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 مسجد مجمع الفائزين الخيري –المقطم  –القاىرة 

 م:39/4/312 ىـ2551 رجب من 32
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (5) برنامج ساعة صفا
عقوبة الموت فما نتحار، ر موضوع االانتش السؤال األول:

 أسباب حدوثو؟ وكيفية الحد منو؟ما و  ؟باالنتحار
احلديث وال يزاؿ يف الدوؿ  ادلوت باالنتحار أوؿ ما انتشر يف العصر

رؾ، وىي تعترب أكرب الشعوب يف ااإلسكندنافية كالسويد والنرويج والدظل
 .جتماعيةقي ادلعاشي، واحلياة ادلدنية واالاألرض يف الرُ 

نتحار يف ىذه البالد والبالد واألوربية واألمريكية وسر اللجوء إىل اال
سلخوا فيها من احلياة الدينية، ناجتماعية اليت عندىم وأشباىها أف احلياة اال

 فأصبحت حياة فيها جفاؼ يف العواطف، وجفاؼ يف ادلعامالت. 
ويريد أف ينفث عنو ال غلد أخًا أو  فإذا جاش بصدر إنساف شيء

أو يُنفّْث عنو، فال يستطيع أف يصمد طوياًل  ،صديقًا أو غَته يشكو لو علو
إىل التخلص من احلياة  فيلجأ ،أماـ ما غليش يف صدره، فتضيق بو الدنيا

 ألهنم ملحدوف وال يؤمنوف باهلل سبحانو وتعاىل.
ولكن ىناؾ  ،أما يف عادلنا اإلسالمي فاحلمد هلل ال نقوؿ إف ىذه ظاىرة

ادلسلمُت يف أي بلد صلدىا ال  ولو قسناىا بعدد ،حوادث معدودة زلدودة
 يُذكر. شيء

الذين ال  ىذه احلوادث تعًتي يف بلدنا بعض ادلرضى النفسيُت،
عندىم فال يدري مبا يفعل، وال  ،يتعاطوف العالج، فتهيج احلالة النفسية
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 يشعر مبا يقـو بو.
خذ وحالتو النفسية غَت سوية، وال يأ ،فاحلالة النفسية تعلو عنده

، ورمبا قطاررمبا يُلقي بنفسو حتت فماذا يصنع؟  ،فيضيق صدره ،العالج
ولذلك معظم ىؤالء لو ذا يصنع، ري ماوىو ال يد ،يتعاطى مساً، ورمبا خالفو

، ألنو كيف فعل ىذا؟!!يتعجب   فعندما يفيق وصلاه من ادلوت، أدركو إنساف
 عندما فعل ذلك مل يكن يعي.

والنسبة األكرب من الذين ينتحروف يف بالدنا والبالد اإلسالمية يكوف 
 بسبب مشاكل نفسية، وال يدروف ما يفعلوف.

ويُقدـ عليو وىو يف متاـ  ،يعقل ما يفعل، و وإذا كاف الذي ينتحر عاقالً 
 ، قاؿ صلى اهلل عليو وسلَّم:اإلتزاف، فإف ىذا مصَته جهنم خالداً فيها أبداً 

َجَهنََّم َمْن قَػَتَل نَػْفَسُو ِِبَِديَدٍة َفَحِديَدتُُو يف َيِدِه يَػتَػَوجَّأُ َِّٔا يف َبْطِنِو يف نَاِر } 
فَػَقَتَل نَػْفَسُو فَػُهَو يَػَتَحسَّاُه يف نَاِر َجَهنََّم  اً َشِرَب مَسَّ  َوَمنْ  ،اا ِفيَها أََبدً َخاِلدً 
َوَمْن تَػَردَّى ِمْن َجَبٍل فَػَقَتَل نَػْفَسُو فَػُهَو يَػتَػَردَّى يف نَاِر  ،اا ِفيَها أََبدً ا سُلَلَّدً َخاِلدً 

 1{ اا ِفيَها أََبدً ا سُلَلَّدً َجَهنََّم َخاِلدً 
لتزاـ إذا مسع أف فالنًا أو فالنة ذين يدَّعوف االكثٌَت من الناس الولذلك  

