وبعـــض املـــسلمني الــــذين ال يفقهـ ـــم اضــ الـــصينيون أل

املسلمني يف املقاطعـة الـيت عنـدهم، نـزل علـيهم عقـاب مـن هللا، لكـن إذا كـان هـذا عقـاب 
وملـــاذا انتـــشر يف ! وملـــاذا انتـــشر يف الكويـــت؟! مـــاذا انتـــشر يف إيـــران؟مـــن هللا للـــصني، فل

ــذين عنــدهم؟! البحــرين؟ ــذا ! ًهــل هــؤالء أيــضا آذوا املــسلمني ال هــم مــسلمون، فلــيس 
  .ُتفسر وتؤول الوقائع يف اإلسالم، وهذا أمر نتيجة اجلهل الشائع بني املسلمني

، لكن كل واحد منا يظ ن نفسه ويل ولـه كرامـات، كيـف؟ صحيح أننا كلنا أولياء 
ألنـين دعـوت : حدث بينه وبني أحد خالف، وهذا الرجل جاءته كارثـة أو مـصيبة، فيقـول

  !.، أو ألنين غضبان عليه حدث له كذا وكذا!عليه فحدث له كذا وكذا
  وهل يوجد واحد منا راض عن اليهود؟

رمني، ويف ليلـــة طـــوال العـــام، ويف احلـــا هللا لعلـــه يـــستجيب، لكننـــا نــدعو ال، فــادعو
  :القدر، ويف كل مكان، فأين االستجابة؟ االستجابة ستتم ولكن إذا عملنا بقول هللا

                                                            
            ))ألسباب؟ اللكن هل أعتمد على الدعاء بدون ا ))األنفالاألنفال٦٠٦٠   .ألخذ 

ب، وبدال من أن يطبقوها على األفراد طبقوها على الدول ُوأخذوا هذه  ً!!   
فبورمــا فعلــت يف املــسلمني أكثــر ممــا فعلتــه الــصني، فــأين العقــاب الــذي نــزل علــى 

  واهلند كما ترون ماذا يفعلون يف املسلمني، فماذا حدث هلم؟! بورما؟
، ألننــا لـو قلناهــا ســيعريو بـشيء لــن نقــدر ُ، فليــست هــذه حجـة نقوهلــا!!! شـيءال

أن نرد عليه، هل غضب هللا عليكم بسبب ما حدث يف سـور ومـا حـدث يف العـراق ومـا 
ــا ومــا حــدث يف الــصومال؟ ــا وال ذكرهــا ! حــدث يف ليبي ُفيكــون حجــة ال ينبغــي األخــذ 

  . هو مسبب األسباب ًأبدا، وإمنا هذه أسباب، وهللا 
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لنس ختصار    :بة لفريوس كوروهذا 
لوقايـة منـه مجاعـة املـسلمني، واآلداب اإلسـالمية الـيت سـنها لنـا  ـتم  َّحنن نريد أن 

  :سيد األولني واآلخرين 
ملـاء والـصابون جيـداً أن اإلنسان دائما قبل مالمـسة أي شـيء  - ، ًيغـسل يديـه 

ملــاء والــ ر يــده، إمــا  ِّــوبعــد أن ينتهــي مــن عمــل أي شــيء ال بــد أن يطه صابون ُ
ملناديــل املبللــة، ولــسيت املناديــل املعطــرة، ولكــن املناديــل  ُمــرة أخــرى، وإمــا 

لـــديتول الـــذي يطه ـــاملبللـــة  ِّ ـــدي علـــى أي عـــضو مـــن ر اليـــد قبـــلُ ٌ أن أضـــع ي ُ
أعـــضاء وجهـــي، ألنـــين لـــو مل أغـــسل يـــدي ووضـــعهتا علـــى األنـــف، فـــسيدخل 

ي علـى العـني ُالفريوس، وحىت لو غسلت بعد ذلك فلن يفيد، ولو وضعت يـد
ًســـيدخل الفـــريوس، ولـــو وضـــعت يـــدي علـــى الفـــم أيـــضا ســـيدخل الفـــريوس، 
ــــه ـــ ـــضاء الوجـــ ـــ ــن أعــــ ـــ ـــ ـــــضو مــ ـــ ـــى أي عــ ـــ ـــ ـــــدي علـ ـــ ــ ــــع ي ـــ ـــل وضـــ ـــ ـــ ـــــذلك قبـ ـــ ــ   ُل

  .ُال بد أن أطهر يدي
مــن األمــراض الفيوســية الــىت تــصيب اجلهــز التنفــسى ويتــشابه مــع ٌالكــورو نــوع  و
ــض  ــنبعـ ــن كـــان عنـــده أي نــــوع مـ ــونزا، لـــذلك مــ ــن نفلــــونزا، واإل أنـــواع اإلنفلــ   عالمتهــــامـ

شـديدة، وضـيق يف التـنفس، وقـد أو حـرارة رارة إرتفـاع ىف درجـة احلـأن اإلنسان جيد عنـده 
ًيكون ضيق أيضا يف الصدر، فعليه أن يلبس كمامة واقية ٌ...   

َّال بــد أن حيــضر معــه مــصلى فــ) إن كــان ضــرور الزمــا(إذا صــلى يف بيــت هللا أمــا 
لفريوس مـن صغري يضعه يف موضع سجوده، حىت ُ إذا جاء آخر وصلى مكانه ال يصاب 

ًهذا املكان، وجنفـف أعـضاء جيـدا بعـد الوضـوء، وال حيـاول أن يعطـس أو يكـح يف وجـه  ُ
أخ من إخوانه املسلمني، فيعطس أو يكـح إمـا مبنـديل، فـإن مل يكـن معـه منـديل يرفـع يـده 

  .ويضعها على فمه، حىت يقي إخوانه املسلمني من هذه العدوى
ت علــى األدويــة الــيت تقــوي املناعــة، وهــي فيتــامني د،  وســنركز يف هــذه الفــرتة واآل

ــامني ســى وهــو ىف  ، فهــي جتعــل اجلــسم ال يتــأثر  واجلوافــة أكثــرالليمــون، أو الربتقــالوفيت
  .بسرعة إن حاول امليكروب أو حاول الفريوس أن خيرتقه

ِّ أن حيصن املسلمني أمجعني منتبارك وتعاىلأسأل هللا  ءُ   . هذا الداء ومن كل و
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ث: ٢س   الذكر ال
ث الن  قولوا مجنون{: ما مع حد وا ذكر ا ح  أ

ٌ ُ ْ َ ُ َ َّ َ ِ َ ِ ُ   ؟٢١٣}ِ
 لجوابا   

ٌهــــذا احلــــديث وجهــــه أن النــــاس صــــنفان، صــــنف مــــشغ ، وصــــنف مــــشغول ِ ٌول  ٌٌ ِ
وامــر هللا ومــسارعا إىل ذكــر ِفالــصنف املــشغول بــدنياه عنــدما يــروا: بــدنياه ً شخــصا قائمــا  ً ً

ء ال نـولهللا، ويتلو كتاب هللا آ ن ٌيل وأطراف النهار، يقولـون عنـه أنـه رجـل جمنـون، ألن ا
ــذا اجلنــون الــذي جيعــل اإلنــسان غــري !! يف نظــرهم الــذي يلتفــت عــن الــدنيا  ًلكــن مرحبــا 

ًلـو يف الـدار اآلخـرة، ويف الـدنيا أيـضا ُمغبون يوم يلقى مـواله، وإمنـا سـيكون لـه الرفعـة والع
ـال أن سـيدي أمحـد البـدوي ، عند هللا  ، وكـان مـن أهـل اجلـذب، وأذكر يف هـذا ا

 علـي إن (: (ٌولكن جذب عن مـشاهدات، يعـين القلـب كمـا قـال عمـر بـن اخلطـاب 
ـــفت رأت ــــد ، ))القلــــوب إذا صـ ـــدهش عن ـــا، وينـ ـ ـــب  ـــة، فيغيـ ـــوامل العلويـ ُفكــــان يــــرى العـ

لـساعات الطـوال، ال جيلـس مشا ا عن نفسه وعن كل من حوله، فكان أحيـا يقـف  ًهد
ذه املشاهدات العلوية كل وال يشرب وال يتكلم مع أحد، مشغوال    .ًوال 

مه نفر من علماء الظاهر، وعلماء الظاهر هم الواقفون عنـد األعمـال الـشرعية  ٌفا
ــا، ومل يرثــوا األحــوال النوران يــة، وشــكوه إىل الــسلطان الظــاهر بيــربس علــى أنــه ومل يعملــوا 

رك للــشريعة، وزادوا يف وصــفه فقــالوا ٌسيفــسد مــن حولــه مــن النــاس، ألنــه  ٌإنــه جاســوس : ُ
ًللفاطميني، وكان السلطان عـاقال، فجـاء بـشيخ اإلسـالم يف وقتـه وامسـه الـشيخ ابـن دقيـق 

ِّن يـــشكل جلنـــة وخيتـــرب هـــذا الرجـــل ، وأمـــره أالعيـــد  ع ابـــن دقيـــق العيـــد كبـــار فجمـــ... ُ
خنتـربه يف عقيدتـه وهـذه الـيت سـتبني، ونرسـل لـه أحـد : العلماء وجلسوا وتشاوروا، فقالوا

، وحــددوا لــه عــشرة )الــشجرة(ًخيتــربه يف كتــاب كــان مــشهورا يف علــم التوحيــد امســه كتــاب 
 أســئلة، واختــاروا الــشيخ عبــد العزيــز الــدريين ليــذهب إىل طنطــا وميتحنــه، فــذهب الــشيخ
ًالـــدريين فوجـــد ســـيدي أمحـــد البـــدوي واقفـــا مـــشدوها وينظـــر إىل أعلـــى، وكـــل مـــن حولـــه  ً

ِّمــشدوها مثلــه، فقــال يف ســره ــانني، فالتفــت إليــه : ً ًمــا أرى إال جمنــو حولــه جمموعــة مــن ا
  :سيدي أمحد البدوي وقال له

م ــــو ـــ ـــ ـــ ـــ ــــر جنـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــن ســـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــانني ولكــ ـــ ـــ ـــ مَّجمــــ ــــو ـــ ـــ ـــ ـــ ــــر جنـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــن ســـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــانني ولكــ ـــ ـــ ـــ   َّجمــــ
  

ـــل ــــسجد العقـــ ــ ــــه ي ــ ــــى أعتاب ــ ــب عل ـــ ـــلٌغريـ ــــسجد العقـــ ــ ــــه ي ــ ــــى أعتاب ــ ــب عل ـــ   ٌغريـ
  

ِّت متتحين ويف كمك كتاب الشجرة، أمـا الـسؤال األول وهـو كـذا  عبد العزيز جئ ُ
                                                           

  مد عن أبي سعيد مسند أح ٢١٣
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ـى العـشرة، مث قـال لـه : فإجابته كذا، وأما السؤال الثـاين فهـو كـذا وإجابتـه كـذا، إىل أن أ
ــه  ــد إن مــصحفك الــذي تــداوم علــى تــالوة القــرآن فيــه، في وقــل لــشيخك ابــن دقيــق العي

ــان، اخلطــأ األول يف ســورة طــه وتــصويبه كــذا،   الثــاين يف ســورة يــس وتــصويبه أواخلطــخطئ
ا هللا علـى الـصاحلني، !! ما هذا؟! .. كذا هذه علوم امسها علوم الكشف، واليت يتفضل 

، ويعيــب عليــه هــؤالء  ًوالكــشف يعــين املــشاهدات، فعنــدما يكــون اإلنــسان مــشغوال 
ـذ الكــالم، فقـد قــالوا هـذا الكـالم عــن سـيد  رســول هللا اجلهـالء فمـاذا يــصنع؟ ال يتـأثر 

ـــون جلنــ مـــــوه        : ، وا                                          
    ))جلنون ))القلمالقلم موه  أي إنسان يستقيم مع هللا وال ميشي على أهواء أهل الـدنيا ...  ا

م يــصفونه بــذلك، ولكــن هــذا ال يــؤثر فيــه، ألنــه يــرى مــن  لــه مــا جيعلــه  بــشائر هللا فــإ
يد    .يزيد يف القرب من احلميد ا

الء   أدب المؤمن عند ال

الء؟   ما أدب المؤمن عند نزول ال
 لجوابا   

  :  يف هــذه الــدار، وامسهــا دار إمتحــانوعــد هللا                        
          ))ويبلوكم يعين خيتربكم، أو ميتحنكم، وفـيم ميتحننـا؟ ذكـر مـواد اإلمتحـان))لكلكاملامل٢٢  :

                                                                
  ، ومـاذا نفعـل  رب؟ تعـاىلهذه أنواع البالء اليت ذكرها   ))البقـرةالبقـرة١٥٥١٥٥((             ، ،

فـأول شـيء الـصرب عنـد نــزول القـضاء، مـع األخـذ بكـل مــا يف وسـعي مـن األسـباب لــدفع 
القـــضاء، فلـــيس معـــىن الـــصرب أن أســـكت كمـــا حيـــدث مـــن بعـــض اجلـــاهلني عنـــدما ميـــرض 

ُال، لـــو أن هللا كتـــب يل الـــشفاء سأشـــفى : هيـــا نـــذهب بـــك للطبيـــب، فيقـــول: يقولـــون لـــه
  :الكالم يتماشى مع السنة النبوية؟ ال، لقوله بدون طبيب، فهل هذا 

