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عقل اإلنسان يعجز عن اإلحاطة بعلم هللا، ولكن وسوسة الشيطان جتعله يفكر هل : ١سؤال  
نفكِّر يف تلك أن هل لنا  .وغري ذلك من األفكار ،هل وصل إىل اإلميان؟ ،؟هو على صواب

  التساؤالت؟
 -----------------  

ساعد وما  ،وجلَّ  ت هللا عزَّ هذا سؤال ينتاب بعض الشباب الذي يكون عندهم شك وريبة يف الدين ويف ذا
وأن عون إىل ترك األدoن والتخلي عن هللا، والناس الذين يدُ  ،اديحلنتشار الفكر اإلعلى ذلك يف هذا الزمان إ

  .عات اآلنتموزادت وخاصًة يف اtموجودة اإلنسان ميشي يف الدنيا على حسب هواه، وهذه طائفة 
، هذا حالل وهذا حرام، وهو يريد أن وا أ| األدoن تُقيد اإلنسانرأ. !!بدأوا zذا األمر؟ وهؤالء الناس ملَِ 

فيدعون  .برتك األدoن ،ذلك؟يكون كيف و أن هذا حالل وهذا حرام، : ن يقول له أحدٌ ال يقبل أيفعل كل ما يريد و 
  .zذه الكيفية الشباب

 ،ذا وافقت فيكون بعقد زواج شرعيبيها وأمها، وإختطبها من أفتذهب  اً أنت تريد يف الدين بنت: يعين يقول له
وال حىت  ،وهو ال يريد ذلك، ال يريد حقوقًا وال واجبات .، وبعد ذلك تتزوج بشرع هللاوفيه حقوق وفيه واجبات

خرى، جبه يرتكها وميشي مع أملدة أسبوع، فإن مل تعوال مسئوليات، يريد أن يصحب هذه البنت اليوم عقد زواج 
 ،يُنكر وجود هللا، !!!؟يصل إىل هذه األسلوبكيف  .مسئولية عليهوال  �لثة مع واحدة فإن مل تعجبه يرتكها وميشي

والد| وبناتنا من هذه الظاهرة ل هللا حفظ أ، نسأنتشرت يف شبابنا يف هذه األoموهي ظاهرة إويُنكر وجود األدoن، 
  .أمجعني

من وأين موضعه  ،!!�لعقل، والعقل أين هو؟ أننا نعرف األشياء اليت حولنا: لكننا لو نظر| إىل الدين ونقول
وما العلم عاجز حىت وقتنا هذا عن معرفة العقل، !!. يف جسم اإلنسان ونعرف مكانه؟ وكيف نكتشفه ،!!اإلنسان؟

   .عصيب يف اإلنسان اجلهاز الريِّ سي؟ املخ، وهذا املخ هو الذي يف الرأسالذي 
لها، ولكن العقل الذي فيه الذاكرة وكل األفكار وا خلربات اليت أكتسبها أضعها فيه، وفيه العلوم اليت ُأحصِّ

وفيه دائرة اخليال، فأختيَّل موضوع ، والذي فيه دائرة امسها دائرة التصور، أتصور املوضوع الفالين وماذا حيدث فيه؟
كان فإذا   إلنسان،عن معرفة عقل ا العلم احلديث إىل اآلن عاجزأين هذا العقل؟، ، يف املستقبل وماذا حيدث فيه؟

 رٌ أمفهذا !!. ؟وجلَّ  خلق العقل عزَّ  نْ عجز عن معرفة العقل، فهل يستطيع العقل أن يصل إىل معرفة مَ قد العلم 
وال تفكَّروا يف ذات هللا  ،تفكَّروا يف خلق هللا( :هذا موضوع ال ينبغي التفكر فيه: واإلسالم قال لنافوق اخليال، 

   .١)فتهلكوا
نت ليس لك شأٌن zذا املوضوع ألن أ ،ال: وغريه، قال لنا ،ومىت ُوجد؟ ،أين ربنا؟: إىلنا عندما يذهب خيال

                                                           

تفكروا يف كل شيء وال ( :يبة يف كتاب الُعْرس له من قوله عن ابن عباس بلفظرواه أبو نعيم يف احللية عن ابن عباس رضي هللا عنهما ورواه ابن أيب ش ١
فقالوا   ،؟ ما َمجََعكم :أنه ملسو هيلع هللا ىلص خرج على أصحابه فقال( :، رواه األصبهاين يف ترغيبه zذا اللفظ، وأليب نعيم عن ابن عباس رضي هللا عنهما)تتفكروا يف هللا