مات منتحرًا أو منتحرة، ال يرضى أف ُيصلي عليو صالة اجلنازة، وبعضهم 
طلعت على حالتو اسألتو دلاذا؟ قاؿ: ألنو مات كافراً، فقلت: يا أخي ىل 

ىل كاف يدري مبا  !ىل كاف يف متاـ الوعي العقلي؟ !النفسية عندما مات؟
ولكننا نعلم علم اليقُت أف معظم ا تأكدت من ذلك فلك ذلك، ! إذيصنع؟

ىؤالء يتعرضوف لضعوٍط نفسية جتعلهم ال يدروف ما يقولوف، وال يشعروف مبا 
                                                           

 ىريرة رضي اهلل عنو يالبخاري ومسلم عن أب 2
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 يفعلوف.
وكاف  ،الضيق عنده حىت ولو كاف سويًا إذا تضايق وعال وأي إنساف
 ذؼفال يدري مبا يقوؿ، كمن يق وخرج عن شعوره، ،معو بعض الغيظ

ري ما قاؿ، وال الذي خرج اف عند اهلل وال يدالطالؽ وىو أغلظ األؽلبيمُت 
 من فيو.

فهؤالء نلتمس ذلم الُعذر إذا كانوا يف مثل ىذه احلالة، وأظن أف ُمعظم 
 الذي ػلدث يف بالد ادلسلمُت على ىذه الشاكلة إف شاء اهلل.

 
أنا مدمٌن سهر وال أستطيع التخلص من ىذه  السؤال الثاني:

مع العلم أني أنام في الصباح وال أستيقظ إال بعد العصر، وإن   العادة،
وفي الغالب أتحايل حتى  ،كان عندي مشوار في الصباح أتعب جدا  

 ؟، فما الحلأترك جميع مصالحي في فترة الصباح
نسأؿ عن ىذا السؤاؿ رأي العلم، والطب احلديث، وىو يطابق رأي 

 ورأي القرآف الكرمي. ،ورأي الشرع ،الدين
، وجعل فإف اهلل عز وجل من حكمتو تبارؾ وتعاىل جعل النهار معاشاً 

وتعيد  ،تزاهنااوتعيد  ،وتستجم ،، تسكن فيو األعضاءالليل سكناً 
صالحياهتا، ومتكث فرؽ اإلغاثة اإلذلية ادلوجودة يف جسم اإلنساف على 
إصالح ىذه األجهزة، حىت تكوف يف الصباح على أمت استعدادىا خلوض 

 حلياة كما أمر اهلل تبارؾ وتعاىل.معركة ا
والنهار لياًل، فإف ىذا  وجعل الليل هناراً  ،فإذا خالف اإلنساف ىدي اهلل

أف ػلدث ث الضغوط العصبية الشديدة عليو؛ وأشباىو ؼُلشى عليو من حدو 
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لو بعض األمراض العصبية ال قدر اهلل تبارؾ وتعاىل، أو تصيبو بعض الثغرات 
إف ساعًة واحدًة ينامها ادلرء بالليل  ذلك يقوؿ األطباء:النفسية يف باطنو، ول

 .!!خٌَت من نـو النهار كلو بالنسبة جلسد اإلنساف
فجعل جزءاً للعمل  ،تلك حكمة اهلل اليت من أجلها قسَّم الليل والنهار

وجزءًا للراحة، وجزء الراحة راحة ظاىرة، لكنك ال تدري أف فيك كتائب ال 
وتُغمض عينيك، تقـو أف تلقي جسمك على الفراش  فبمجرد ،تُعد وال حُتد

 ،ال تكل وال متل بإصالح كل ما فسد من األعضاء يف النهارىذه الكتائب 
ليكوف يف الصباح جاىزًا دلواجهة معركة احلياة اليت فرضها علينا اهلل تبارؾ 

 وتعاىل.
وىو الذي خلقنا وىو الذي أدرى  ،أف اهلل عز وجل أمرناعن ناىيك 

م هلل سبحانو وتعاىل فيما قضى فعنا، وادلؤمن الصادؽ اإلؽلاف ُيسلّْ مبا ين
إبدع صنعتو ىو وقضى أف ىذا اجلسم الذي  ،وقدَّر، فهو أعلم بصنعتو