ا{  اد َ َع َ ِ ، ْتداووا، ِا َ َ َ
فإن 

َّ
ِ
َ

ْضع ْلم َا  َ ًداء َ إ َ
َّ
َوضع ِ َ ًشفاء  ُله َ َ

ِ{٢١٤  

ال داعــي أن أذهــب لطبيــب أو : وقــد يكــون يف آخــر حياتــه وينتظــر املــوت ويقــول
                                                           

  جامع الترمذي وسنن أبي داود عن أسامة بن شريك  ٢١٤



دالشيخ  تاب                                     فوزى دمحم أبوز   ١٢٧  رقمال
  

 
ة و ون الحلقة الحاد   )٢٢٧             (                                                     الع

ُلـو عـشت سـاعة واحـدة يف الـدنيا أعيـشها فـأ ! آخذ دواء فأ أنتظر املوت، ومـا املـانع؟
  .يف راحة أفضل من أن أعيشها يف عناء وبالء، فما دمت أ يف الدنيا ال أترك األسباب

خذ بسبب األسباب وهو الدعاء، فأي أمـر تريـد أن  ألسباب، و خذ  فيصرب، و
ألسـباب ومعهـا الـدعاء خـذ  مرين إثنني،  ، فـإذا أخـذت حيققه هللا لك يف الدنيا فعليك 

ألســـباب وذهبـــت للطبيـــب واشـــرتيت العـــالج، ومل ترجـــع إىل هللا ومل تـــدعو هللا، فتكـــون 
ــدعاء وتركــت األســباب فأيــضا نفــس  ل ًكالطــائر الــذي يطــري جبنــاح واحــد، وإذا أخــذت 
إلثنـــني معـــا، أســـعى إىل رزقـــي وأدعـــو هللا ليجعـــل الربكـــة يف  خـــذ  ًاألمــر، لكـــن ال بـــد أن 

دة،رزقـي، فالــدعاء  فيزيــد هــذا  لــن يزيــد الــرزق، ولكــن جيعــل الربكـة فيــه، والربكــة يعــين الــز
وهكــذا أي أمــر حيتــاج املــؤمن إىل إجناحــه ال بــد فيــه مــن األخــذ الــرزق عــن طريــق الــدعاء، 

ألسباب مث يدعو حضرة الكرمي الوهاب  خذ  ، وهـذا ال بـد أن يـنجح ًألمرين معا، 
  . أملهِّقصده، ويبلغه هللا 

 أ  ملـاذا: يقـول كثـري مـن النـاس اآلن!  أن ال يشتكي هللا إىل خلقهدب اآلخراأل
ي طاعـــة مـــن الطاعـــات فـــالن اخرتتـــين وابتليتـــين بكـــذا وكـــذا؟ ورب  ال يـــصلي وال يقـــوم 

ركـت لـه يف صـحته ويف أوالده، ومثـل هـذا ال يـرى إال الظـاهر،  ووسعت عليـه األرزاق، و
  . جهنم وأ ال أدري، ألننا ننظر للمظاهر فقطُلكن لو تعمقت قد أجده يعيش يف

ًهل يوجد إنسان يف الدنيا كلها من أوهلا إىل آخرها قدميا أو حـديثا خيلـو مـن بـالء؟  ً
ألسباب، وال حيد خذ  ِّال يوجد، ولكن منهم من يصرب ويشكو إىل هللا و ث خلـق هللا مبـا ُ

ــه هللا  ـــ ــــتاله ب ـــاذا... ابـ ــق، مــ ــــدث اخللـــ ـــدما أحـ ــ ِّألين عن ـــداء ُ ــانوا أعــ ــــصنعون يل؟ إن كـــ  سيـ
َّسيــشمتون يف، وإن كــانوا أوداء ســيقولون ال بــد أنــك أخطــأت يف شــيء،  أو تركــت شــيء، َّ

ال هــؤالء يـستطيعوا أن يرفعــوا عــين الـبالء، وال هــؤالء يــستطيعوا عمــل ويؤنبـوين ويوخبــوين، 
عملـوا ، ولذلك احفظوا هـذا احلـديث وعـوه واشيء يف هذا البالء، فلمن أشتكي؟  

َّبه، فإن من عمل به كان من كمل الصاحلني، قال  ُ:  

ْمن{ 
كنوز ِ

ُ
ِّال 

كتمان ِ
ُ َ ْ

ِالمصائب  ِ ِ
َ َ{٢١٥  

مـن كنـوز الـرب أن تكـتم املـصائب، فمــاذا يـصنع لـك الـذين تقـول وتـشتكي هلــم؟ ال 
                                                           

  شعب اإليمان للبيهقي ومسند الروياني عن ابن عمر رضي هللا عنهما ٢١٥
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ــــن هللا  ـــ ـــ ـــ ــــيء، لكـ ـــ ـــ ــــالشــــ ـــ ــــ ـــ   :  ق                         ) ) ــــــافر٦٠٦٠ ــــــافرغــــــــ   ) ) غــــــــ

                                                                

                       ))وهكذا، فهل أترك هذا وأذهب هلؤالء؟))األنبياءاألنبياء   
ــــؤاله ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــت ســ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــضب إن تركـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــؤالههللا يغـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــت ســ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــضب إن تركـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   هللا يغـــ

  
ـــضب ـــ ـــ ــــسأل يغــ ـــ ـــني يــــ ـــ ـــ ـــين آدم حــ ـــ ـــ ُوبــ ـــضبَُّ ـــ ـــ ــــسأل يغــ ـــ ـــني يــــ ـــ ـــ ـــين آدم حــ ـــ ـــ ُوبــ َُّ  

  
َفلــم  أذهــب ملــن يعــبس يف وجهــي، أو الــذي يقــول يل كلمــات جارحــة أو مؤملــة أو ِ

ب العزيز احلميـد الـذي إن قلـت نيب؟ وأترك  لبيـك عبـدي، لـك :  رب، يقـول: فيها 
  .ما تريد عندي

  كرامة الموت
قيع؟ ه الموت والدفن  ال   ُهل يوجد عمل يرزق هللا 

رم عند هللا، الموت  مكة    أم  المدينة؟وأيهما أ
 لجوابا   

ــو الــدرداء  ملظــاهر، ســيد أب  كــان هــذا كــالم أهــل الظــاهر الــذين يتمــسكون 
ــه ــا لبيــت املقــدس، وأحــد أصــحابه قــال ل أ أريــد أن آيت معــك لعلــي أن أمــوت يف : ًذاهب

ً هـذا األرض ال تقـدس أحـدا، وإمنـ: ، قـالِّبيت املقدس، فيقدسـين هللا  ا اإلنـسان هـو ِّ
ألماكن   .ِّالذي يقدس املكان الذي ينزل فيه، وال شأن لنا 

  :ٌصحيح أن املوت يف مكة واملدينة شرف ال يعادله شرف، لقوله 

قيع {  ر، ثم عمر، ثم آ أهل ال شق عنه األرض، ثم أبو  ِأنا أول من ت َ َ َّ َ َّ َّْ
ِ

ُ ُ ُُ ُ َ ََ ُ ُْ ْ َُ ْ ُ ْ ُّ ْ َ َ َّ َ

ون م ح َف َ ُ َ ْ ُ َ
ة ح أح ب الحرم ْ، ثم أنتظر أهل م َْ ََ َُ َ َ َ َ ْ ََّ َ َ َّْ

ِ
َ ْ ُ

ِ{ ٢١٦  

ــل مكــــة؟ الــــصاحلون والعــــارفون قــــالوا ــن هــــم أهــ ــن هــــم أهــــل البقيــــع؟ ومــ ــن مــ   : لكــ
َّإن مــن النــاس مـــن يــضعه البــشر يف البقيـــع، وحتملــه املالئكــة وتلقيـــه خــارج البقيــع، ومـــن 

ُالناس من يلقيه الناس يف حفرة يف أ لبقيعُ   .قصى األرض، وحتمله املالئكة وتدفنه 

                                                           
  جامع الترمذي والحاكم في المستدرك عن ابن عمر رضي هللا عنهما ٢١٦
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 إنسان يوضع يف البقيع يكون من أهل البقيع؟ ال، فأهـل البقيـع مـذكورين وهل كل
  : يف قول هللا                           ))ذه اآلية يدخل ))الفـتحالفـتح٢٩٢٩  كل الذي حتقق 

 ســيكون لــه أصــحاب ، ورســول هللا  يف هــذه العنايــة، فيكــون مــع ســيد رســول هللا
الــذين معــه يف مكــة أو يف املدينــة أو يف : ُمــن بــدء رســالته إىل انتهــاء الــدنيا، ألن هللا مل يقــل

زمانه أو يف عصره، ولكن الذين معه يف هذه األوصاف القرآنية، سـيكونون معـه حـىت ولـو 
  .ُدفنوا يف أقصى بقاع األرض

ـــ ـــذلك ورد عـــن أصـــحاب رســـول هللا ال ُذين دفنـــوا يف بقـــاع األرض املختلفـــة، يف ول
م إذا دفنوا يف مكان، كانوا نورا ألهل هذا املكان ًمصر وغريها، أ ُ.  

فال بد أن يتوزع النـور، وال يكـون يف مكـان واحـد، وإال كنـا جنـدهم كلهـم حيرصـون 
م يف املدينة وهم يف املكان الذي هم   . فيهعلى املدينة حىت ميوتوا فيها، لكنهم يعرفون أ

ألحجـــار  ـــة  ـــة املبني ـــة، ال املدين ـــة النوراني ــة رســـول هللا املعنوي ـــة هـــي مدينـ ألن املدين
  .والرمل وما شابه ذلك

ة   العق

  : قول هللا تعا                                  ))لد لدال  فما ))ال

ة وقد انت الرق  سان رق فك اإل ف  ة؟ وك العق
ُ

   هذا الزمان؟
 لجوابا   

العقبـة الـيت متنـع اإلنــسان مـن دخـول اجلنـة أن يفــك رقبتـه مـن الـشهوات واحلظــوظ 
ــا مبثابــة غلــة  ُ فــال يــستطيع أن يقــدم علــى الطاعــات وال أن -ٌ يعــين قيــد -واألهــواء، فإ
ت   .يسارع إىل النوافل والقر

 مــن الوصــول إىل منــاه يف حــضرة القــرب مــن العقبــة الــيت متنــع الــسالك يف طريــق هللا
  : مــواله، أو يف حــضرة رســـول هللا هــي الـــنفس                               

                                     ))النازعاتالنازعات((.  
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شـــيء يقطـــع اإلنـــسان عـــن فالعقبـــة إمـــا الـــذنوب، وإمـــا الـــنفس، وإمـــا الغفلـــة، وأي 
ــة جيــب أن جيتازهــا، وحيــاول أن  طريــق مــواله، وعــن القــرب مــن مــواله يكــون عقبــة، وعقب

ــق الرقبــة هنـــا هــي رقبــة اإلنـــسان ، يتغلــب عليهــا حــىت ينـــال مــا يرجــو عنـــد مــواله  فعت
ـصة، إ{  :نفـسه، قــال  ــد الخم ــد الـدرهم، وع ــد الـدينار، وع ِتعـس ع ِ

َ َ َ
ِ

َ ُ ِّ ُ ِّ ُْ ْ َْ َ َ
ِ
َ ْ َ َ ِ

َ
َن أعــ  ِ

ْ ْ

ك ف انتقش  ذا ش س، و عط سخط، تعس وانت ن لم  ، و َر َ ََ َ َْ َْ َ َ َ َ
ِ ِ

َ َ
ِ ِ
َ َ َ

ِ َِ ْ َُ ْ ْ َ{٢١٧ 

ًالـرق مل يعـد موجــودا، لكـن عبــد الـدرهم والــدينار موجـود أم غــري موجـود؟ موجــود، 
وعبــد اخلميــصة وهــي الطعــام والــشراب موجــود أم غــري موجــود؟ موجــود، وهــذا دعــا عليــه 

  . ال جيد له ملقاط خيرج به الشوكة يف رجله أنالنيب 
فالعبودية مبعين العبودية لإلنسان انتهت وهي الرق القدمي، لكن العبوديـة لإلنـسان 
ًوإن كان اإلنسان حرا أمام اآلخرين موجـودة، كعبـد لزوجتـه، وال يـستطيع أن يتحـرك ميينـا  ً

ـا ســتو ي كيفيــة ه خبًوال مشـاال إال إذا أذنــت لـه، ألنــه خـائف منهــا أل وتؤنبـه، فيــسرتضيها 
رة فـالن سـيزوره، ولـو منعتـه  مره أن ال يكلم فـالن فيفعـل، ولـو أمرتـه بـز من الكيفيات، 

رة فالن ميتنع، وإن كانت أمه َّ، وهذا مرض تفـشى يف هـذا الزمـان، حـىت بـني كبـار !!من ز
!  املال وعبد الـبطنته، وهناك عبد لزوجًاًديرا وعبدراألعيان والوجهاء، فالرجل يكون مليا

ِّــوالــذي خيلص اإلنــسان مــن هــذه األمــور كلهــا اإلقبــال علــى مــواله، وقطــع عقبــة الــنفس، 
ا هي اليت تعينه على هذه األمور، فيصري حرا، وال يتحكم فيه غري مواله، وغري كتـاب  ًأل