  .)تفكروا يف خلق هللا وال تتفكروا يف هللا، فإنكم لن تـَْقُدروا قْدرَه :ر يف عظمته، فقالاجتمعنا نذكر ربنا ونتفك
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كل ما خطر ( :ألن ،ملاذا؟ .وجلَّ  يف ذات هللا عزَّ ولكن ال تتفكَّر  نوعاته،ويف مص قاتهالعقل ال يدركه، فكَّر يف خملو 
ثته �لتفكر !!قيقةإىل هذه احلألن اإلنسان لن يصل  ).ببالك فا§ تعاىل خبالف ذلك ، فالبد لإلنسان إذا نفسه حدَّ

شيئًا من الغيب، فكيف  | ال أستطيع أن أعرفوأ ،!!هذا غيب: ويقول ،هافَّ يف ذات هللا عز وجل ينهاها ويكُ 
 ).البقرة٣( )الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن ِ�ْلغَْيبِ ( :ذا علينا؟ كما قال ربنا يف القرآناوم .وجلَّ  معرفة عامل الغيب عزَّ أستطيع أ| 

   .وحنن أخذ|ه من حضرة النيب صلى هللا عليه وسلَّم ،نا حلضرة النيبربُّ علمه فنحن نؤمن �لغيب الذي 
*****************************  

  كيف أختلص من صفة اجلُنب؟: ٢سؤال
 ---------------------  

ن تكون شجاعاً، لكن اجلنب ُيستحب من املرأة البد وأ: ة نقول لهاجلنب يف احلروب، فمن يدخل معركة حربي
  صاعقكمثًال   على قدرها اً سالحرoضة الكاراتيه، ونُعطيها أيضًا  فلو علمناهايف حالة تعرضها مبا ال قبل هلا به، 

هلا  يءأحسن ش ،ال .لصاعق؟اصعقيه �كلما ضايقك إنسان فاستخدمي الكاراتيه و : كهر�ئي، ولكن هل نقول هلا
وهو معه  ًا،نفرض أن معها صاعق .حىت ال يتطور الضرر ،يف هذه األمور أن تنسحب، وهذا ما ُيسمَّى �ُجلنب، ملاذا؟

  .ن تتخلَّص من هذه الصفةا أفالبد هل ،وهي مهما كانت ضعيفة أمام الرجلسالح أقوى، 
 ،ال !!.وتدَّعي أن ذلك حياًء منها حبقوقها، ن تكون جبانة يف املطالبةمطلوب هو ألكن اُجلنب الذي هو غري 

جًَّا، معو  مع أ´ا تراه فعالً أنين أستحي أن أكلمه، : وتقول ،يف زوجها رى إعوجاجاً أو ت .ياء ال مينع طلب احلقوقاحل
فهنا ، خلطأ الذي وقع فيه�نبهه يف نفس الوقت جترح مشاعره، وتُ ولكن كما قلت بطريقة لطيفة وال  ،تكلمهال ف

غري ذلك ال جيوز هلا أن تستخدمها وإمنا هي  اعة املرأةيف التعبري عن الرأي فقط، لكن شج: الشجاعة كما يقولون
   .للرجل فقط يف هذه األمور

*****************************  

  كيفية التوفيق يف املذاكرة؟  :٣سؤال
 ----------------  

 - والعلماء كذلك جربَّوها ،وقد جربناها -د أن يوفقه ربنا يف املذاكرة من يُر كيفية التوفيق يف املذاكر يعين 
   :وهي احملافظة

ألن الرسول  ت،يف البي ،!!والبنات كيف تصلي مجاعة؟يف وقتها يف مجاعة،  وجلَّ  فرائض هللا عزَّ على  :أوالً 
بسبٍع  -يعين املتفوق يف الصالة  :والفذ -صالة اجلماعة تفُضل صالة الفذ ( :عندما قال صلى هللا عليه وسلَّم

أصلي أ| أو إبنيت، كصلي أ| وواحدة يف البيت  ومل يشرتط أن تكون يف املسجد، فأ| يف البيت أ ،٢)وعشرين درجة
 -ن نصليها يف مجاعة وخاصة صالة الفجر، ونسميها املهم أوأخي،  أصلي أ| أو ،ي أ| وإبينأو أصل ،وزوجي

                                                           

 .عنهما هللا متفق عليه عن عبد هللا بن عمر رضي ٢
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  .صالة الفتح
أو واحد يريد حفظ اإلجنليزي أو الفرنساوي، الوقت  - والنص صعب - ريد أن حنفظه الذي ن صُ فكنا النَّ 

 افظة علىجاهزة، وما يقرأه اإلنسان حيفظه �حمل فيكون الذهن صايف والذاكرة ،الة الفجراملخريَّ لذلك بعد ص
  .يف مجاعةالصالة يف وقتها 