 يف الليل فنقوؿ: مسعنا وأطعنا.راحتو 
وقدَّر ذلذا اجلسم الذي أسعى بو لرضاء اهلل، ونفع نفسي وأىلي يف 

هار، فعليَّ أف أستجيب لنداء اهلل ىذه احلياة، أف يكوف السعي يف الن
وخاصة أنو يوافق ما وصل إليو العلم احلديث والطب احلديث  ،وتقسيم اهلل

 يف زماننا وغَته.
يعٍت النسياف وىو  (الزىاؽلر)وأذكر أف كثَتًا من شبابنا يعاين اآلف من 

السبب الرئيسي يف ذلك كما ذكر العلماء إدماف  يف ريعاف الشباب، دلاذا؟
 ،ر، وعدـ إعطاء اجلسم حقو من النـو بالليل، فيؤثر على قواه العقليةالسه

ال يتذكر إال قلياًل ألنو و ُيصاب بالنسياف، فويؤثر على جهازه العصيب، 
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ره اهلل ضغط على أعضاء جسمو واضطرىا ألف متشي على غَت ما قدَّ 
 سبحانو وتعاىل.

بارؾ يف كتاب اهلل، نسأؿ اهلل سبحانو وتعاىل أف يرزقنا اتباع ادلنهج ادل
يف يف كل أحوالنا وأف نناـ لياًل ونسعى على ادلعاش هناراً حىت نكوف موفقُت 

 الدنيا، وسعداء وفائزين يف اآلخرة إف شاء اهلل.
ىل يعرفني وىو على ذىني  ا  كثير   سؤال يطرأ السؤال الثالث:

 رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلَّم؟
 اليهود عن النيب صلى اهلل عليو إذا كاف اهلل يقوؿ يف أقوؿ للسائل:

لعوا إال مع أهنم مل يطَّ البقرة( 146وَف أَبْػَناَءُىْم " )" يَػْعرُِفونَُو َكَما يَػْعرِفُ  وسلَّم:
على صفاتو اليت ذُكرت يف التوراة، لكننا أمتو جعل لنا النيب صلى اهلل عليو 

 ، ويعرفنا ّٔا.وسلَّم عالمات نعرؼ بعض ّٔا
و وسلَّم نفس السؤاؿ: كيف تعرفنا يا رسوؿ اهلل يـو ُسئل صلى اهلل علي

 فقاؿ صلى اهلل عليو وسلَّم: القيامة؟
َلٌة بُْتَ ظْهرْي َخْيٍل ُدْىٍم ٍِّْٔم، َأال  مَأَرأَْيت}  َلْو َأفَّ َرُجال لُو َخْيٌل ُغرّّ زُلجَّ

َلُو؟ تُوَف ُغرِّا زَلجَِّلَُت ِمَن َفِإنػَُّهْم يأْ : َقاُلوا: بَلى يَا رسوُؿ اللَِّو، َقاؿَ  يْعِرُؼ َخيػْ
 2{ الُوُضوِء، وأَنَا فَرطُُهْم على احلْوضِ 

 ولذلك قاؿ لنا:
فَّ أُمَّيِت يُْدَعْوَف يَػْوـَ الِقَياَمِة ُغرِّا زُلَجَِّلَُت ِمْن آثَاِر الُوُضوِء؛ َفَمِن اْسَتطَاَع } إِ 

 3{ ِمْنُكْم َأْف ُيِطيَل ُغرََّتُو فَػْليَػْفَعلْ 

                                                           

 صحيح مسلم والنسائي عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو 3

 البخاري ومسلم عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو 4
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وىنا سيميا بيضاء من أثر الوضوء، وكل ما وصل إليو يكوف على وج
أبيضاً، ناصع البياض، وليس أبيض  يكوف الوضوء من اليد ومن الرجل 

كربٍص والعياذ باهلل، ولكنو نور، فنعرؼ بعضًا ّٔذا النور الذي يأيت يف 
 باعاً لنبينا صلى اهلل عليو وسلَّم.تّْ اأعضائنا من الوضوء الذي نتوضأ بو 

ُهْم ِبِسيَماُىْم " " تَػْعرِفػُ  وجل قاؿ حلبيبو قبل ذلك وبعد ذلك: واهلل عز
ذلم عالمات موجودة يف الوجوه يعرفهم ّٔا رسوؿ اهلل صلى البقرة( 273)