  .هللا، وغري وصا سيد رسول هللا 

  أنواع الغيوب

ط ه أحدا من الخلق؟ُما أنواع الغيوب؟ وهل    لع هللا ع غي
 لجوابا   

لعـني، فأنـت كمثـال، فيـك  ُالغيـوب أنـواع كثـرية، فكلمـة غيـب يعـين شـيء ال يـرى 
لعــني، ففيــك  عــامل الظــاهر الــذي نــراه، وفيــك عــامل الغيــب، وهــي األشــياء الــيت ال نراهــا 

                                                           
  البخاري وابن ماجة عن أبي هريرة  ٢١٧
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كلهـــا موجـــودة يف اإلنـــسان،  .. العقـــل، وفيـــك الـــروح، وفيـــك الـــسر، وفيـــك نـــور اإلميـــان
ـــذه العـــني، ولـــذلك نـــسميها غيـــوب   : ولكـــن ال نراهـــا                        

طـن، فمـا ظهـر منـه هـو مـا نـراه وهـذا نـسميه ، ))السجدةالسجدة٦٦(( وكل شيء يف الدنيا له ظاهر وله 
ــه أو غيبــه لعــني، فهــذا ملكوت ــراه عــامل امللــك، ومــا بطــن وال نــراه  ــا ممــن ن ، فكــل مــا حولن

طنـك سـرتاها وهـي  كاملباين واألجهـزة ظاهرهـا واضـح، لكـن لـو رأيـت بنـور هللا الـذي يف 
ــــا ـــ ــــم لغتهـ ـــدس هللا، وتفهــــ ـــ ـــسبح هللا وتقــ ـــ ِّتــ ِّ :                                     

               ))ِّلوجـود يـسبح هللا كل شـيء يف اف ... ))اإلسراءاإلسراء٤٤٤٤ لكـن هـل أحـد ،ٌ
س يرون هذا التسبيح، فهذا غيبه   .ُمنا يرى هذا التسبيح؟ نعم يوجد أ

وهنا يف الدنيا عامل الشهادة، وهناك عـامل امللكـوت الـذي فيـه املالئكـة، والـذي فيـه 
ر  ـــه الكرســـي، فهـــذا امســـه عـــامل الغيـــب، وإذا تطه ـــذي فيـــه العـــرش، والـــذي في ـــاجلنـــة، وال َّ

ُان من العيب، فورا يشرق على قلبه أنوار عامل الغيب، فـريى هـذه األشـياء، كـسيد اإلنس ً
  :حارثة الذي قال له رسول هللا

ــــف { َك حت؟ ْ َأصــــ ْ َ َقــــال ْ َ
حت:  ُأصــــ ْ َ مؤمنــــا ْ

ْ
ِ

َقــــال َحقــــا، ُ َ
إن: 

َّ
ــــل ِ ِّل ٍقــــول ِ

ْ َ
قــــة،  حق

ً َ
ِ

َ 

ــــال َقـ َ
حت:  ـــ ُأصــ ْ َ ــــت ْ ْعزفـ َ َ ـــ َ ِنفــ

ْ َ
ــــن  ْعـ ا َ ـــدن َالــ ْ ُّ

ُســـــهرتَوأ  ْ َ ـــ ْ ِلــ
ـــأت ْ ُوأظمــ َ ــاري، َ َنهـــ

َ
   

ــــأ ول
ِّ ُأنظــــر َ ْ

ْعــــرش ِإ  ِّر َ قــــد َ
ْ َ

أبــــرز 
َ ِللحــــساب، ْ

َ ِ ــــأ ِ ول
ِّ ُأنظــــر َ ْ

ِأهــــل ِإ 
ِالجنــــة ْ

َّ َ 

اورون ي
َ ُ َ َ َ ِالجنة، ِ َ

َّ أ َ و
ِّ ُأسمع َ َ َعواء ْ َ ِأهل ُ

النار، ْ
َّ

َفقال  َ َ
د: ُله  ع

ٌ ْ نـ َ
َ

َور مـان َّ اإل
ُ َ

ِ
ْ

 ِ 

ه، ِقل ِ
َ

إذ 
ْ
َعرفت ِ ْ َ ْفالزم َ َ َ

  .ولذلك مسيناهم العارفني، ألن هؤالء الذين عرفوا، ٢١٨} 

طـن هـو غيـب  طـن، وكـل  ٌفباطن األشياء هو غيب األشياء كلها، فكل شيء لـه  ٌ
ــاره عــامل الغيــب  ر مــن العيــب، واجتبــاه واخت ــراه إال مــن تطه ِال ي ــ َّ :               

                                    ))الـــذي يرتـــضيه ويؤهلـــه وجيملـــه لـــريى ))اجلـــناجلـــن ِّ
  .ُهذه الغيوب العلية اليت بثها هللا يف كل كائناته العلوية والسفلية

رك على سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلم َّوصلى هللا وسلم و َّ  
  

                                                           
  مصنف ابن أيب شيبة ٢١٨
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ة و ون الحلقة الثان   )٢٣٢             (                                                     الع

ونةنالحلقة الثا   ٢١٩ والع
  العلم الوه  ١س    

  الو المرشد  ٢س
ارة الحس  ٣س   ز
  دالئل معرفة هللا  ٤س
  ضمان حسن الخاتمة  ٥س
  الحفظ من الذنوب  ٦س
ة  ٧س   جمال العبود

  العلم الوه

ه؟ ف نتحصل عل ؟ وك   َّما الفرق ب العلم والعلم الوه
 لجوابا   

ً يكـــون فهمـــا جديـــدا مل يـــرد يف الكتـــب، أو يف الـــسماع عـــن العلمـــاء العلـــم الـــوهيب ً
ت هللا أو يف أحاديــث رســول هللا، فلــم يــرد هــذا الفهــم يف كتــب التفاســري  الــسابقني يف آ

  .املعتمدة، أو يف كتب شرح األحاديث، أو عن العلماء السابقني
ًا وهبيافمىت يكون علم... وشرطه أن ال خيالف شريعة هللا  ؟ إذا مل خيـالف ًايح صـحً

ــه عــرض احلــائط، وهــذا ال يكــون علمــا  ًشــريعة هللا، لكــن إذا خــالف شــريعة هللا نــضرب ب
ٌوهبيا، ولكنه علم شيطاين والعياذ     .تبارك وتعاىلً

ت القــرآن،  تيــه مــن فــضل هللا بيــان يف آ كلنــا يقــرأ القــرآن، ولكــن كــل واحــد منــا 
ـــإذا كـــان هـــذا البيـــان بيـــان طيـــب ومل يــــ ــه فهـــذا إهلـــام مـــن هللا ف   :  لــــهتبـــارك وتعـــاىلسبق بـ

                                            ))فهذا العلم الوهيب .. ..))الكهفالكهف٦٥٦٥ .  
  

                                                           
  م٦/٣/٢٠٢٠هـ ١٤٤١ من رجب ١١مجمع الفائزين الخيري مسجد  –المقطم  –القاهرة  ٢١٩
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  الو المرشد: ٢س

، والو المرشد؟   ما الفرق ب الو
 لجوابا   

مـرهالويل الذي واىل هللا، وج ِّـ أن يبلغ غـريه، يعـين نفـسه ًعل هللا له شـأ عنـده، ومل 
 أن يهــدي غــريه إىل هللا، وهــذا شــرطه أن لكــن الــويل املرشــد الــذي أمــره هللا .. وفقــط 

  .يكون معه البيان واحلكمة والوراثة النبوية الكاملة، وأوهلا العلم الوهيب
ذلك مـن الـذي نتوجـه إليـه، ٌلكن الويل عليه بنفسه فقـط، ولـيس لـه شـأن بغـريه، ولـ

َّونعــرف أن هللا خــصنا بعنايتــه؟ الــويل املرشــد، والــويل املرشــد يعــين مــأذون مــن هللا ورســوله 
يــديهم إىل طريــق احلــق ن يف ون كثــريوولــذلك النــاس الطيبــ ..  إلرشــاد اخللــق واألخــذ 

ف، ال أعــر: الــدنيا، ولكنــه طيــب لنفــسه، لكــن إذا قلــت لــه وجهــين أو ارشــدين يقــول لــك
ــا ليــست وظيفتــه، فمــن الــذي أذهــب إليــه؟ الــذي مــنح اإلرشــاد، ومعــه مــن هللا تعــاىل  ُأل

لرسـالة كمـا ينبغـي، اإلمداد، ومن احلبيـب   نظـرات القـرب والـوداد، فهـذ الـذي يقـوم 
  .َّألن هللا كلفه بذلك

  .انزل اهد الناس إلينا، وهكذا: سيدي أبو احلسن الشاذيل جتلى عليه هللا وقال له
اذهــب إىل طنطــدا يف :  يف املنــام وقــال لــهيدي أمحــد البــدوي جــاءه الرســول ســ

ا أربعني رجال، فالن وفالن وفالن ا حاال، وسرتيب  ًمصر فإن لك  ً.  
ـــم جـــاءهم إذن مـــن رســـول هللا    : وهكـــذا، كلهـــم مـــشوا علـــى هـــذا النـــسق، أل

                        ))يكون معه إذن من سيد رسول هللا  ال بد أن ))األحزاباألحزاب٤٦٤٦.  
  

ارة الحس: ٣س   ز

ث عد مما( :  أولهما صحة حد   !!!. ...من زار ق الحس 
 لجوابا   
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ذا احلديث؟ ـذا الـنص، فـسيد رسـول هللا ! من أين أتوا   مل ال يوجد حـديث 
يف كـربالء؟ أم الـذي يف دمـشق؟ أم خيرب أين سيكون قرب احلسني، وهل قرب احلـسني الـذي 

ـــ ـــد ثالث ــرحة للحـــسني، واحـــد يف كـــربالء وواحـــد يف دمـــشق ةالـــذي يف القـــاهرة؟ فعن  أضـ
 الـــشيعة  بعــضفكــل هــذه األحاديـــث موضــوعة، ألن..  غـــريهم وواحــد يف القــاهرة، ورمبــا

ــ ــم وضــعوا أحاديــث كثــرية يف ســيد احلــسني، وســيد اإلمــام علــي، وال سيدة فاطمــة، أل
حاديـث للحـسني فقـط، ألن َّيعوا هلـم، يتش فهـم مل يـضعوا أحاديـث يف احلـسن، ومتـسكوا 

  .ًاملوضوع أصال سياسي، وليس تدين وال غريه

  دالئل معرفة هللا: ٤س
  ؟ما دالئل معرفة هللا 

 لجوابا   

ل كــ: (معرفــة هللا يعــين معرفــة أمسائــه وصــفاته، لكــن معرفــة ذاتــه كمــا قــال عمــر 
ُفا ال يكيف وال حييز) الناس محقى يف ذات هللا َّ َ ُ:  

ـــــــــــــن ــــــ ـــــــف ول ـــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــم وال ك ـــــــــــــــــال  ـــــــــــــنٍــ ــــــ ـــــــف ول ـــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــم وال ك ـــــــــــــــــال    ٍــ
  

ـــــــــــــــة ــــــــ ـــــــ ـــــــــت معن ـــــــ ــــــــ ــــــــأنوار تعالــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــــةـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــت معن ـــــــ ــــــــ ــــــــأنوار تعالــــــ ـــــــ ــــــــ   ـــــــ
  

مسائـــه وصـــفاته، بتجليـــات أمسائـــه وصـــفاته يف اآلفـــاق، وهـــذه معرفـــة  لكـــن نعرفـــه 
ت الدالـة علـى  آل ُالعارفني، أو نعرفه يف مظاهر صـنعه وإبـداع قدرتـه، وهـذه مـا نـسميها 

  .هللا، وهذا للكل، للعلماء واحلكماء واملتفكرينقدرة 
ت، والصنعة تـدل علـى الـصانع، واألثـر يـدل علـى املـسري، فنعرفـه مـن  فنعرف اآل

ا تدل على متام قدرته    .تبارك وتعاىلخالل صنعته وأ
كمــا ذكــر قبــل ذلــك أن اإلنــسان فيــه روح، والــدليل علــى ذلــك أنــه حــي ويتحــرك 

يت، لكــن أيــن  وعرفنــا اخلــصائص الــيت يكتــسبها اإلنــسان ! الــروح؟ ومــا هيئتهــا؟ويــروح و
  .لوجود الروح، لكن الروح نفسها من الذي يستطيع أن يراها؟ ال أحد

لنسبة لذات هللا   :  وكذلك                                   

            ))وهكذا))الرومالروم٥٠٥٠  :                                            
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                 ))ـــــاق))يوســـــــــــفيوســـــــــــف١٠٥١٠٥ ـــ ـــ ــــة يف اآلف ـــ ــــ ت املنبث ــن اآل ـــ ـــ ـــ ــــضا م ـــ ـــ ـــه أيـ ـــ ـــ ــ   :ً نعرف
                                                         ))فــــــــــــــــــــــــــــــــــــصلتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــصلت٥٣٥٣((  ...   