ن اإلنسانة تراقب جوارحها حىت ال ُخيطئ ¼حفظ اجلوارح من املعاصي واملخالفات،  :الثاين اهلام راألم
و رجل متشي إىل أماكن فيها شبهات أال وال لنميمة، الوال األذن أفتحها لغيبة و  ،اللسان ويقول كالمًا يُغضب هللا

ما يقرأه مرًة حيفظه  ؛موهبةربنا كان قد أعطاه   Àاإلمام الشافعي  .جلوارح من هذه املعاصيحفظ افيها شهوات، فت
الذي يبيع الكتب ألنه ال يستطيع شراء فال حيتاج إىل التكرار وال غريه، فكان يذهب للرجل  -من أول مرة  -

كتاب فيأخذ الكتاب وجيلس جبواره ويقرأ الرك، أ| أريد أن أنظر يف هذا الكتاب وأ| جالس جبوا: الكتب، يقول له
  .خذ كتابك وقد حفظته واحلمد §: يقول لهمث 

فالشيخ الذي كذلك يف القرآن على هذه الكيفية، ءته مرًة واحدة، فكان يف احلفظ  حيفظ الكتاب من قرا
، فقال اً فظاع له فلم جيده ح، ففي يوم من األoم مسَّ وله ضريح أمام اإلمام الشافعيحيفظه كان امسه الشيخ وكيع، 

قال  - عندهم ال خداعوكانوا صادقني  -وأ| قادم اليوم إليك : قال له ،!!حتفظ؟ ملَْ  ملَِ  ،!!ماذا جرى لك اليوم؟: له
ألنه نظر إىل ساق  -فكشف ساقها فنظرت إىل ساقها مرًة اهلواء هفهف ورفع ثياzا و رأيت واحدة متشي أمامي : له

  :فقال ،وهي ملكة احلفظ ؛منه املوهبة اليت أعطاها له هللا فذهبت واحدة مرةً 
  شكوت إىل وكيٍع سوء حفظي     فأرشدين إىل ترك املعــــــــــاصي

  يـــــــــدى لعاصــــــــــــونور هللا ال يُه   ـلم نوٌر  ــــــــــــــــــــــــوأعلمين ¼ن العـ
  .ذه احلكايةهإىل حيتاج  ،فيكون املوضوع ماذا حيتاج؟ 

له بعد ذلك؟الشاب أو الفتاة اليت جتلس على النت حاليًا وتشاهد األشياء احملرمة،   ،!!ماذا تفهم مما ُحتصِّ
ل من العلم الذي تقرأه بعد ذلك؟ ذاوما فلن تقرأ شيئًا ولن تستوعب تلوث، قد بداخلها  وكل ما تنصرفف ،!!ُحتصِّ

  .شيئاً أل´ا ضيَّعت نفسها zذه املعصية
النة كذا لفوفالنة نعتها، و  ،فالنة صفتها: يقلن ؛يبة ومنيمةكله غِ   - قاÇايدبعض ص مع -لست يف جملس ج

فتقرأ بعد ذلك لتفهم فلن تفهم، هلا، ربنا  أعطاه ذكاء الذيع املوهبة واليِّ نتهى ويضيجملس مثل هذا وفالنة كذا، 
وال  ء، عشر صفحات، وماذا فهمت؟ ال شي تأجد نفسي قرأأنين أمسك �لكتاب وأقرأ، وبعد قليل : وتقول
  .يبة والنميمةيف جملس الغِ ´ا شتتَّت فكرها وذهنها �لكالم الذي استمعت إليه أل ،!!، ملاذا؟!!كلمة

  :إذن التفوق يف الدراسة حيتاج إىل أمرين
  .احملافظة على الفرائض يف وقتها: األمر األول
  .البعد عن املعاصي �لكلية: األمر الثاين

، ودعوة صاحلة خٌري من والدينالألننا منشي بدعاء  ،هو رضا الوالدين ؛والذي ال غىن عنه: مر الثالثاأل
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       .حتصيل الطالب عشرات الساعات، دعوة صاحلة يستجيبها هللا وتُيسر له األحوال إن شاء هللا رب العاملني
**********************  

  كيفية املواظبة على الصالة؟: ٤سؤال
 --------------------  

الصالة عادة، إذا تعوَّد املرء منذ الصغر على الصالة يف وقتها : ولذلك البعض يقول ،املوضوع كله تدريب
دأ الصالة مع أن نبملسو هيلع هللا ىلص أمر| حضرة النيب ولذلك  .تخلى عنهاعلى ترك الصالة أو الفضمريه لن يطاوعه ذات يوٍم 

أو حىت يتعوَّد عليها وال يتهاون يف هذا األمر، فنتخذ كل الوسائل حبيث أن الولد األوالد من سن سبع سنني، ملاذا؟ 
  .ي الصالةالبنت يف سن سبع سنني البد وأن يؤدِّ 