 ويعرؼ أهنم من أمتو صلوات ريب وتسليماتو عليو. ،اهلل عليو وسلَّم
 

 ف تفتح بابا  بينك وبين اهلل؟كي السؤال الرابع:
سبحانو وتعاىل اليت فتحها لنا اهلل ال تُعد وال حُتد، األبواب إىل اهلل 

أعظمها وأكرمها باب الصالة، ويندرج حتت الصالة باب قياـ الليل، وباب 
صالة الُضحى، وباب صالة االستخارة، وباب السنن والنوافل القبلية 

 .والبعدية ادلتعلقة بالصالة، وباب صالة التسابيح
، فإف ىذا من أعظم األبواب: " يلي ذلك باب التوبة واالستغفار

يًعا أَيػَُّها اْلُمْؤِمُنوَف َلَعلَُّكْم تُػْفِلُحوَف " )  النور(.31َوتُوبُوا ِإىَل اهلِل َجَِ
غافر( 66 َأْسَتِجْب َلُكْم " )" اْدُعوين  ىذا الباب باب الدعاء: يلي

 وكما قاؿ صلى اهلل عليو وسلَّم:
 4اْلِعَباَدِة { ُمخُّ  } الدَُّعاءُ 

 اؿ:وق
َعاِء {}   5ِإفَّ اللََّو ػلُِبُّ اْلُمِلحَُّْت يف الدُّ

                                                           
 جامع الترمذي والطبراني عن أنس رضي اهلل عنو 5
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ورد أف اهلل تعاىل قاؿ دلوسى: ))يا يسأؿ على الدواـ، وكما أي من 
وروي: ىف شسع نعلك  -موسى اسألٍت كل شيء حىت ملح عجينك 

يقصد  -فقاؿ يا رب إنو ليعرض يل احلاجة من الدنيا  -وعلف دابتك 
أف أسألك! قاؿ سلٍت حىت ملح عجينك وعلف فأستحي  -قضاء حاجتو 

 6محارؾ((
يف  يطلب منو أعلى شيء ،ًا ينبغي أف يكوف العبد سئااًل دلوالهإذ
 ويطلب منو رغيف اخلبز:األعراؼ( 143ْنظُْر ِإلَْيَك " )" َربّْ َأِرين أَ  الوجود:

التوفيق ويطلب منو ص( القص24ِمْن َخَْتٍ َفِقٌَت " )" َربّْ ِإينّْ ِلَما أَنْػَزْلَت ِإيَلَّ 
التوفيق ليؤدي الصالة، والتوفيق ليسعى يف ىذه  ،يف كل حركة وسكنة

 من أبواب القرب من اهلل تبارؾ وتعاىل. عظيم احلياة، فالدعاء بابٌ 
ومن أعظم األبواب اليت سلكها الصديقوف باب اإلنفاؽ، فقد قاؿ اهلل 

 تعاىل يف حديثو القدسي:
ـَ  اْبنَ  } يَا  7{ َعَلْيكَ  أُْنِفقْ  قْ أَْنفِ  آَد

يق األعظم وأصحاب حضرة النيب أَجعُت يتباروف يف ىذا وكاف الصدّْ 
باب اإلنفاؽ من ماؿ اهلل على الفقراء من  ،الباب وىو ُلبُّ األبواب كلها

 عباد اهلل، وىو باٌب عظيٌم يف الوصوؿ إىل اهلل سبحانو وتعاىل.
هلل، وىناؾ باٌب وىناؾ باب قضاء حاجات ادلسلمُت ابتغاء وجو ا

ُصلح بُت لطاعة الوالدين وجرب خاطرعلا لوجو اهلل، وىناؾ باٌب لل
ادلتخاصمُت يف أي زماف ومكاف، وىو أعلى القربات اليت تقرب العبد إىل 

                                                                                                                                                                      

 أورده الطبراني في الدعاء وابن عدي في الكامل 6
 جامع العلوم والحكم 7
 هلل عنوالبخاري ومسلم عن أبي ىريرة رضي ا 8
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 اهلل.
وباب ذكر اهلل، وباب التسبيح والتحميد  ،وىناؾ باب تالوة كتاب اهلل

أبواٌب كثَتة ال تعد وال حتد  ..والتقديس هلل، وباب الصالة على رسوؿ اهلل 
وال أستطيع عدىا كلها يف ىذا آّاؿ، وأكتفي منها ّٔذا القدر القليل إف 

 شاء اهلل.
 : أين أنا من اهلل؟السؤال الخامس

إف أردت أف تعرؼ عند قالوا:  عنو؟ كيف يعرؼ اإلنساف أف اهلل راض
 اهلل مقامك، فانظر فيما أقامك.