  .هذه دالئل معرفة هللا عن طريق دالئل قدرته، وعظيم صنعته 

  ضمان حسن الخاتمة: ٥س
سان حسن الخاتمة مع هللا  ضمن اإل ف    ؟ك

 لجوابا   

ـا وأوهلـا الفـرائض  إذا ابتعد عن الكبائر كلهـا، وحـافظ علـى األوامـر الـيت أمـره هللا 
  .ُ األوامر وانتهى عن الكبائر يضمن هللا له حسن اخلتاماملفرتضة، فإذا حافظ على

مـن الكبـائر ومل ُوالشيء الذي ال يؤمن معه حسن اخلامتة إذا وقع اإلنسان يف كبـرية 
ًإنسان مثال عاق لوالديه، ومها غـري راضـني عنـه، وظـل هكـذا حـىت مـات ومهـا :  يتب منها

  . ألنه وقع يف كبرية من الكبائرغري راضني عنه، فهذا ال يؤمن عليه من سوء اخلامتة،
ا إىل أن ميــوت  أو آخــر يــشرب اخلمــر، وال يريــد أن يتــوب منهــا، ومــصر علــى شــر

ــه بــس ــة وء اخلامتــة، ُفهــذا خيــتم ل ــا معاملــة طيب ، ويــصر علــى أ ــر ل ُأو يتعامــل مــع النــاس 
  .وليست حرام حىت يلقى هللا، فما حكم هذا؟ سوء اخلامتة

ر علـــى أن يـــشهد شـــهادة زور يف أي موضـــع ويف أي ِّأو يـــشهد شـــهادة زور، ومـــص
  .ًكان، فهذا أيضا سبب سوء اخلامتةم

ًفهذا أيضا نبـشره بـسوء  ...  ومل يرجع هلم أمواهلم، ...ًأو أكل أموال اليتامى ظلما
خامتة، وهكذا فكـل مـن ميـارس كبـرية مـن الكبـائر ومل يتـب منهـا قبـل موتـه، فهـذا ال يـؤمن 

  .عليه من سوء اخلامتة
ـا  ـا، وال يقـوم  ـاو  ًأو من ترك ما أمـره بـه هللا مـن الفـرائض حـىت ولـو كـسال أو  ً
الســم، ومل يــدخل املــسجد إال مــرة واحــدة وهــو حممــول علــى اخلــشبة،  ًأبــدا، وهــو مــسلم 

  .ُليصلوا عليه، فهذا خيشى عليه من سوء اخلامتة
ًأو جــاء رمــضان وصــحته جيــدة، ولكنــه كــل ســنة يفطــر عامــدا متع ًمــدا أمــام زوجتــه ُ
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لفطر، قال    :ًوأوالده، وقد يكون أمام اآلخرين أيضا ويباهي 

ِأم ُّل{ 
معا َّ

ً َ إ ُ
َّ
ن  ِ َالمجاه

ِ
َ ُ{٢٢٠  

لكـن مـا دام اإلنـسان .. ، فهوالء كلهم هلـم سـوء اخلامتـة يعين جياهر مبعصية هللا 
ـوي بـصاحبها يف قائم بفرائض هللا كما ينبغي، ويبتعد عن املعاصـي وخاصـة ا لكبـائر الـيت 

  . إن شاء هللاُالنار، فهذا نضمن له حسن اخلامتة يوم يلقى هللا 
  

  الحفظ من الذنوب: ٦س

ف أمنع نف من الذنوب؟   ك
 لجوابا   

ْأمسك { :قال 
ِ

ك ْ َعل َلسانك َْ َ َ ِ {٢٢١  

  :وكان يوصي سيد معاذ بن جبل، وأخذ بلسانه وقال له

ك َّكف { َعل هذا، َْ
َ ُفقلت َ ُ َ

ا:  َّن َ
ِ
َ

نا ِا  و
َّ
ِ
لمؤاخذون َ

َ ُ َ َ َما ُ لم ِ ُنت َ َ
ِه؟  َفقال ِ َ َ

 :

لتك َث ْ
ِ
َ

َأمك  ا ُّ معاذ، َ
ُ َ ْوهل ُ َ ُّب َ َالناس َ َّ

النار ِ 
َّ

ْوجوههم َع 
ِ ِ

ُ  َع ْأو ُ

ْمناخرهم ِ ِ
َ إ َ

َّ
حصائد ِ

ُ
ِ

َ تهم؟ َ ْألس
ِ ِ

َ
ِ !{٢٢٢  

ُما الذي يدخل اإلنسان جهنم؟ لسانه، ملاذا؟ ألن ذنـوب اإلنـسان صـنفني، ذنـوب 
بني اإلنسان وبني هللا، وهي اليت رمبا يعفو عنها هللا ويغفرها له، وذنـوب بينـه وبـني النـاس، 

ذن من صاحبها   .وهي اليت ال يتم العفو عنها إال 
لغيبـة، فهـذا ذنـب يف حـق عبـد  مـن عبـاد هللا، فهـل لـو أ تكلمت يف حق إنـسان 

ــذنب؟ ــد ســاحمين َّتبــت يتــوب هللا علــي مــن هــذا ال ــو ســببت ..  ال، إال لــو أن هــذا العب ول
ُ وجرحتــه أمــام اآلخــرين وأحرجتــه، فهــل لــو تبــت وحججــت، فهــل احلــج ميحــو هــذا ًإنــسا

                                                           
  البخاري ومسلم عن أبي هريرة  ٢٢٠
  جامع الترمذي ومسند أحمد عن عقبة بن عامر  ٢٢١
  جامع الترمذي وابن ماجة عن معاذ بن جبل  ٢٢٢
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ة و ون الحلقة الثان   )٢٣٧             (                                                     الع

  .الذنب؟ ال، ال بد هلذا الشخص نفسه أن يساحمين حىت يقبل هللا التوبة
ــا فاملــصيبة الكــربى هــ ــاد أغلبهــا مــن النــساء، وأحي ــاد، وحقــوق العب ًي حقــوق العب

ــيس فيهــا فرامــل، فــاملفروض أن لــسان  تكــون حقــوق ماليــة، ومعظــم املــسلمني ألــسنتهم ل
ــول ــوم القيامــــة ويقــ يت يــ ــىت ال  ــل حــ ــــه فرامــ   : املــــؤمن ب                      

وضون يف فـالن، ويف عـرض فـالن، لكـن أمـسك يعين ال يكون مع هؤالء الذين خي ))املدثراملدثر٤٥٤٥((
  :عليك لسانك، فيمسك لسانه ويعمل بقول احلبيب 

َرحم{  ِ دا ُا َ ْع لم َ َت َ
َفغنم،  ِ

َ َ
َسكت ْأو  َفسلم َ ِ َ َ

 {٢٢٣  

 

ة: ٧س   جمال العبود

ة؟ جمال العبود ف يتجمل المؤمن    َّك
 لجوابا   

ضـدادها، هللا عزيـز فيكـون هذا يعتمد على جهاده، ف ينظر إىل أمساء هللا ويتجمـل 
ًبــني يــدي هللا ذلــيال، ولــيس بــني يــدي النــاس، هللا غــين، فيــدخل علــى هللا فقــري، هللا علــيم، 

  .فيدخل على هللا جاهل أو جهول، وهكذا
نيـــة، ولكـــن لـــيس مـــع  ضـــداد الـــصفات اإلهليـــة يف مواجهـــة احلـــضرة الر فيتحلـــى 

  : الناس يف عزةالناس، فيكون مع                             ))املنافقوناملنافقون٨٨((.  
ذه الـصفات مـع الـصاحلني والعـارفني ألن هللا قـال   : قد يتجمل              

                                                      ))فهـــؤالء جتملـــوا ))املائـــدةاملائـــدة٥٤٥٤ 
ـــذه األمســاء الـــيت ظهـــرت مســاء هللا  ً احلـــسىن، فــنحن أيـــضا نتواضـــع معهــم ونتجمـــل  ُ

  . احلسىنتبارك وتعاىلفيهم، ملا جتملوا به من أمساء هللا 
رك على سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلم َّوصلى هللا وسلم و َّ  

                                                           
  شعب اإليمان للبيهقي ومسند الشهاب ٢٢٣
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ون الحلقة الثالثة و   )٢٣٨             (                                                     الع

ون   ٢٢٤الحلقة الثالثة والع
لفا  ١س    

اء والمعراجَّ   ج  اال
  من إشارات المعراج  ٢س
  التفكر والتدبر  ٣س
  معراج المؤمن  ٤س
  المعراج ب المسلم والمؤمن  ٥س
ث  ٦س اء والمعراج والع الحد   اال
اء والمعراج  ٧س ب المرأة من اال   نص

  

الف: ١س
اء والمعراجََ   ج  اال

اء والمعراج  عض إن اإل عد كرب،قول ال   ان فرجا 
اء والمعراج فرجا للمسلم؟ كون اإل ف    فك

 لجوابا   

َ يف هذا العام الذي مت فيه اإلسراء واملعراج قد فـقد أعـز ًنعلم مجيعا أن الرسول  َ َ
نــصريين لــه، زوجتــه التقيــة النقيــة الــسيدة خدجيــة الــيت كانــت تواســيه وتعينــه بنفــسها وماهلــا 

  .غ دعوة هللا، وعمه أبو طالب الذي كان يدافع عنه رغم أنه مل يؤمن بهعلى إبال
لكليــة، وحــاربوه وأصــحابه أشــد املعارضــة،  ًووجــد إعراضــا شــديدا مــن أهــل مكــة  ً

 إال أن ذهب إىل أهل الطائف يدعوهم إىل ديـن هللا، فوجـد هنـاك عـداوة فما كان منه 
ـــم ســـلطوا عبيـــد َّوحـــر ال هـــوادة فيهـــا، حـــىت أ م يقفـــون علـــى جـــانيب الطريـــق ً هم وصـــبيا

حلجـارة حــىت أدميـت قـدماه، ويقذفونـه يف أرجلـه  ؟ جلــأ إىل مــاذا يـصنع رسـول هللا ُ 
  :َّهللا، وفوض األمر ورفعه إىل هللا، وقال دعاءه املشهور

ـــاس{  ـــ النـ ، وهــــوا عـ ـــ لـ ، وقلــــة ح ـــو ـــعف قـ ــــك أشــــكو ضـ َاللهــــم إل َ
ِ

َّ ُ َ َ ْ َ َّ ُ  

ـــرا ـــ ــم الــــ ــــ ــــا أرحــــ ـــ َـــ َ ، ــــضعف ــــ ــــت رب المستــ ــــ ، وأنــ ـــــراحم ـــ ــم الــ ـــ ــــت أرحـــــ ـــ ، أنـــ َحم َ ََ َ ُ ُُّ َ َ
ِ ِ

َ  

                                                           
  م١٩/٣/٢٠٢٠هـ ١٤٤٠ من رجب ٢٤خيري مجمع الفائزين المسجد  – المقطم -القاهرة  ٢٢٤
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ون الحلقة الثالثة و   )٢٣٩             (                                                     الع

؟ ـــ ـــ ــــ لـ ــــن ت ـــ ـــ ِإ مـ
َ ـــه، َ ـــ ــــ ــ ــه ال ـــ ــــ ــــة والوجــ ـــ ـــ الغلظــ ــــا  ـــ ـــ لقـ ـــ  ـــ ــــ ـــــدو يتجهمـ ـــ ِإ عــــ ِ َِ ِ

َ َُ َّ َ َ ٍّ ُ َ  

، ــــا ـــ فــــال أ ــــك غــــضب عـ ــن  كــ ـــم  تــــه أمــــري؟ إن لـ ــــب مل َّأم إ صــــديق ق ٌ َ َ َ ْ ْ ْ ََ
ٍ ٍ

َ َ ْ  

، ــع  ُغــــ أن عافيتــــك أوســ َ َ َ َّ ــه الــــسموات، أ َ ــاءت لــ ُعــــوذ بنــــور وجهــــك الــــذي أضــ َْ َ َ
ِ

ْ َ ُ

قـــت لـــه الظلمـــات، ُوأ ْ َ ك، َ ل  غـــض ا واآلخـــرة أن يـــ ـــه أمـــر الـــدن َوصـــلح عل ُ َ
ِ

َ َ ْ
ِ

ُّ ُ َ  

حل  سخطك، َأو  ُ َ َ َّ ِ
ك  َ ، وال حول وال قوة إ  َولك العت ح تر ََّ َ ُ َ َُ ْ َ ْ

{٢٢٥ 

َّوفـرج عنـه يف احلـال، فـرج عنـه  لـه دعـاء الكـرب الـذي دعـا بـه، فاستجاب هللا  َّ
أ ملـك اجلبـال، وإن هللا أمـرين : ن نزل ملك اجلبال لينتقم من أعدائه إذا أراد، فقال له

 - اجلبلــني احمليطــني مبكــة -أن أكــون طــوع أمــرك، فــإن شــئت أطبقــت علــيهم األخــشبني 
  : مع ما قاسى منهم من ويالت وشدات قالولكنه 

ج ا{ خ َل أرجو أن  ْ ئاُ ه ش ك  ، ال  د ا ع ِ من أصالبهم من  ِِ ِ
ُ َ ُُ َ

ِ{٢٢٦ 

ــن الطـــائف إىل مكـــة، وكـــان يتلـــو القـــرآن، ــو راجـــع يف طريقـــه مـ ـــاين، وهـ ـــر الث   األم
َّوإذا بطائفــة مــن اجلــن مــن نــصيبني وهــي بلــدة يف بــالد الــشام فاســتمعوا إليــه، وقــص هللا 