 فقد ،فمن الذي يستطيع أن يُعوِّده على الصالة؟ ال أحدوصل لسن مخسة عشر سنة أن إذا تركناه إىل 
 ،وأفلت الزمام من أيدينا، لكن يف سن سبع سنني نبدأ تعويده، فيعتاد على Êدية الفريضة يف وقتهااألمر انتهى 

  .وجلَّ  Ëذن هللا عزَّ فسيواظب على ذلك 
ن األoم أ نكف يف يوم منتوال جتمع فرضني معًا، ستسإذا اعتادت البنت أو املرأة أن تصلي الصالة يف وقتها 

ت الُعذر مسلتأما إذا كانت من البداية إ .ن تصلي حاضراً ، أل´ا تعوَّدت أيفوÇا الظهر حىت حيني وقت العصر
املغرب مع و  ،فأ| أصلي الظهر مع العصرأ| ورائي ظروٌف كثرية وأعمال كثرية، : وقالتلنفسها وشرَّعت لنفسها 

فاإلنسان على ما عوَّد  .تحافظ على الفرائض يف وقتهان ترجع مرًة �نية لفصعب أ العشاء وقد تعودت على ذلك،
يف وقتها، وبعد  وجلَّ  ض هللا عزَّ عود النفس على أداء فرائتاج إىل قليل من اجلهاد يف البداية حىت تت، وحينفسه تعتاد

  .وجلَّ  عزَّ ذلك متشي هي بنفسها يف طاعة رzا 
**********************  

  ما حكم الدين يف إمهال الزوج لزوجته؟: ٥سؤال
 --------------  

، وإن كان يف إن كان يف |حية اإلنفاق فهذا له حلٌّ  ؛، إمهال الزوج لزوجتهاً حدود ءالدين وضع لكل شي
محها ما ، وإ|حية حاجياÇا الشخصية فله حلٌّ  مور له من هذه األ ءكل شي .ألهلها فله حلٌّ من |حية صلتها لر

   .وٌل شرعيةحل
ن الشباب والفتيات ما حيرصون عليه يف بداية هو أ: ؟ وهذا ما نطالب بهولكن من خيرجنا من ذلك كله

ما الذي لك وما . تعاىل جنلس معًا وننظر يف شرع هللا ونعرف ما لنا وما علينا؟: فرتة اخلطوبة، تقول لهالزواج أو 
  .ة سنسرتيح إىل النهايةياعلنا ذلك يف البدإذا ف ،؟، وما الذي يل وما الذي عليَّ ؟الذي عليك

ختتار  بعدهو  ،الشنط ختتاروغدًا  م أن ختتار املالبس،ريد اليو تنشغل �لتجهيز وت، فالبنت !!ومعظمنا ينشغل
، وتسأل هذه وتسأل تلك وتعمل !!برأسها وهذا ما يشغلهايدور وهذا ما األحذية، وبعده ختتار أدوات املطبخ، 
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لكن موضوع احلقوق الزوجية ليس على  .!!حىت تشرتي احلاجات األفضل ¼رخص األسعارحبوث واستقصاءات 
  .�هلا �لكلية

 يتم فيها يتومشغول بتجهيز األساس، ومشغول بتجهيز القاعة ال ،والولد نفس النظام مشغول بتجهيز املكان
وهو حقوق  - ضوع اآلخروأين املو اإلحتفال، ومشغول �ملالبس اليت حيضر فيها اإلحتفال و�لدعوة و�لوليمة، 

  .الزوجة؟ ال يوجد
كبرية عن احلد،   ادت يف مصر زoدةولذلك يف هذا العصر الذي حنن فيه حاالت الطالق للمتزوجني حديثًا ز 

ة أشهر ويتم اإلنفصال، ملاذا؟ أل´م ال يعرفون األحكام الشرعية اليت و ثالث، أيتزوجون لشهرين ويتم اإلنفصال
  .الزوجية اتحتكم العالق

توجد  واحلمد § اآلن الكتب ميَّسرة، ، الزوجيةاحلياة هذه أمور البد منها إما يف فرتة اخلطوبة وإما يف بداية ف
، إذا عرفنا احلقوق الشرعية فكل واحد يلتزم كتب امسها حقوق الزوجني يف اإلسالم، فنشرتيها ونقرأها ونطلع عليها

أبدًا بني الطرفني، وخاصة إذا اجتمع مع احلقوق الشرعية تتلتزم مبا عليها، فلن حيدث هناك خالٌف هي و  ،مبا عليه
ْمحَةً ( :القرآنية�آلية التعامل  َنُكْم َمَودًَّة َوَر   ).الروم٢١() َوَجَعَل بـَيـْ