يف الطاعات والسنن والنوافل والقربات  عز وجل أقامٍتاهلل إذا كاف 
ومعي حب  مل الكرمي خللق اهلل، فأكوف رجل موفقوالعمل الصاحل هلل، والع

 اهلل، وىذا دليل.
نشراح الصدر للطاعات وزلاولة ادليٌل آخر: إذا وجدُت يف نفسي 

بٍت يف حٍت ورغَّ اإلكثار منها وفرحي عند إتياهنا أعلم أف اهلل ػُلبٍت ألنو فرَّ 
 اعتو، قاؿ صلى اهلل عليو وسلَّم:ط

 8{ َمْن َساَءْتُو َسيَّْئُتُو َوَسرَّْتُو َحَسَنُتُو فَػُهَو ُمْؤِمنٌ } 
إذا رأيُت ُكرىًا يف ادلعاصي اليت هنى عنها اهلل، وعدـ رغبة  دليٌل ثالث:

يف التواجد يف مكاٍف يُعصى فيو اهلل، وأجد يف نفسي شيئًا شلن ؽلتهنوف 
أدعو اهلل ذلم لعل اهلل  وإظلاوف عليها، ولكٍت ال أحتقرىم معاصي اهلل ويقبل

 هذا دليل على رضا اهلل سبحانو وتعاىل.فيهديهم، 
 يفإذا رأيُت اهلل عز وجل يوقظٍت يف أحب األوقات إيلَّ دليل رابع: 

                                                           

 معجم الطبراني ومسند أحمد عن أبي إمامة رضي اهلل عنو 9
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ليل على أنو يريدين أف أناجيو، وال يفتح الباب دوقت السحر، فهذا 
 وتعاىل يف ىذه احلياة. للمناجاة إال دلن أحبهم تبارؾ

إذا وجدُت اهلل سبحانو وتعاىل ػُلببٍت يف الصياـ، ويُيسر  :خامسدليل 
يل القياـ باألياـ اليت أنوي فيها الصياـ بالصياـ، فهذا دليل على زلبة اهلل يل 

 ورضاه تبارؾ وتعاىل عٍت.
أكرب دليل غلب أف ضلرص عليو أَجعُت إذا وجدُت أف  :سادسدليٌل 

فإف  يس باللساف ولكن بالقلب واجلناف، أيب وأُمي راضياف عٍت، لوالديَّ 
كثَتًا من أىل ىذا الزماف يطلبوف الرضا باللساف، بينما ىم بأعماذلم ال 

ويضحك على أبيو وأُمو،  ذكييستوجبوف الرضا من الرمحن أبداً، ويظن أنو 
بد  الوليس إىل األلسنة، ورضاىم  ،فأنت مسكُت ألف اهلل ينظر إىل القلوب

 أف يكوف من داخل القلب.
إذا وجدُت أف الصاحلُت الصادقُت الذين ذلم مكانة عند دليل سابع: 

، فهذا دليٌل على  ،اهلل وجاٌه عند رسوؿ اهلل، ػُلبونٍت ويقربونٍت ويُثنوف عليَّ
وقوذلم سيشهدوف يل عند اهلل تبارؾ وتعاىل، ألف ىؤالء شهود  ،رضا اهلل

 نازتاف:اجليو وسلَّم ألصحابو عندما مرَّت ّٔم ُمسدٌد، قاؿ صلى اهلل عل
 9{ اأْلَْرضِ  يف  اللَّوِ  ُشَهَداءُ  } أَنْػُتمْ 

أصبح من أىل اجلنة، واآلخر شهدمت لو بغَت فىذا شهدمت لو باجلنة، 
 .ذلك فأخذىا

والصاحلُت، ىم  ،واألولياء ،من الشهود يف األرض؟ العلماء العاملُت
ؤمنُت احلاضرين، ومعهم تفويٌض وتوكيٌل شهود العصر يف كل عصر على ادل