ـــصتهم   : قــ                                                 ))ــه هللا، ))اجلــــــناجلــــــن  فأكرمــــ
وكـان هـذا أول فــتح يف عـامل اجلــن، فقـد آمنــت بـه هـذه الطائفــة مـن اجلــن، وكـأن هللا يقــول 

مث أكرمـــه هللا بعـــد ذلــك غايـــة اإلكـــرام  يـــؤمن بــك اإلنـــس فقـــد آمــن بـــك اجلــن، إن مل: لــه
ــة، ومــن املدينــة إىل بيــت املقــدس، ومــن بيــت فأخــذه يف رحلــة قدســية مــن مكــة إىل امل دين

  .ُاملقدس إىل السماوات العلى، إىل قاب قوسني أو أدىن، وهي رحلة اإلسراء واملعراج
ًإذا نلمـــح يف هـــذه الـــشدة أن املـــرء إذا جلـــأ يف شـــدته بـــصدق، وإخبـــات نفـــس إىل 

ن خـذلوه، وأكثـر ً ميكنه ممـن عـاداه إذا أراد، ويبعـث لـه أنـصارا نظـري مـمواله، فإن هللا 
َّقوة، ويكون بعد ذلك له مكانة ومنزلة أكثر قر عند هللا، فقد قربه هللا  ًكما قيل :  

ــــــــرب واللقــــــــــا ــــــــــب دعــــــــــاه هللا للقــ ــــــــرب واللقــــــــــاٌحب ــــــــــب دعــــــــــاه هللا للقــ   ٌحب
  

ـــــــه دنــــــــــــــــا ـــــــ ـــــــه دنــــــــــــــــاومنــ ـــــــ ــــــــــــــــاهومنــ ــــــــــــم ح ــــــــا ثــــ ــــــــــــــــاهَّ لطفــــــــ ــــــــــــم ح ــــــــا ثــــ   َّ لطفــــــــ
ــــــــــا محبــــــــــوب ذا ونورهــــــــــا   ــــــــاداه أ ــــــــــا محبــــــــــوب ذا ونورهــــــــــاونــ ــــــــاداه أ   ونــ

  
ـــــــور الوجـــــــــــــه إ أنـــــــــــــا هللا ــــــع بنــــــ ـــــــور الوجـــــــــــــه إ أنـــــــــــــا هللاتمتـــــــ ــــــع بنــــــ   تمتـــــــ

ت   ــــــــك لقــــــــد صــــــــل تعل ــــــــك لقــــــــد صــــــــل لــــــــذات منــــــــةاا  عل
ً

لــــــــذات منــــــــةِ
ً

ِ  
  

ـــــــــــك الـــــــــــــــز ـــــــــــك الـــــــــــــــُزوأوليتــــ   ل ومـــــــــــــــا ترضـــــــــــــــاهل ومـــــــــــــــا ترضـــــــــــــــاهُوأوليتــــ
                                                             

  معجم الطبراني وتاريخ دمشق البن عساكر ٢٢٥
  البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها ٢٢٦



دالشيخ  تاب                                     فوزى دمحم أبوز   ١٢٧  رقمال
  

 
ون الحلقة الثالثة و   )٢٤٠             (                                                     الع

ه، ألنــه جلــأ إىل هللا  وهــذا يــدعو يف ، َّفأعطــاه هللا مــا يرضــاه، وقربــه وحبــاه وأد
ــة تعــم الــبالد والعبــاد، فلــو جلــأ كلنــا  ًهــذا املــضمار إىل أن نلجــأ مجيعــا إىل هللا يف أي كارث

  :قدير على كل شيء بصدق إىل هللا، فإن هللا سيكشف هذا األمر يف حملة عني، وهللا 
اهتهــــــــــــــــا ــــــــــــــة عــــــــــــــــ وان ـــــا بــــــــــــــــ طرفــ ــــــــ اهتهــــــــــــــــامـــ ــــــــــــــة عــــــــــــــــ وان ـــــا بــــــــــــــــ طرفــ ــــــــ   مـــ

  
ــــــال ــــــــــال إ حــــــــ ـــــــــــــن حــــ ــــــــــــــدل هللا مـ ٍي

ِّ ــــــالُ ــــــــــال إ حــــــــ ـــــــــــــن حــــ ــــــــــــــدل هللا مـ ٍي
ِّ ُ  

    
  من إشارات المعراج: ٢س

  : العزائم مام أما مع قول اإل
ــــــــــــــت المنازلــــــــــــــة ــــــــــــن ب ــــــــــــــك هللا مــ ى  ــــــــــــــت المنازلــــــــــــــةأ ــــــــــــن ب ــــــــــــــك هللا مــ ى    أ

  
المواجهـــــــــة المواجهـــــــــةًلـــــــــ لـــــــــتح حبيـــــــــ  ًلـــــــــ لـــــــــتح حبيـــــــــ 

  
   لجوابا   

ل الـــصاحلني- اإلمـــام أبـــو العـــزائم  َّـــ وكـــان مـــن كم  يـــتكلم علـــى معـــاين عليـــة، - ُ
فجعـل املعـراج لـيس اهلـدف منـه مـا  ... وإشارات نورانية يف إسـراء ومعـراج خـري الربيـة 

ــلني لــــه يف بيــــت رآه احلبيــــب  ــق إســــرائه، وال مجــــع األنبيــــاء واملرســ ت يف طريــ ــن اآل  مــ
ى مــا املقــدس، وال رؤيــة املالئكــة واألنبيــاء يف الــسماوات، وال دخــول اجلنــة واإلطــالع علــ

، فرفـع نظـر فيها، ألن ذلك كله وفوقه ال يساوي القرب من هللا والنظر إىل وجـه هللا 
  .إىل األعلى حىت ال ننظر إىل األدىن يف كل أحوالنا

وبيــت املنازلــة يعــين البيــت الــذي تتنــزل فيــه ) ًأســرى بــك هللا لــيال مــن بيــت املنازلــة(
جابـــة الـــدعاء، وحتقيـــق ُاألنـــوار اإلهليـــة، وتتنـــزل حولـــه املالئكـــة العلو يـــة، ويتنـــزل هللا فيـــه 

لرمحات اليت يقول فيها    :الرجاء، والتوبة على التائبني، يتنزل هللا على البيت احلرام 
ن ومائة رحمة{  لة ع ل يوم ول ت  ل ا ع هذا الب ٍي ِ ِ ٍَ ْ َّ ْ َْ َ َُ

ِ
َ ََ َ َْ

ٍ
ْ ِ

َ َ َ ُ ْ
 ستون ،

َ ُّ
ِ

َللطائف
ِ ِ ِ

ع،َّ ُ وأر َْ َون للمصلَ َ ُ ِ
َ

ون للناظ، ِ وع ِ
َّ َ ُ ْ  ٢٢٧}ن َ

ــذه التنــزالت مــن رب العــاملني  حــىت مــن جيلــس حــول الكعبــة وينظــر إليهــا، حيظــى 
 ،ِّأسرى بك هللا من موضع التنـزالت إىل مـصدر التنـزالت، وهـو : فكأنه يريد أن يقول
م مهة إال عندهللا    . رب العاملني ، وهذا إعالء لشأن السالكني حىت ال تقف 

  
                                                           

  معجم الطبراني عن ابن عباس رضي هللا عنهما ٢٢٧



دالشيخ  تاب                                     فوزى دمحم أبوز   ١٢٧  رقمال
  

 
ون الحلقة الثالثة و   )٢٤١             (                                                     الع

  التفكر والتدبر: ٣س

ة هللا؟ كون التفكر والتدبر معراجا للوصول لح   هل 
كون ذلك؟ ف    وك

 لجوابا   

ت هللا، املوجـــودة يف اآلفـــاق واملوجـــودة يف الـــنفس ــر والتـــدبر يكـــون يف آ   : التفكـ
                                                         ))فصلتفصلت٥٣٥٣((.  

ت إميانـــه بـــرب العـــاملني  ِّـــهـــذا التفكـــر يزيـــد اإلنـــسان يقينـــا، ويثب ُ ً فـــإذا أرد أن ،
ًجنعلــه معراجــا، فيكــون معراجــا مــن الــشك إىل اليقــني، ومــن اللــبس إىل الــصدق الــذي ال  ً

ٌيعرتيه شك وال ارتياب يف آالء رب العاملني ٌ .  
ًوهذا التفكر الذي يوصل إىل هـذا الرحـاب، تفكـر املـرء الـذي يطهر قلبـه أوال ممـا  ِّـ ِّـ
سوى هللا، مث يشتغل بعد ذلك بـذكر هللا، وأول ذكـر لـه بعـد طهـارة القلـب هـو التفكـر يف 

ـــاب ــــذا البــــ ـــــاىل يف هـــ ـــول هللا تعــ ــــاق، يقــــ ــــسه، ويف اآلفـــ ت هللا يف نفـــ   : آ          

                                                 ))آل عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرانآل عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران١٩٠١٩٠(( 
    : ووســيلتهم                                      ))وهــذه أول  ))آل عمــرانآل عمــران١٩١١٩١

ــك ـــ ـــد ذل ـــوة، وبعــ   : ُخطــ                              ))ـــه ))آل عمـــــرانآل عمـــــران١٩١١٩١  ألنــ
  .ٌسيكون تفكري سديد يهدي إىل الرشد

ـــر يف  ــــدنيا، ويتفكـ ـــه يتفكــــر يف ال ــــسان، فإنـ ــب، وتفكــــر اإلن ـــصفو القلــ ـــا إذا مل يـ َّأمـ
ـــه يهـــوي إىل  ة، وهـــذا جيعل ــاملكاســـب، ويتفكـــر يف الـــشهوات، ويتفكـــر يف األمـــور املنحط ـَّ

لكـن الـذكر بيقـني ال يكـون إال بعـد انـبالج .  ..تبـارك وتعـاىلأسفل الـدركات والعيـاذ  
لكلية من مجيع األغيار   .ُأنوار هللا يف القلب، وال تنبلج األنوار إال إذا طهر القلب 

لكليـة مـن مجيـع األغيـار، وال يـتم ذلـك إال مبعونـة مـن هللا،  فالبداية تطهري القلـب 
  . وأولياء هللاونظرات من حبيب هللا ومصطفاه، وعطاءات ومنح من أصفياء هللا

مث بعد ذلك يشتغل بـذكر هللا، وأول الـذكر أن يتفكـر يف خلـق الـسماوات واألرض 
  : ويف خلق نفسه، هذا الذكر جيعله يعرج إىل مقام يقول فيه هللا                



دالشيخ  تاب                                     فوزى دمحم أبوز   ١٢٧  رقمال
  

 
ون الحلقة الثالثة و   )٢٤٢             (                                                     الع

                                    ))طن))نعامنعاماألاأل٧٥٧٥   . وامللكوت يعين 
  

  معراج المؤمن: ٤س

ة الرضا؟   ما معراج المؤمن للوصول إ ح
 لجوابا   

معراج أي مؤمن هو املعراج الذي أرسله هللا مـع حبيبـه ومـصطفاه لنـا أمجعـني، وهـو 
  .ٌيت الصالة ألن فيها صلة  ُالصالة، ومس

  : لذي يعرج عليه املرء إىل مواله هذه الصالة هي املعراج ا
َّولذلك لو نظر إىل اإلسراء واملعراج، جنده يقسم إىل ثالثة مراحل ُ:  

  . يركب فيها الرباقاملرحلة األوىل من بيت هللا احلرام إىل بيت املقدس، وكان 
ُواملرحلة الثانية كانت مـن بيـت املقـدس إىل الـسماوات العلـى، وكـان املركـوب فيهـا 

 إىل هــذه العــوامل العلويــة إىل ســدرة ٌرج، واملعــارج ســلم نــوراين إهلــي حيمــل احلبيــب املعــا
  .املنتهى وهذا غيب

َّواملرحلة الثالثة من سدرة املنتهى إىل قاب قوسني أو أدىن، وكـان مركوبـه فيهـا تـدىل 
  .له الرفرف األخضر فحمله إىل حيث ال حيث

ــاتبــارك وتعــاىلوكــذلك الــصالة جعــل هللا  ٌ وقــوف وركــوع وســجود، فــالوقوف  حركا ٌ
كاملرحلــة األوىل مــن بيــت هللا احلــرام إىل بيــت املقــدس، والركــوع كاملرحلــة الثانيــة مــن بيــت 

ـــة  ـــسجود كاملرحلــ ـــى، والــ ـــدرة املنتهــ ـــدس إىل ســ   : لثالثـــــة إىل حيـــــث أو أدىن، ولـــــذلكااملقــ
                   ))وقال ))العلقالعلق١٩١٩ :  

ون{  أقرب ما 
ُ َ َ ُ َ ه وهو ساجدْ د من ر  الع

ٌ ُ
ِ

َ َ ُ َ
ِ ِ
ِّ َْ َْ{ ٢٢٨  

  .ًإذا الصالة هي معراج املؤمن إىل مواله
  

                                                           
  صحيح مسلم وأبي داود عن أبي هريرة  ٢٢٨



دالشيخ  تاب                                     فوزى دمحم أبوز   ١٢٧  رقمال
  

 
ون الحلقة الثالثة و   )٢٤٣             (                                                     الع

  المعراج ب المسلم والمؤمن: ٥س

ختلف عن معراج المؤمن والمحسن والموقن؟   هل معراج المسلم 
 لجوابا   

ُيعين تقريبا للحقائق، معراج املسلم قد يكون مناما، يعرج به  ً يف املنام، واملنـام لـيس ً
ًفيه مالم، ومعراج احملسن قد يكون مناما لكنه يكون يف عامل األنوار، أما املسلم فغايتـه يف 

  .املنام أن يرى ما يف األكوان، لكن اآلخر يرى ما يف األكوان إىل اجلنان
خــذ هللا  ٌومعــراج املــوقن قــد يكــون عيــا وهــو جــالس بــني األقــوام،   تبــارك وتعــاىلً

ُحه، ويفيض عليها بعض مـا أفـاض بـه علـى احلبيـب املـصطفى عليـه أفـضل الـصالة وأمت رو
ٌالسالم، وهذا كالم حيتاج إىل ذوق سليم، وقلب مـستقيم، وال حيتـاج إىل فكـر عقـيم، ألن 

  .ٌصاحب الفكر واقف عند فكره
  

ث: ٦س اء والمعراج والع الحد   اال

اء والمعرا نا من اإل الئم ع   ج؟ُما الذي 
 لجوابا   

الذي يالئم عصر ويالئم كل عصر من اإلسراء واملعراج املشاهد اليت رآها رسـول 
  .  يف رحلته األرضية من مكة إىل بيت املقدسهللا 

 رأى يف هــذه املــشاهد األعمــال الــيت تــستوجب غــضب هللا، والــيت بــسببها فإنــه 
ِّنا أمثلة حسية ليقرب لنا هذه احلقائقينزل سخط هللا على عباد هللا، وضرب ل ِّ.  