تـُلِّح  فال تظل، تلمح له ويف وقت رضا وبطريقة لطيفة، فإذا أرادت منه شيئاً فتكون حكيمة وهو حكيم، 
فجائز عنده ظروٌف  واحد يعذر اآلخر،وكل ، اللطف يف املعاملة بني الزوجنيإىل ن حتتاج األمور لك، و حىت يعاند

  .صرب عليهتريدها، فتُ املنفعة اليت  من حتقيق هذه املصلحة أو متنعه
محة فكيف حتفإذا مشينا zذه الكيفية وعرفنا احلقوق الشرعية لن دث خالفات؟ ، ومشينا على املودَّة والر

أن ال خيتلطوا إال ¼زواج صاحلني وزوجات حتدث خالفات بينهم أبدًا، وخاصة إذا كانوا من البداية حريصني 
  .على أداء هذه املهمةzم صاحلات، يستعينوا 

 .لكن لو صاحب جمموعة على غري هذا النسق، ويستمع إىل أفكارهم ويظن أ´ا صحيحة، فتحدث املشاكل
فتعطيها  - فسد عليها حياÇاتُ أن وتريد ولكنها تغار منها  -مصاحبة واحدة وتتظاهر أ´ا حتبها ون تكأو هي كذلك 

ذه األمور يف هلفالبد أن ننتبه  ،أل´ا تريد ذلك ،بينها وبني زوجهافيما ´ا جتعل بينهما خالفات ت حبيث أتعليما
  .احلياة الزوجية

***********************  
 

وكتب علينا الشقاء والسعادة، وهل كل ما  ،اخللق بدءقبل  ءر هللا لكل شيقدَّ  :٦سؤال
  ؟ يُعد شقاءً يدور بيننا وما ينزل علينا 

  أم للشقاء مفهوٌم آخر؟
 --------------  

اته، نسان رزقه وأجله وشكله ومكان ميالده وأبويه وطريقة حيلإلر قدَّ  وجلَّ  هللا عزَّ ، !!؟مفهوم الشقاءما 
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 ).الكهف٢٩( )َفَمْن َشاَء فـَْليـُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فـَْلَيْكُفرْ !!. (هو؟ مافنسان األمر الذي سيحاسبه عليه ـ لكنه ترك لإل
  . ترك له هذا األمر

و األبوين ألنه هو لد| فيه، أوال على البلد الذي وُ ولذلك ال حياسبنا على الشكل ألنه هو الذي صنعه، 
إختيار لإلنسان  فمن الذي مينعه؟ فهذاد اآلن اهلداية من يرُ ، !!دايةاهل!!. سبنا عليه؟احيالذي اختاره، وما الذي 

  ).الكهف٢٩( )َفَمْن َشاَء فـَْليـُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فـَْلَيْكُفرْ ( :وهو الذي خيتار
ىل ا إما جاءو ، ولكن عنداهلدايةاختار هلم  -رواحًا خلقهم أ اختار للخلق مجيعًا عندما وجلَّ  ن هللا عزَّ أمع 

طريق الغواية، ألن ربنا فمنهم من استمر على اهلداية، ومنهم من رفض اهلداية واستجاب لنفسه وسلك  ،الدنيا
َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمْن : (وم امليثاق، يقول فيه يف القرآنخلق األرواح كلها مجلًة واحدة وأخذ عليهم العهد يف يوم امسه ي

ُفِسِهْم َأَلْسُت ِبَربُِّكْم قَاُلوا بـََلى ( :األرواح كلها مرًة واحدة وكلمهم، )ِهْم ُذرِّيـَّتَـُهمْ َبِين َآَدَم ِمْن ظُُهورِ  َوَأْشَهَدُهْم َعَلى َأنـْ
  ).األعراف١٧٢() َأْن تـَُقوُلوا يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإ|َّ ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلنيَ ( :فقال هلم أيضاً  كانوا يشاهدون،  )َشِهْد|َ 

 ،متيل للشهواتهناك كانت أرواحًا فقط، فالنفس  األ´ ،!!وعندما جاء اإلنسان يف الدنيا، والنفس ظهرت      
إذا كبح اإلنسان زمامها و جترُّه إىل هذه األشياء،  ، إذا أرخى هلا اإلنسان الزمامومتيل للغفلة ،ومتيل للمعاصي

  .�لشريعة والعمل �لسنة فهنا يفوز
فَاْسَتَحبُّوا (، كتبنا هلم اهلداية،  )َوَأمَّا َمثُوُد فـََهَديـَْناُهمْ ( :املثل لنعلم ذلكلنا ارً� ض ناولذلك يقول القرآن ل

