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� � � ﷽:  
  ما هي الباقيات الصاحلات؟ :سؤال

  :أنزل قول هللا عز وجلاحلمد � الذي 
ٌر ِعْنَد رَبِّكَ " ٌر َأَمال َواْلَباِقَياُت الصَّاِحلَاُت َخيـْ ً� َوَخيـْ   ).الكهف٤٦( "ثـََوا

  :صلى هللا عليه وسلَّم، فقال صلى هللا عليه وسلَّمسألوا عنها حضرة النيب 
  ).حان هللا واحلمد � وال إله إال هللا وال حول وال قوة إال �� العلي العظيمسب(

ء استنبطوا من السادة العلماء األجالَّ إال  ،أجاب صلى هللا عليه وسلَّمالنيب أن وهنا مع 
صلى هللا عليه ، أين؟ قال فيها غري هؤالءخرى حلضرة النيب �قيات صاحلات األحاديث األ

  :وسلَّم
صدقة جارية أو علم يُنتفع به، أو ولٌد صاحل : مات بن آدم إنقطع عمله إال من ثالث إذا(

  ).يدعو له
حىت لو قلت سبحان هللا واحلمد � وال إله إال  هألنفهذه أيضاً أصبحت �قيات صاحلات، 

ل، لكن عندما أنتقل إىل جوار هللا ستتوقف عن العمهللا وهللا أكرب، فسأقوهلا طاملا أ� أعيش، 
  ، كيف؟ لكن هذه مل ال تتوقف؟ ألنين عملُت صدقة جارية

و مشروع مشروع لتحفيظ القرآن، أيعين شاركت يف مشروع كهذا الذي عمله األحباب، 
وغري ذوي القدرة على العالج الطيب الغايل، أو أي مشروع خريي من  لعالج الفقراء واملساكني

  . أجرها إىل يوم القيامةهذه املشاريع فقد أصبحت يل صدقة جارية جيرى يل
أو تركت علمًا يُنتفع به إن كان يف كتب أو يف سيديهات أو يف شرائط أو فضائيات، 

  .شغَّال عند الواحد املتعال عز وجل فطاملا هذا العلم شغَّال فأجري
أو صيديل أو مهندس ـ ما حنن نريده طبيب الولد صاحل، : أو ولد ـ وهذا احلديث يقول

ريب اغفر ولوالدي، رب : دائماً سيقولألنه يده مع هذه يكون أيضاً صاحلاً، ملاذا؟ املانع، لكن أر 



�ت شافية                               فضيلة الشيخ فوزي دمحم أيو زيد                  أسئلة حائرة وإجا

� ـ مركز إسنا ـ حمافظة األقصر    هـ ١٤٣٧ربيع اآلخر  ٢٧موافق  ٦/٢/٢٠١٦يوم السبت  درس السهرة ـ جنع اخلشائلة  القرا
                          

  .ارمحهما كما ربياين صغريا، سيذكرهم �لدعاء
كيف أعرف أنين من الصاحلني، فقال : واحد يسأل رجًال من الصاحلني فيقول لهولذلك 

  : ة النيب قال ذلكإذا كنت تدعو لوالديك كل يوم فأنت إذن من الصاحلني ألن حضر : له
   ؟ما هي عالمة الصالحو ـ  )أو ولد صاحلٌ يدعو له(

ت أ�ك وأمك وال تتذكرهم إال يف كل سنة مرًة، فأين يأن يدعو له، فإذا كنت قد نس
ني فدليل الصالح أنه دائمًا على البال ذكرًا أ�ه وأمه، وهي ميزة صحبة الصاحل الصالح؟

حباب يف البالد، لسنا اليت نعملها أو ا�الس اليت يعملها األواحملافظة على جمالس الصاحلني، جما
  ؟ يف آخر ا�لس ماذا يقولون

قصدت ـ الفاحتة لوالدينا وللمسلمني واملسلمات وللمؤمنني واملؤمنات، فندخلك يف الدائرة 
فندخلك يف الصاحلني والصاحلات ألنك تتذكرهم �لدعوة الصاحلة ولو كل أسبوع  أو مل تقصد،

إ�ك أن تقطع ا�لس، وهذا شيٌئ بسيط من األشياء اليت �خذها : ، فال مانع ولذلك نقولمرة
فُتوضع مع الصاحلني ألنك حتضر الفواتح ومن ضمنها الفاحتة ألموات املؤمنني من ا�لس، 

  .واملؤمنات ووالديك
عو هلم يوميًا والديه وأمواته وأموات املسلمني ويدلكن املفروض أن يتذكر الواحد منا 

  .�ملغفرة والعفو ويقرأ هلم ما تيسر من كتاب هللا
جلمعة ـ امن أركان خطبة يف مذهبه عنده  �حىت أن األئمة الفقهاء كاإلمام الشافعي 