ـا يرتقـي العبـد عنـد مـواله، ويكـون لـه منزلـة كرميـة عنـد  ٌوبني لنا كـذلك القـيم الـيت  َّ
َّهللا، وتذكار هذه املشاهد حيتاج إىل وقـت طويـل، أرجـو أن حيـاول اجلميـع أن يطلـع عليهـا 

ت اإلسراء واملعراج اليت رواها األئمة الك   .راميف إحدى روا

  



دالشيخ  تاب                                     فوزى دمحم أبوز   ١٢٧  رقمال
  

 
ون الحلقة الثالثة و   )٢٤٤             (                                                     الع

اء والمعراج: ٧س ب المرأة من اال   نص

اء والمعراج؟ ب المرأة من اإل   ما نص
 لجوابا   

ٌال يوجــد يف اإلســالم يف الــدرجات واملقامــات والعبــادات فــرق بــني الرجــل واملــرأة، 
  .فإن املرأة إذا صدقت مع هللا تبلغ مبلغ الرجال، وقد مساه النيب الكمال

َّ يبلغه بعض الرجـال، ويبلغـه بعـض النـساء، ولـذلك فـإن هللا عنـدما حتـدث فالكمال
ــــال ـــزاب قـ ــــورة األحــ ـــشر يف سـ ــ ــــات الع ــن املقامـ ــ ــــاىلعـ   :  تعـ                    

                                                              

                                                              

                                       ))األحزاباألحزاب٣٥٣٥((.  
  : ِّ عــن الــصديقةتبــارك وتعــاىل وقــال هللا              ))وهــي مــرمي ابنــة  ))املائــدةاملائــدة٧٥٧٥

  : عمــران، وقــال فيهــا                 ))مــن : واللغــة تقتــضي أن يقــول..  ))التحــرميالتحــرمي١٢١٢
االقانتات، لكنه كما قال    : يف شأ

َمل{  َمن ُ
ِالرجال ِ

َ ِّ ، ٌكث ْولم ِ ْمل َ ُ َمن َ
ساء ِ ِال َ ِّ

م، ِإال  ُم َ ْ ة َ وآس
ُ َ ِ

امرأة َ
ُ َ فرعون، ْ

َ ْ َ ْ ِ 

جة وخد
ُ َ

ِ
َ ت َ ُب ْ

لد، ِ ٍخ ِ
ْ َ ُ

وفاطمة 
ُ َ ِ

َ ت َ ُب ْ
ٍمحمد  ِ َّ َ ُ{٢٢٩  

هــل هــذا الكمــال إىل أن هــذه املقامــات األربــع موجــودة علــى والرســول   يــشري 
، ولــيس الزحــام ٍالــدوام يف نــساء تظهــر فيهــا صــورة هــؤالء األقــوام مــن عــصره إىل يــوم 

 ٌفاملقامات ليس فيها رجل وامـرأة، ولكن على الدوام يف أهل الكمال، هؤالء األربعة فقط
جلد واالجتهاد وطاعة هللا ...  ت ليس فيها فرق بني رجل وامرأة إال    .والقر

رك على سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلم َّوصلى هللا وسلم و َّ  
  

حمد هللا تعا ة إن شاء هللاو انت     لقاء مع المجموعة الثان
                                                           

  جامع البيان عن تأويل آي القرآن عن أبي موسى األشعري  ٢٢٩
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ذة عن المؤلف د: ن لة الشيخ فوزي دمحم أبوز  فض

 ـذة لته  : ن ر ١٨ولـد فـض تـ ه ١٣٦٧ مـن ذى الحجــة ١٥م، الموافـق ١٩٤٨ أ
س  ـــسا ـــة، ج م ع، وحـــصل عـــ ل ة، مركـــز الـــسنطة، غ ـــالجم

ــــة دار العلــــوم مــــن جامعــــة القــــاهرة  ــــة م، ثــــم عمــــل١٩٧٠ل ال  
ـــــــة طنطـــــــا  مدي م حـــــــ وصـــــــل إ منـــــــصب مـــــــدير عـــــــام  والتعلـــــــ

ة، وتقاعد سنة  م  .م٢٠٠٩التعل
 ــــشاط ــــة العامــــة للــــدعوة إ هللا : ال ــــسا للجمع عمــــل رئ

، والمــــشهرة بــــرقم  ــــ ٢٢٤مــــ  ١٠٥ شــــارع ١١٤ ومقرهــــا الرئ
القــــاهرة، ولهــــا فــــروع  ــــة المعــــادى  مــــا .جميــــع أنحــــاء الجمهور  ،

ـــــاء المثـــــل يتجـــــول  ح ة، و الم ـــــ الـــــدعوة اإل ة ل الم ـــــة واإل ُمـــــ والـــــدول الع ســـــ ســـــ
مـــة والموعظـــة الحـــسنة الح ـــة؛  مان ـــات الهادفـــة . واألخـــالق اإل تا افة إ ال اإل ضـــهـــذا 

ة والوســـــــــائط المتعـــــــــددة  ثـــــــــ ة ال الت الـــــــــصوت ـــــــــسج الم، مـــــــــن ال ادة مجـــــــــد اإل ســـــــــإل عـــــــــ
ائط واأل ات والـــدروس واللقـــاءات عـــ الـــ ـــضا مـــن خـــالل للمحـــا قـــراص المدمجـــة، وأ

كة  ة www.Fawzyabuzeid.comموقعــه عــ الــش الم ــ المواقــع اإل ســ وهــو أحــد أ
امـل عـ مـدى خمـسة وثالثـ عـام مـضت،  ه وجارى إضافة تراث الشيخ العل ال ا  
ـــة  اإلنجل ـــة وجـــارى إضـــافة المواضـــيع  اللغـــة اإلنجل وقـــد تـــم إفتتـــاح واجهـــة للموقـــع 

جمة والمواضيعوكذا  تب الم   .ال
ــــــذ التعــــــصب والخالفــــــات، والعمــــــل عــــــ جمــــــع الــــــصف -١: دعـــــــوته ــــــدعو إ ن  

ة، والـــــتخلص مـــــن األحقـــــاد واألحـــــساد واألثـــــرة  الم ـــــاء روح اإلخـــــوة اإل ح ، و ال ســـــاإل ســـــ
هــــا مــــن أمــــراض الــــنفس،  ــــة وغ ــــة -٢واألنان ــــة الروح ال ــــه  ا ــــة أح حــــرص عــــ ت  

ب عـــد تهـــذ ة  ــهمالـــصاف ة قلـــ ـــة التـــصوف ممـــا -٣، . نفوســـهم وتـــصف عمـــل عـــ تنق  
ـــاء التـــصوف الـــسلو المبـــ عـــ القـــرآن  ح ـــدة عـــن روح الـــدين، و ع ه مـــن مظـــاهر  شـــا

رام ة ال   .والسنة وعمل الصحا
 ــــــــ األخــــــــالق :  هدفــــــــه ــــــــة، و مان عــــــــث الــــــــروح اإل ال ب ســــــــإعــــــــادة المجــــــــد اإل

ة ادئ القرآن سيخ الم ة، و الم    .ساإل
ون ف اإلذاعة والتل ة للشيخ  لته :  مساهمات الشيخ الدع ومساهمات فض

أن  ى المتعددة مع العلم  ون الم قنوات التلف لها و اإلذاعات  أ من أن تح 
ب  لة واإلثارة وتأل ل امج الخاصة أو برامج التوك شو ال تهدف لل الشيخ يرفض ال

ون الرأى واستغالل الحوادث أو تأجي ف قنوات التل امج و ، وهو يرحب ب ج الف
ة وتهدف إ  ة والع ها من ال تعمل جادة ع  الدعوة الوسط ى أو غ الم

األسلوب الجذاب والرا ل الدعوة الهادفة    .رأب الصدع وجمع الشمل وتوص

ل المثال ال الح    :و نذكر من تلك المساهمات ع س
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ـــة وصـــالة الجمعـــة -١ ة منهـــا  : خط ـــا جمـــع مـــن :*عـــض الخطـــب عـــ الهـــواء م
القــاهرة حــدائق المعــادى  ــة ٢٣٠مــسجد النــور  ، جمــع عــ مــن مــسجد الزاو

د، ومـسجد األنـوار  مدينة بورفـؤاد ببورسـع ب  القاهرة، والمسجد ال الحمراء 
ها المهندس وغ ة    .القدس

نامج العام -٢ اح: * ال ة. * دعاء الص  .المجلة الدي
م إ -٣ ـ ة متعـددة: ذاعة القـرآن ال ـة كـ ات دي ـة وصـالة الجمعـة عـ . أمـس خط

ــون عـــدة . مــن مـــساجد متعــددة.الهــواء ف مـــسجد التل ـــة وصــالة الجمعــة  خط
ة الم م و برنامج المجلة اإل  .سمرات إذاعة القرآن ال

اح :*  إذاعة وسط الدلتا  -٤ ث الص ة* حد ة الدي  .األمس
اب و ال -٥  .عصاف الجنة: برنامج: * اضة  إذاعة الش
ى- -٦ ـــــ ـــــة : " إذاعـــــة القـــــاهرة ال ات دي مـــــن مـــــساجد مختلفـــــة و برنـــــامج " أمـــــس

ات الم ات و اإل  .سصفحات من نور  و برنامج النوران
ون -٧ ف ـــالتل برنـــامج  زمـــرة الرســـول . * برنـــامج مـــن بيـــوت هللا: *  القنـــاة األو 

 ملسو هيلع هللا ىلص و برنامج أحسن القصص 
ون (القنــاة الثالثــة  -٨ ف ــالتل حلقــات مــن برنــامج واحــة القلــوب و ): قنــاة القــاهرة  

اتـك  رنـامج جـدد ح حلقات برنامج المحب و حلقـات مـن برنـامج فقـه المـرأة و
خـــــه، و شـــــهر رمـــــضان  ـــــزاال مـــــستمران إ تار ـــــامج ٢٠١٨وال ي ـــــات " برن مـــــن آ

م، و شـــهر عـــد آذان المغـــرب طـــوال ا" الـــدعاء"، وكـــذلك "القـــرآن ـــ لـــشهر ال
سائلون" برنامج ٢٠١٩رمضان   . الصائمون ي

ــــــة( القنــــــاة الــــــسادسة - -٩ ون ف ــــــدلتا التل ة "حلقــــــات مــــــن برنــــــامج ): قنــــــاة ال الــــــس
رنامج ". العطرة مات"و ات مح اتك"برنامج ". آ  .ومازال مستمرا" جدد ح

ة"سلسلة حلقات من برنامج :  القناة الثامنة -١٠ مان  ".لقاءات إ
ة الق -١١  .برنامج أهل الذكر_و" فتاوى ع الهواء"برنامج : ناة الثقاف
ة - -١٢ م اء هللا الصالحون : *  القناة التعل  .  حلقات برنامج أول
اب و  -١٣ ـز الـشـ ـات ومعاهـد الجامعـات و مرا ل ـة  ة والدع الم عالمساهمات اإل

ة  ة و العلم ة و الثقاف ات الدي ة والجمع ة الثقاف  :األند
الوجــه أحــ الــ ث مــن الجامعــات  ــال ــة واإلحتفــاال  ات الدي ــد المناســ تشيخ عد

ات،  ـــــــشف ـــــــات والمس ة والجمع اضـــــــ ـــــــالنوادى ال د، وكـــــــذا  حـــــــرى والـــــــصع ال
حـــــرى والقـــــ ـــــالوجه ال ة  اضـــــ ـــــة وال ـــــز الثقاف مـــــا شـــــارك الـــــشيخ .والمرا

ــد مــن المؤســسات اإلجتماع ــدعوات مــن عد ات  ــد مــن المناســ ــة وأحــ العد
د  الــصع تالقــاهرة ومختلــف المحافظــات و د إ عــدد مــن إحتفــاال الــصلح 