  ).فصلت١٧( )اْلَعَمى َعَلى اْهلَُدى
نه كتب هلم اهلداية هنا، وهم الذين اختاروا العمى، أل ،اإلنسانمن اختيار  ،!!فاملوضوع هنا من اختيار من؟

أبواه ف(: الفطرة النقية فطرة هللا، وما الذي حيدث؟ قال ،)كل مولوٍد يُولد على الفطرة( :وحضرة النيب قال لنا
ما حيدث من اآلدميني، لكن  وهذا -  اً أو جموسي اً أو نصراني يعين جيعلوه يهودoً . ٣)أو ينصر|ه أو ميجسانهيهودانه 

  .واليت هي اإلسالم ،واليت هي صبغة هللا ،اليت هي فطرة هللا ،|زل على الفطرةهو يف األصل 
يف  هلنا وندخلدين أ�ء| ودين أكيف نرتك : يقولون ،!!، ملاذا؟كل هؤالء اجلماعة الذين من حولنا يكابرون

  .احلقيقة´م يعرفون مع أ ؟،اإلسالم
، ولذلك كان جّ فخلق هللا الناس مجيعًا على فطرة اإلسالم، لكن النفوس هي اليت حتوهلم إىل الطريق املعو 

كما يقول بعض أصحاب   - وجلَّ  ولو كان هللا عزَّ  ،حياسبنا؟ مَ فلو كان أمر الدين يف الدنيا قدراً من هللا فلِ ، احلساب
حياسبين عليه ألن يل ر عليَّ هذا الذنب فلم حياسبين عليه؟ وملاذا يُدخلين جهنم؟ قدَّ  هو الذي -  النفوس العنادية

  .اخليار
ال ـ ترك لك عنا لنؤدي الصالة؟  من Óخذ| رغماً قت الصالة عند و صالة، فهل هناك كتب هللا علينا ال

ل  هل ربنا الذي كتب  ،ين له بذلك؟فمن أاحلرية، فمن يذهب من نفسه فله األجر والثواب، ومن جيلس ويكسِّ
 .اختار ذلك؟ وما الذي أخرَّه؟ نفسه، ولذلك فهو عليه حساب نْ هو مَ عليه؟ أم 

                                                           

وينصرانه  فأبواه يهودانه ،ما من مولود إال يولد على الفطرة: (قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :أنه كان يقول عن أيب هريرة Àواللفظ له سلم البخاري وم ٣
فطرة هللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل ( :واقرءوا إن شئتم :أبو هريرةمث يقول  ،)هل حتسون فيها من جدعاء ،كما تنتج البهيمة zيمة مجعاء  ،وميجسانه
  .اآلية )خللق هللا
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  القرآن بعد حفظه؟ ننسيا: ٧سؤال
 --------------  

الرجال األقوoء معرضون  ،!!يتفلَّت من صدور الرجال -  صلى هللا عليه وسلَّمكما أنبأ النيب - القرآن (
   .٤)يتفلَّت من صدور الرجال كما تتفلت اإلبل من عقاهلا - لنسيان القرآن وليست النساء فقط

البد لإلنسان أن يداوم عليه، . يريد املداومة، !!؟ماذا يريد القرآن -بطها به من الر�ط الذي نر أى  :وعقاهلا
كل يوم أراجع فيه   وقتٌ ولكن البد أن يكون يل  ،إن كنت أحفظ، لكن ال أترك ما حفظته هيعين أداوم على حفظ

  .البد منها ألي إنسان ،ومراجعته مما حفظته وجزءاً  ،ا حفظته، فيكون جزءاً جديداً جزءاً مم
قل على األن يقرأ القرآن واحد منهم يستطيع أال يوجد يف التليفزيون  - معوا عنهم سوت -ن و القرَّاء املشهور 

 ،وإال يكون يف حمفل يقرأ فيه فينسى اآليةحىت يظل حيفظه،  أoم مرة، البد وأن يعيده كل مخسة أoم مرة ةمن مخس
ن يف كل مخس مل آمن قرأ القر ( :ون يف قاعدة عندهم، ولذلك كلهم يقول!!فتحدث مشكلة ،!!فماذا يكون حاله؟

   .)ينس
ن كله مرًة واحدة، يعين يقرأ  قد قرأ القرآ أنه البد كل مخسة أoم يكونهذه قاعدة يقوهلا القراء مع بعضهم، 

  .وجلَّ  كل يوم ستة أجزاء حىت يظل حافظاً لكتاب هللا عزَّ 
أو مخس آoت، ال مانع ولكن  ،أو أربع آoت ،أحفظ كل يوم ثالث آoت .اسرتجاع القرآن دواماً من فالبد 