وبطلت معها الصالة  وهذه األركان لو ترك اخلطيب منها ركنًا فخطبة اجلمعة تكون �طلة
  : ألركان هيواوال تصلح مجعة، فُتصلَّى ظهراً، 

  .إال هللا وأن دمحماً رسول هللا شهادة أن ال إله: الشهادتني: الركن األول
  .صلى هللا عليه وسلَّمالصالة على حضرة النيب  :الركن الثاين

ا لكي ال ينسى اخلطيب فيأيت يف تالوة ولو آية من كتاب هللا، ولذلك قالو : الركن الثالث
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  : اخلطبة ويتلو قوله تعاىلآخر 
ِ�ْلَعْدِل َواالْحَساِن َوِإيتَاِء ِذي اْلُقْرَىب َويـَنـَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَـْغِي  ِإنَّ هللاَ " �َُْمُر 

  ).النحل٩٠( "يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 
  .فيكون قد ذكر اآلية

  :ى هللا عليه وسلَّمصلأن يدعو للمؤمنني واملؤمنات، ملاذا؟ قال : الركن الرابع واملهم
  ).من دعا للمؤمنني واملؤمنات أعطاه هللا بعدد يف املقابر من األموات حسنات(

اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات : ولذلك دائماً عند خطبة اجلمعة يقول اخلطيب ونؤمن معه
  : وهم يقولون ذلك، ولكن شيخنا علمنا أن نقول

فبذلك نكون ؤمنات ـ وذلك لنُخصُّ والدينا معهم ـ اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنني وامل
  .قد دعو� ألنفسنا وللوالدين ـ وهذه خصوصية ـ وبعدها وللمؤمنني واملؤمنات

ل هذه  فهذه الباقيات الصاحلات، وهناك رواية يف األحاديث النبوية يف هذا ا�ال توصِّ
  :األشياء إىل سبعة أشياء على األقل، فهناك حديث منهم يقول

من أجرى �راً أو حفر بئراً أو غرس : جيري للمسلم أجرهن بعد املوت إىل يوم اليقامةسبٌع (
  ).غرساً أو ورَّث مصحفاً 

  .اليت تدخل يف الباقيات الصاحلات بعض األشياء ذكرها رسول هللا
  :سؤال

 مشكلة النت احلالية واليت حنذِّر منه إخواننا أنك عملت شغًال على النت، وميكن للكفرة
السفلة املتحكمني يف النت أن يلغوه كله يف الصباح، فالبد وأن حتفظه يف مكان آخر، فإذا مل 
حتفظه ـ وهذا وارد أل�م يرتبصون بنا الدوائر ـ فيرتك الشر وهو الحيب لنا اخلري، فيرتك الفسق 

  .والفجور شغَّال ويزيده، لكن اخلري لن يرتكه أبداً 
سيضيِّعها لك، فالبد وأن تكون عندي نسخة  أ� حافظ نسخة عنده، أيضاً : تقول
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حمفوظة خاصة يب أ� وتكون على سي دي أو هارد أو غريه، والبد أن أجددها كل فرتة، ألنين 
  .حفظت نسخة على سي دي وتركتها فرتة فلو شغَّلتها فلن تعمل، فالبد من جتديدها كل فرتة

ئ الباقي الذي ال يستطيعون ليس هنا أفضل من الكتاب وهو الشي: ولذلك دائمًا نقول
خذوا حذركم، فأعمل أكثر من دائرة : اللعب فيه، وهذا أيضًا موجود، ولكن جيب أن أحذر

للحفظ هلذه األشياء، ملاذا؟ ألن هذا النت هم الذين يشغلونه، أمل تعلموا أن النت حالياً أمريكا 
  هي اليت تشغِّله وليست أي دولة أخرى؟

عامل العريب عملت نت بربامج خمصوصة للفرق اليت ُتدمِّر يف أمريكا لكي تصنع مشاكل لل
األمة العربية كداعش وشركاه، وال نستطيع الوصول إليها وال نستطيع إكتشافها وهم يتواصلون 

  .�ا فيما بينم، ومن الذي صنعها هلم؟ أمريكا
صدقاؤهم فهل عملوا ذلك لعلماء الدين؟ ال ـ ليس هلم شأٌن �م، ولكن عملوها للجماعة أ

  :الذين خيربون �يديهم بيوت املسلمني، وهم يتفرجون علينا، وهلذا
  ).آل عمران٧٣( "َوال تـُْؤِمُنوا ِإال ِلَمْن تَِبَع ِديَنُكمْ "

فلذلك جيب أن يكون لكل واحٍد منا أكثر من دائرة حفظ هلذه الكنوز حىت التتناوشها 
  . املسلمني أبداً أيدي هؤالء الكافرين الذين ال حيبون اخلري لعباد هللا

  