ه وسلم دنا دمحم وع آله وصح   .ع مدارالسن وص هللا ع س

                                                           
خ٢٣٠٢٣٠ خ الـــشيخ  مــــا  الـــشيخ  ن عامــــا،  ــــ مــــن عــــ المعــــادى منـــذ أ مــــسجد النــــور  الدى  ــــل شـــهر مــــ ــة مــــن  مــــا طــــب أول جمعــ ن عامــــا،  ــــ مــــن عــــ المعــــادى منـــذ أ مــــسجد النــــور  الدى  ــــل شـــهر مــــ ــة مــــن  طــــب أول جمعــ

المقطم  ى  ن الخ مركز الفائ الدى  الشهر الم المقطم خطب آخر جمعة  ى  ن الخ مركز الفائ الدى  الشهر الم   ..خطب آخر جمعة 
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قائمة مؤلفات ومحققات الشيخ المطبوعة :  
ل١٥ح  ة سلسلة تحوى٢٠٢٠  أب   كتاب١٢٧: م، ست ع

تاب  م عة، ت: ط( ال عة، ت: ط( تاب   ال مت ط )ترجمة: ط ت ط )ترجمة: ط
م: ١سلسة     ١ )١ ج -٢مجلد (: نفحات من نور القرآن  ٤ ١٢: التفس الموضو للقرآن ال

د الصالح ومو ٤٨  ١ )٢ ج -٢مجلد (: نفحات من نور القرآن ١٤ ار الع   ٣ )٥مجلد (:  أ
ة ٩١ ة مع خ ال م  ٩٣  ١ )١ج – ٣مجلد(: اآلداب القرآن ار خلة إبراه   ١ )٥مجلد (:أ
ات المق ٩٦ ات المق ١٠٢  ١ )١ ج -١مجلد (: تفس آ   ١ )٢ ج-١مجلد (: تفس آ

ر الوالدين ١٠٣ مة لقمان و ات المق  ١٠٥  ١ )٥مجلد : (ح   ١ )٣ ج-١مجلد (: تفس آ
ات المق ١٠٨ اتتفس آ ١٠٩  ١ )٤ ج -١مجلد (: تفس آ   ١ )٤مجلد (: ات المناس
ات المق ١١٢        )٥ ج -١مجلد (: تفس آ

ـــه: ٢السلسلة رقم    ٣ زاد الحاج والمعتمر ٢ ١٠: الفقـــــــــ
ة ٥٢  ٢ مائدة المسلم ب الدين و العلم ٥ ص ا ع  ف تكون داع   ١ ك

عة وحق ٧١  ٢ مخت زاد الحاج والمعتمر ٥٤ ام    ١ قةالص
رام هللا لألموات ٧٢ اء ٩٥  ١ إ ام األتق   ١ ص

الرحمة المهداة ١٠٠ ح    ١ س الهدى ١٠٤  ١ دالئل الف
ــــح ١٢٦ او       ١ دروس رمضان وال

ة: ٣السلسلة  قة المحمد د الخالئق ٧ ١٢: موسوعة الحق ث الحقائق عن قدر س   ٤ حد
اء ج  ١٣ اقات اإل ماال ٢٢  ٢ ١إ ةال   ٢ ت المحمد
ن نحوه  ٣٣  ٢ الرحمة المهداة ٢٣   ٢ واجب المسلم المعا
اء ج ٣٥ اقات اإل اج المن ٦١  ١ ٢إ   ١ ال
اطنه ٨٥  ١ ثا اثن ٧٠   ١ الجمال المحمدى ظاهره و
ات المعراج ٨٧ ان ٩٠  ١ تجل   ١ ف شهر شع

      ١ خصائص الن الخاتم  ١١٤
ة: ٤ة رقم السلسل  ام أبو العزائم المجدد الصو ١ ٧: من أعالم الصوف   ٢ ماإل

رة ٣ ة و دوى ٤١  ١ الشيخ دمحم ع سالمه س د أحمد ال ا الس   ٢ المر ال
م الدسو ٤٥ الم إبراه د أبو الحسن الشاذ ٥٩  ٢ سشيخ اإل امل الس   ٢ الشيخ ال
اة ٩٧ ة ح ام أبو العزائم، س م القنا  ١٠٧  ١ ماإل د الرح ةالشيخ ع   ١ ومدرسته الروح

اة: ٥السلسلة رقم   الم ٢٦ ٧: الدين والح   ٢ سإصالح األفراد والمجتمعات  اإل
ك هللا ٣٤ ح ف  م ب الناس ٣٩  ٤ ُّك   ٢ كونوا قرآنا 
اب المعا ٥٠ ا الش ل ووعد اآلخرة ٦٧ * ١ قضا ائ   ١ بنو إ
ة النبوةأمراض األ ٧٥ ص ة ع أسئلة الموقع(فقه الجواب  ٩٢  ١ مة و   ١ )اإلجا

ات: ٦السلسلة  ة للمناس   ١ خطب المولد النبوى ١٦ ٧ : الخطب اإللهام
اء والمعراج ١٧ لة الغفران ١٨  ١ خطب شهر رجب واإل ان و ل   ١ خطب شهر شع
د الفطر ١٩ د األض ٢٠  ١ خطب شهر رمضان و ع   ١ الحج و ع
وم عاشوراء ٢١ ة ٥٥  ١ خطب الهجرة و ة: الخطب اإللهام ات دي   ٢ ١:مجلد مناس

ة: ٧سلسلة   ة الع ة للع ٧٨ ١ :الخطب اإللهام ة النب   ١ األشف
مان ٩ ٥: المرأة المسلمة: ٨السلسلة رقم   ل اإل ة القرآن لج   ١ ت

  ٢ ساءفتاوى جامعة لل ٤٤  ٢ المؤمنات القانتات ٤٣
الم ٧٤ س  اإل احة والن ١٠٦  ١ .سالحب والج   ١ المرأة المسلمة ب اإل

ق إ هللا: ٩السلسلة رقم   ق إ رضوان رب العالم ٦ ١٢: الط ق الصد   ٢ ط
ق المحب وأذواقهم ٢٥   ٢ المجاهدة للصفاء و المشاهدة ٢٨  ١ ط
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  ١ رسالة الصالح ٣١  ١ عالمات التوفيق ألهل التحقيق ٣٠
  ١ نوافل المق ٦٠  ٢ مرا الصالح ٣٢
ة لإلسالم ٧٩  ١ أحسن القول ٦٤ اب الع   ١ دعوة الش
ة النفوس ج ٨٨ ة النفوس  ٨٩   ١مجالس تزك   ١ ٢مجالس تزك

د الصادق ١٢٥       ١ همة الم
ار واألوراد: ١٠السلسة رقم   ج ٨ ٧: األذ   ٦ مفاتح الف

ار األبرار ١٥ ج ٣٧  ١ أذ   ٥ مخت مفاتح الف
ار األبرار صغ ٣٨ ح ٤٠  ٣ أذ ــــج و ار تخ   ٢ أوراد األخ
الورد القرآ ٥٦ ل التها  ار واألوراد ٧٣  ١ ن   ٢ جامع األذ

ة: ١١السلسلة   ة معا ة ١٠ ١٦: دراسات صوف اة المعا ة و الح   ١ الصوف
ا ١١ ب ١٢  ١ ءالصفاء واألصف   ١ أبواب القرب ومنازل التق
ة  القرآن والسنة ٢٩ ة ٣٦  ٣ الصوف اة الع   ١ المنهج الصو والح
اء ٤٢ ة واألول ن الصادق ٤٩  ١ الوال   ١ مواز
  ١ النفس وصفها وتزكيتها ٥٣  ١ الفتح العرفا ٥١
احة العارف ٥٨   ١ منهاج الواصل ٦٣  ١ س
اء ٦٨  ١ لقربسمات ا ٦٥ ة لألصف ا الصمدان   ١ العطا
  ١ مقامات المق ٨٣  ١ اب أهل الوصل ٧٧
      ١ آداب المحب  ٩٨

اب ٢٤ ٧: الفتاوى : ١٢السلسة رقم     ١ فتاوى جامعة للش
ة ج ٧٦ ة ج ٨٠  ١ ١فتاوى فور   ١ ٢فتاوى فور
ة ج ٨٤ ة ج ٨٦  ١ ٣فتاوى فور   ١ ٤فتاوى فور

د ١٢٧  ١ سألونك ١٠١   ١ القول السد
ة: ١٣السلسة رقم   اب ٢٧ ٤: أسئلة صوف   ٢ نور الجواب ع أسئلة الش

ة ٦٩ ة لألسئلة الصوف ان ة ال   ١ إشارات العارف ٩٩  ١ األج
نات الصدور ١١١        ب

  ١ تسؤاال غ المسلم ٨١ ٣: حوارات مع اآلخر: ١٤السلسلة رقم  
سان المعاح ٨٢ الم والمسلم ٩٤  ١ وارات اإل   ١ سأسئلة حرة عن اإل

  ٢ عالج الرزاق لعلل األرزاق ٤٦ ٥: شفاء الصدور: ١٥السلسلة رقم  
  ١ ات المؤمن  اآلخرة ٦٢  ٣ شائر المؤمن عند الموت ٤٧
  ١ الدعاء المستجاب ١١٠  ١ شائر الفضل اإلل ٦٦

 
دتحقيق ا: ١٦سلسلة  شدين   ٥٧ ١٢: لشيخ فوزى دمحم أبوز تحفة المحب ومنحة المس

 فضائل عاشوراء للقاوق
١  

ام  ١١٣ تغفار اليو أو استغفار أ سورد اإل
ى ع لإلمام الحسن ال ب  ساإل

ق  ١١٥  ٢ أنوار التحقيق  وصول أهل الط
ا الشيخ دمحم ع سالمة   للعارف 

٢  

مذى الجواب الشا ع ١١٦ م ال  أسئلة الحك
اء للشيخ دمحم ع سالمه ه ختم األول   كتا

ما قدم نفسه للمسلم  ١١٧  ٢ ام أبو العزائم  ماإل
ا الشيخ دمحم ع سالمه  للعارف 

٢  

د  القرآن والسنة ١١٨   التوح
ا الشيخ دمحم ع سالمه  للعارف 

ع الساعة ١١٩  ٢   عالمات وق
ا ا  لشيخ دمحم ع سالمهللعارف 

٣  

الم الناس إ هللا  ١٢٠ دعو اإل ف  سك
ا الشيخ دمحم ع سالمه  للعارف 

مان ١٢١  ٢   شعب اإل
ا الشيخ دمحم ع سالمه  للعارف 

٢  

حار المعرفة ١٢٢   قطرات من 
ا الشيخ دمحم ع سالمه  للعارف 

ة ١٢٣  ٢ ادة المؤمن اليوم   ع
ا الشي  خ دمحم ع سالمهللعارف 

٤  

ف ١٢٤   من منابع الدين الحن
ا الشيخ دمحم ع سالمه  للعارف 

٢ ٢     
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د لة الشيخ فوزى دمحم أبوز   أين تجد مؤلفات فض
ة ــرة رقم الهاتف إسم المكت  القاهـــ

ة المجلد العر   شارع جوهر القائد األزهر١١٦ ٢٥٩١٢٥٢٤ مكت
ة الجندي دان الحسسو ٢٥٩٠١٥١٨ مكت  ق أم الغالم م

دين٥٢ ٢٧٩٥٨٢١٥ دار المقطم حان،عا   شارع الشيخ ر
لم ة جوامع ال   الشيخ صالح الجعفرى الدراسة١٧ ٢٥٨٩٨٠٢٩ مكت

ة ق ة التوف الحس١ ٢٥٩٠٤١٧٥ مكت   عمارة األوقاف 
لم خلف مسجد الحس٢ ٠١٢٢٧٤٧٥٩٣١ ازار أنوار الحس   زقاق الس

ة الع الحس١١ ٢٥٩١٥٢٢٤ ةمكت دان حسن العدوى    م
لة الدراسة١٣٠ ٢٥٩٠٠٧٨٦ الفنون الجم   شارع جوهر القائد 
ة ن ة الحس الحس٢٢ ٢٥٩٠٢٥٤١ مكت   شارع المشهد الحسي 

ة القلعة ه خلف األزهر١ ٢٥١٠٨١٠٩ مكت   شارع دمحم ع
سة العلم ة نف سة ٩ ٢٥١٠٤٤٤١ مكت دة نف دان الس  . م

ثال ي الحد ف٢عمارة اللواء  ٢٣٩٣٤١٢٧ مكتب الم   شارع 
ال امل ك ب  اب اللوق٢٨ ٢٣٩٦١٤٥٩ األد ستان ب   شارع ال

سان ة دار اإل دان الد١٠٩ ٣٣٣٥٠٠٣٣ مكت ر، م   شارع التح
ة مدبو دان طلعت حرب٦ ٢٥٧٥٦٤٢١ مكت   م

ة  ٢٤٠١٥٦٠٢ مدبو مدينة ن  مدينة ن، شارع الن ٢٠٠٠طي
ة ال٩ ٢٣٩١٠٩٩٤ النهضة الم   شارع عد جوار السن

ــــع سانة.  ش د٦ ٣٣٤٤٩١٣٩ هال لل والتوز  حجازي، خلف نادي ال
اث ة لل ة األزه  درب األتراك، خلف الجامع األزهر ٠١٠٠٥٠٤٢٧٩٧ المكت