حبيث كل فرتة أكون قد راجعت و سورتني على قدر استطاعيت كل يوم سورة أ ،أراجع ما حفظته قبل ذلكجيب أن 
  .ال يتفلَّت القرآن من صدر اإلنسان إن شاء هللاما حفظته مرة، وبذلك 

  ى آله وصحبه وسلموصلَّى هللا على سيد| دمحم وعل
**************************** 

نظراً لظروف عملي، هل  يت على وقت ال أستطيع فيه اإلغتسال سواء من اجلنابة أو احليضÓ: ٨سؤال
  .وال أستطيع اإلغتسال كثرياً وأعاين من حساسية الصدر  ض؟جيوز يل التيمم مؤقتاً حىت ال يضيع الفر 

 ----------------------  
وخاصَّة أننا واحلمد § أصبح املاء مم مع وجود املاء، ما دام يتوافر املاء ال ينبغي للمرأة أن تلجأ إىل التي

م مؤقتًا �لرتاب فهنا أ�ح هلا الشرع الشريف أن تتيمَّ املرأة إن كانت يف مكان ال جتد فيه ماًء  .الساخن متوفراً عند|
  .ن املاءحلني العثور على املاء، لكن ما دام املاء موجوداً ال ينبغي التيمم إال عند فقدا ةِ رَ جَ أو حبَ 

ى كيفية، واإلغتسال ولو حىت مرة واحدة، ألن الُغسل الشرعي مرًة واحدة �ملاء فقط، اإلغتسال ¼ البد من
و بعدها �ملاء قبلها أهلا شأٌن �إلغتسال، البد مرًة  سولكنها لي ،ال مانع �للوف والصابونوهي تريد أن تغتسل 

   .فقط
                                                           

٤
آَن، َنِسيُت آيََة َكْيَت وََكْيَت، َبْل ُهَو ُنسَِّي، اْسَتْذِكُروا اْلُقرْ : بِْئَسَما ِألََحِدِهْم يـَُقولُ : (ملسو هيلع هللا ىلص  قَاَل َرُسوُل ا×َِّ : روى البخاري َعْن َعْبِد ا×َِّ بن مسعود À قَالَ  

 ).فـََلُهَو َأَشدُّ تـََفصًِّيا ِمْن ُصُدوِر الرَِّجاِل، ِمْن النـََّعِم بُِعُقِلَها
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مث ل أثر الصابون ـ وتزي �للوف والصابونأو تبدأ  �للوف والصابون،وبعد ذلك  �ملاء مرةأوًال إما أن تبدأ 
والبد أن يعم  ،اجلسم كله وأن يُعمَّ  ،ن يكون �ملاءأ :الشرعي شرطهفالُغسل ، فقط�ملاء واحدة  رةً مبعد ذلك 
لشعر وأصوله فهذا الغسل وإذا مل يصل املاء إىل منابت ا .واملاء يصل إىل منابت الشعر وأصول الشعر ،الشعر كله

  .يف نطاق الشريعة املطهرة إن شاء هللا يكون غري كامالً 
  وصلَّى هللا على سيد| دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم

**************************  
محتهم؟ وكيف نكون يف حضرÇم؟ :٩سؤال وهل هناك آداب  ما حكم جمالسة العلماء ومزا

   أثناء اtالس، عاملء للعض املريدين تصدر عنهم تصرفات تسيألن ب، لذلك؟ أرجو توضيحها
  أو بعد اإلنصراف إىل احلياة؟

 ----------------------------  
والوضوء طهارة �ل، !!كيف؟  -  عد هلا قبل اtلس بوقٍت كافٍ يستجمالسة العلماء تقتضي أن اإلنسان : أوالً 

  .)ونور هللا ال يُهدى لعاصي(: آنفاً واإلستغفار ومالزمة األذكار، لكي يدخل ويكون مؤهًال لتلقِّي العلم، وقلنا 
 أمسع والفال أستمع ملا يقول، أو  ،، فالذنب جيعلين أغفلفلو أ| فعلت ذنبًا ودخلت فورًا على العلماء

  )عليك أنوار الكالم تشرقْ ، نفسك قبل السماع زكِّ : (م، ولذلك كان يقول بعض الصاحلنيحيتفظ ذهين zذا الكال
 ،ذهب إىل العلماءوأنشغل بذكر هللا حىت أ ،وجلَّ   عزَّ وأستغفر هللا¼ن أتطهر وأتوضأ ، كيف ُأزكِّي نفسي؟

َوَلْو : (فقال هلم يف القرآن، مه ربنا ألصحاب النيبِّ وهذا ما علَّ ، وجلَّ  يف ذهين ¼مر هللا عزَّ ثبت وأستمع إىل العلم في
ْغَفَر َهلُُم الرَُّسوُل (، !!؟Óتوك وملَِ ، )فَاْستَـْغَفُروا هللا(، !!وماذا يفعلون أوًال؟، )َأنـَُّهْم ِإْذ ظََلُموا َأنـُْفَسُهْم َجاُءوكَ  َواْستـَ

  ).النساء٦٤( )َلَوَجُدوا هللا تـَوَّاً� رَِحيًما
 - نظمَّتقد احلاضرة منكنَّ فتكون فننسى كل الشواغل اليت خبارج هذا اtلس، ؛ يف اtلس ناجلسإذا 

 نوتعرف أن األوالد يعودو  - كالذي حنن فيه -قت ويف الو هناك،  ال تكون مشغولة بشيءٍ ث يبيتها حب -رتبَّت 
فيجدون الطعام  ،زَّت الطعام ألوالدهات حياÇا وقد جهمَّ ، فالبد أن تكون نظرجوعهم من الدرسو من املدرسة 

ز لكم الطعاما: فال تعود من الدرس وتقول هلم .جاهزاً  زيه؟ !!نتظروا o أوالد حىت ُأجهِّ ذه والتجهيز z، فمىت جتهِّ
ز أوًال قبل أن Êيت ال يصلح، ألن هللا ُحيب إذا عمل أحدكم عمًال أن يتقنه، السرعة  إىل هنا كل فالبد أن ُجتهِّ
وجتهز الطعام وكل ما ينبغي عليها يف املنزل، فتأيت إىل هنا وهي  وترتبه، تُنظفه إذا كان ُمتسخاً  ؛املنزل طلبات

  .مسرتحية البال
فتكون منظمة أن هذا الولد يذهب للمكان الفالين  ، فنفرض أ´ا تتأخر قليًال،مور األوالدأل نظمةً وتكون م
  .للعلم فتجلس متفرغة مشغولة غريفتكون حلني رجوعها، 

أحيا| يتكلم العامل يف الصمت وحسن اإلستماع لدرس العلم، وعدم النقاش اجلانيب،  :ومن آداب درس العلم
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أو أن نتناقش يف املوضوع نؤجله لبعد احملاضرة، د| ر ألو و  -ونتكلم يف املوضوع، ال موضوع وحنن منيل على بعضنا 
فيكون السكون أساس اtلس، ولذلك كانوا يقولون عن  .يكون أيضًا بعد انتهاء احملاضرةحىت يف كالم خاٍص بيننا ف

، يعين صامتني  )سهم الطريكأن على رءو كان أصحابه جيلسون يف جملسه  ( :صلى هللا عليه وسلَّمدرس رسول هللا 
   .عليهم فتقفمن شدة سكو´م  اً أرواح وليسواُخييَّل هلا أ´م مجادات جداً حىت أن الطيور 

مجادات ال تتحرك فتقف  مجامد ال يتحرك، فُيهيأ هلا أ´ بل تقف على شيءوالطيور ال تقف على إنسان، 
  .صلى هللا عليه وسلَّمالطيور من شدة الصمت والسكون واإلستماع حلديث رسول هللا  معليه

وعزمنا على أننا ال نعود إىل  ما قلنا،، وعلى وندما على ما فعلنا ،ورجعنا إىل هللا ،تبنا إىل هللا( :قولوا مجيعاً 
ونشهد أن سيد|  ،ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له .خيالف دين اإلسالم وبرئنا من كل شيء ،ذنٍب أبداً 

  .هه ورسولُ عبدُ  اً دمحم
ما علمنا منها  ،أبطنَّاما أظهر| وما  ،علناأسرر| منها وما أما ر|، منا منها وما أخَّ ما قدَّ  ؛اللهم اغفر لنا ذنوبنا

فظنا حبفظنك وصيانتك، واجعلنا يف حعاصى كما �عدت بني املشرق واملغرب، واو�عد بيننا وبني املوما مل نعلم، 
   .ومن خيار املقبلني على حضرتكالدنيا من خيار أحبتك، 

و�رك لنا يف فار، يباعد بيننا وبني رضاك o عزيز o غ ومن كل شيءٍ  ،ك من الشر واألشرارظواحفظنا حبف
   .ناهو ل ، ويف كل شيءٍ وقاتناويف أويف أموالنا  ،ويف أوالد| ويف بناتنا ويف أزواجنا ،ويف قوتنا ،أمساعنا ويف أبصار|

عنا على ذكرك وشكرك وحسن وأ ،وأهلمنا رشد| ،|، وفقِّهنا يف ديننادوحيثما ُوجكنا واجعلنا مباركني أينما  
  . عبادتك

  سيد| دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّموصلى هللا على 
  و�رك هللا فيكنَّ أمجعني

*********************  
 

  
 

  
  

 

  