ة أم القرى   شارع جوهر القائد األزهر١٢٨ ٢٥٨٩٨٢٥٣ مكت
ة األد ة الحديثةالمكت األزهر٩ ٢٥٩٣٤٨٨٢ ب ة    شارع الصنادق

فة ة الروضة ال دة.شارع د٢١ ٢٦٤٤٤٦٩٩ مكت ، م الجد  أحمد أم
ة   ــــكندر  ساإل

 محطة الرمل، أمام مطعم جاد ٠١٢٢٤٦٠٩٠٨٢ كشك سونا
ال الثقا تاب اإل ة زغلول ٠١٠٠١٢٣٢٦٩٨ سال  محطة الرمل، صف
د مو ال، محطـة م٦٦ ٠١١١٤١١٤٣٠٠ كشك دمحم سع   شارع الن دان
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اد ة الص ال، محطة م٤ ٠٣- ٣٩٢٨٥٤٩ مكت   ش الن دان
ه ب ة س دى جابر٢٣ ٠٣- ٥٤٦٢٥٣٩ مكت ل، س أحمد إسماع   المش
ض شك األب ض/  أ- محطة الرمل ٠١٢٨٨٣٤٣٥٥٥ ال  أحمد األب

م    األقـــــــال
د الحافظ قال -------دمحم  كشك ع ز ع-زقاز د الع جوار مدرسة ع   

ادة ة ع ق  ٠٥٥- ٢٣٢٦٠٢٠ مكت   شارع نور الدين–الزقاز
ة تاج دوى-طنطا ٠٤٠- ٣٣٣٤٦٥١ مكت د ال   أمام مسجد الس

ة ة ق د والمعتصم أمام٩ -طنطا ٠٤٠- ٣٣٢٣٤٩٥ مكت   ش سع
ة التجارة ل   

ر ام  شارع السودان أم- كفر الشيخ  ٠١٠٠٨٩٣٥١٨٢ كشك التح
ال، أ د السالم/السن  سا أحمد ع

ة صحافة الجامعة جوار -المنصورة  ٠١٠٠٢٢٨٥٢٥٣ مكت  شارع جيهان 
ش مان/أ الطوارىء مس  عماد سل

ة الرحمة المهداة ة عقل، ش الهادى، ٠١٠٠١٤٢١٤٦٩ مكت   المنصورة، ع
 عاطف وفدى/أ

ة ة صحافة الثان جوار مدرسة الثا  شارع-المنصورة ٠١٠٠٥٧٣١٥٥٠ مكت ة  ن
مال الدين أحمد  ابن لقمان، الحاج 

ار اليوم  صحافة أخ
جوار مدرسة - المنصورة–طلخا  ٠١٢٢٤٩١٧٧٤٤ الحاج دمحم األتر  

ة،  رى طلخاصالح سالم التجار  أمام ك
مان ة اإل د ٠١٢٢٦٤٦٨٠٩٠ مكت رى-فا   أ حماده غزا ب

س،ش الشه ٠١٢٢٧٩٦٠٤٠٩ كشك الصحافة    حسناجداء، حالس
ى  دمحم خ

دالفتاح السمان    شارع احمد عرا أمام -سوهاج ٠٩٣- ٢٣٢٧٥٩٩ أوالد ع
ن المه  التك

تاب  معرض قنا لل
ة الجهاد(   الحاج أسامة رمضان ٠١٠٠٦٨٦٦١٦٨ )مكت

ة أمن قنا  جوار مدي

ا ا ٠١٠٠٨٦٩٨٦٦٤  إسنا-كشك القرا ب-  إسنا - القرا دة ز  الحاج -  ش الس
 دمحم رمضان دمحم النو/ س وأ الدمحم

سنا د العا الم  ٠١١١١٤٩١٨٢٣ كشك حس ب كشك حس دمحم ع
سنا  ش الرمد ب   األق-أمام مس

جميع أنحاء  ى  ات ال ار والمكت ة واألخ دور األهرام والجمهور ضا  أ
سخ المطبوعة م ل ال تب وت ضا قراءة ال مكن أ ة، و جانا من موقع الجمهور

   www.askzad.comأوع موقع  ، www.fawzyabuzeid.comالشيخ 
تاب العر اة، :أو النا. موقع ال مان والح    ١٠٥ ش١١٤دار اإل

القاهرة، ٠٢-٢٥٢٦١٦١٨: ، ف٠٢-٢٥٢٥٢١٤٠:  ت حدائق المعادي 
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  ٣  المقدمة  
  ٥  الحلقة األو  سؤال

م النظرة  ١   ٥  ح
  ٨  التقرب إ هللا  ٢
الفتاة  ٣ ة لعالقة الشاب  ع ط ال   ٩  الضوا
  ١١  التواصل ع الماسنجر ب الرجل والمرأة  ٤
  ١١  الوضوء  الحمام  ٥
  ١٢  هجوم الجراد ع مكة والمدينة  ٦
ط غضب هللا  ٧   ١٣  ُالعمل الذي 

ة     ١٥  الحلقة الثان
  ١٥  أهل الجنة وأهل النار  ١
ة  ٢ ة الت ف   ١٧  ك

  ٢١  لثةالحلقة الثا  
  ٢١  سجدة الشكر  ١
قة الدعوة إ هللا  ٢   ٢٢  حق
ا  ٣   ٢٤  الرسول راض
ة من الجنون  ٤ اب شع   ٢٦  ُالش
  ٢٧  فضل إطعام الطعام  ٥
د  ٦   ٢٩  محل نظر هللا  الع
ة  ٧   ٣٠  حفاظ المسلم ع نظافته الشخص
  ٣٢  غسل االحتالم للمرأة  ٨
ام شهر رمضان  ٩   ٣٣  قضاء أ

  ٣٤  عةالحلقة الرا  
ة الشيخ  المنام  ١   ٣٤  رؤ
ة  ٢ ماال المحمد   ٣٧  تال
خه  ٣ د مع ش   ٤٠  أدب الم

  ٤٤  الحلقة الخامسة  
  ٤٤  االنتحار  ١
  ٤٦  إدمان السهر  ٢
  ٤٨  َّمعرفة الرسول ألمته  ٣
  ٤٩  اب القرب من هللا  ٤
  ٥٠  رضا هللا  ٥
  ٥٢  النفاق  ٦
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  ٥٤  رقة القلب  ٧
  ٥٦  معاملة تارك الصالة  ٨
م  ٩   ٥٧  المؤمن المل

ام  ١٠   ٥٧  قضاء الص
  ٥٨  المحافظة ع الصالة  ١١
سابيح  ١٢   ٥٩  صالة ال
  ٦١  الحلقة السادسة  
  ٦١  توافق االرادة  ١
  ٦٣  أصحاب األحوال  ٢
  ٦٤  االنكسار  ٣
ة الصالح  ٤   ٦٩  فضل مصاح

عة     ٧٣  الحلقة السا
ة  ١   ٧٣  معاملة هللا ألهل المح
اث رسول هللا  ٢   ٧٨   م
اء  ٣   ٨١  كتاب األن

  ٨٦  الحلقة الثامنة  
مة  ١   ٨٦  قوة الع
  ٨٨  صيغ الصالة ع الن  ٢
  ٨٩  ح هللا  ٣
  ٩٠  القناعة  ٤
ب زوجة الجار  ٥   ٩٢  تخب
ة من الذنوب  ٦   ٩٥  الت
  ٩٦  إطفاء غضب هللا  ٧

  ٩٧  الحلقة التاسعة  
  ٩٧  العلم والنور  ١
اء  ٢ اء واألول   ٩٨  األن
  ٩٩   العاقل واألحمقب  ٣
  ١٠١  آفات النفس وعالجها  ٤

ة     ١٠٦  الحلقة العا
د  ١   ١٠٦  التوح
ة  ٢   ١٠٧  المعرفة والح
  ١٠٨  مراد هللا  ٣
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  ١٠٩  عون هللا  ٤
  ١١٠  أقفال القلوب  ٥

ة   ة ع   ١١٢  الحلقة الحاد
  ١١٢  الخوف من الموت  ١
  ١١٤  حفظ القلب  ٢
ة  ٣   ١١٧  أثر المجتمع والعوامل الوراث
الم  ٤ ة  اإل   ١١٨  سالوطن
ة النظر  ٥   ١١٩  القرآن وتق

ة   ة ع   ١٢١  الحلقة الثان
ام والصدقة للمتو  ١   ١٢١  الص
مة  ٢   ١٢٢  إيتاء الح
  ١٢٤  اب االجتهاد  ٣
  ١٢٥  األرق  ٤
الب الضالة  ٥   ١٢٦  قتل ال
ة  ٦   ١٢٧  الدعاء وال

ة     ١٢٩  الحلقة الثالثة ع
  ١٢٩  التصوف  ١
  ١٣٢  مقام الشهود  ٢
  ١٣٨  نار الغرام  ٣
صل  ٤   ١٤١  متلفت ال 
  ١٤٣  الورع  ٥

ة   عة ع   ١٤٥  الحلقة الرا
  ١٤٥  معاي قبول األعمال  ١
  ١٤٦  حسن الخاتمة  ٢
ة هللا لحظة الموت  ٣   ١٤٧  رؤ
ده  ٤ ض هللا روح ع   ١٤٨  ق
ة  ٥ ار الزوج احة أ   ١٤٩  إ
ة  ٦ عد الت ع إ الذنب    ١٥١  الرج
ة  ٧   ١٥٢  الوص

ة     ١٥٤  الحلقة الخامسة ع
  ١٥٤  الفناء  ١
ان  ٢   ١٥٦  أهل الع
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ْالعجب  ٣ ُ  ١٥٧  
ة     ١٦٠  الحلقة السادسة ع
ان  ١ س   ١٦٠  عالج ال
  ١٦٣  عورة الرجل  الصالة  ٢
ض مرض الموت  ٣   ١٦٤  الم
ة  ٤   ١٦٦  التصدق بثمن األضح
  ١٦٨  أعمال القلوب  ٥
ات الغفران  ٦   ١٦٩  موج

عة عا     ١٧١  لحلقة السا
ا  ١ متع الدن   ١٧١  التمتع 
غ علم  ٢   ١٧٢  اإلفتاء 
ة المجادلة  ٣   ١٧٤  آ
طان والجن  ٤   ١٧٥  الفرق ب الش
ضات  ٥ د الب   ١٧٦  تجم
ه الزوجة من زوجها  ٦   ١٧٩  ما تح

ة     ١٨٢  الحلقة الثامنة ع
َّمقام المحدثون  ١ َ ُ  ١٨٢  
  ١٨٦  دوات النفس  ٢
ا  ٣ ةالتجل ان ة والعطاءات ال   ١٩٠  ت اإلله

ة     ١٩١  الحلقة التاسعة ع
ساء  ١ ة لل ا   ١٩١  الح
دد  االنفاق  ٢   ١٩١  ال
  ١٩٣  مقام الرجاء  ٣
ار القلب  ٤ الع ع أ   ١٩٨  طاال
  ١٩٩  خطاب الحق  الخلق  ٥
  ٢٠١  الفتور الج  ٦

ون     ٢٠٤  الحلقة الع
كة  ١   ٢٠٤  فتح أبواب ال
  ٢٠٨   األعمارإطالة  ٢
  ٢٠٩  ترك الفضول  ٣
  ٢١٢  التائب وماله  ٤
  ٢١٤  مجالس الصالح  ٥
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َّسالح األمة للنهوض  ٦ ُ  ٢١٨  
ون   ة والع   ٢٢٠  الحلقة الحاد
وس كورونا  ١   ٢٢٠  ف
ث  ٢   ٢٢٥  الذكر ال
الء  ٣   ٢٢٦  أدب المؤمن عند ال
  ٢٢٨  كرامة الموت  ٤
ة  ٥   ٢٢٩  العق
  ٢٣٠  أنواع الغيوب  ٦

ونا   ة والع   ٢٣٢  لحلقة الثان
  ٢٣٢  العلم الوه  ١
  ٢٣٣  الو المرشد  ٢
ارة الحس  ٣   ٢٣٣  ز
  ٢٣٤  دالئل معرفة هللا  ٤
  ٢٣٥  ضمان حسن الخاتمة  ٥
  ٢٣٦  الحفظ من الذنوب  ٦
ة  ٧   ٢٣٧  جمال العبود

ون     ٢٣٨  الحلقة الثالثة والع
اء والمعراج  ١ ج  اال   ٢٣٨  الف
  ٢٤٠  لمعراجمن إشارات ا  ٢
  ٢٤١  التفكر والتدبر  ٣
  ٢٤٢  معراج المؤمن  ٤
  ٢٤٣  المعراج ب المسلم والمؤمن  ٥
ث  ٦ اء والمعراج والع الحد   ٢٤٣  اال
اء والمعراج  ٧ ب المرأة من اال   ٢٤٤  نص

٢٤٥  
٢٤٧  
٢٤٩  
٢٥١  

اإنتظروناإنتظرونا ا ق    ق
==================================================  

اة الصالح  --١١ اة الصالحع من ح ات النور  القرآنتت--٢٢              ع من ح ات النور  القرآنفس آ   فس آ
   القرآن القرآن    أوصاف الرسولأوصاف الرسول  --٣٣
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م   لمالحظات القارىء ال
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