                                                           
 البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي اهلل عنو :
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 وذلك أشار إليو كتاب اهلل تبارؾ وتعاىل. ،من النيب صلى اهلل عليو وسلَّم
 

لذي ا ث النفاق في القلب؟ ومالذي يُور  ا ما :السادسالسؤال 
 ص القلب من النفاق؟ُيخل  

الذي يُنبت النفاؽ يف القلب الرياء والُعجب، فالرياء إذا ضِحَكت على 
اإلنساف نفُسو، ويعمل العمل من أجل أف يشتهر بو، أو يظهر بو بُت 

علُّو كلو أف يسمع ثناء الناس، ويسمع تعليق الناس، ويسمع شهادة و الناس، 
 الناس، فهذا قاؿ فيو صلى اهلل عليو وسلَّم:

 َأْشَرَؾ َوَمنْ  فَػَقدْ  يُػَراِئي، َوُىوَ  َصاـَ  َوَمنْ  َأْشَرَؾ، فَػَقدْ  يُػَراِئي، وَ َوىُ  َصلَّى َمنْ  }
 16{ َأْشَرؾَ  فَػَقدْ  يُػَراِئي، َوُىوَ  َتَصدَّؽَ 

 وقاؿ اهلل تعاىل يف حديثو القدسي:
 تَػرَْكُتوُ  َغَْتِي َمِعي ِفيوِ  َأْشَرؾَ  َعَماًل  َعِملَ  َمنْ  الشّْْرِؾ، َعنِ  الشُّرََكاءِ  َأْغٌَت  } أَنَا

 11{ َوِشرَْكوُ 
 ال يقبل من العمل إال ما كاف خاصاً.

، ااف عليو ورأى اخلَت يف نفسو وأُعجب ّٔوإذا ضحكت نفس اإلنس
ورأى الشر يف إخوانو، وأخذ ينتقصهم ويذكر مساوئهم ويذكر عيؤّم، 
وكأف احملاسن ليست موجودة إال فيو، واخلَت اال يصنعو إال ىو، فهذا مشى 

ٌر ِمْنُو َخَلْقَتٍِت ِمْن نَاٍر َوَخَلْقَتُو ِمْن ِطٍُت "  يس عندما قاؿ:خلف إبل " أَنَا َخيػْ
 ص(. 76)

                                                           
 الحاكم في المستدرك والطبراني عن شداد بن أوس رضي اهلل عنو 21
 صحيح مسلم وابن ماجة عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو 22
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ص اإلنساف من النفاؽ اإلخالص، واإلخالص أف يعمل الذي ؼُللّْ 
العمل ال يبغي بو إال وجو اهلل، سواٌء اخللق رأوه أو مل يروه، يُقبل على 

" َفَمْن َكاَف يَػْرُجوا لَِقاَء َربِّْو وتعاىل: يريد بو رضاء اهلل تبارؾ  ألنو ،العمل
 الكهف(.116فَػْليَػْعَمْل َعَمال َصاحلًِا َوال ُيْشرِْؾ ِبِعَباَدِة َربِّْو َأَحًدا " )

يُعُت اإلنساف على بلوغ ىذه الغاية جتنب األوصاؼ اليت وصف ّٔا 
خلق بو ، فال يسمح لوصٍف منها ولو صغَت أف يتةالنيب ادلنافقُت َجلًة واحد

 ولو مرًة واحدة، قاؿ صلى اهلل عليو وسلَّم:
 ِإَذا َمنْ  ُمْسِلٌم، أَنَّوُ  َوَزَعمَ  َوَصلَّى َصاـَ  َوِإفْ  ُمَناِفٌق، فَػُهوَ  ِفيوِ  ُكنَّ  َمنْ  } َثاَلثٌ 

 12َخاَف { اْؤمتُِنَ  َوِإَذا َأْخَلَف، َوَعدَ  َوِإَذا َكَذَب، َحدَّثَ 
 ويف رواية أخرى:

ُهنَّ  َخْصَلةٌ  ِفيوِ  َكاَنتْ  َوَمنْ  َخاِلًصا، ُمَناِفًقا َكافَ  ِفيوِ  نَّ كُ  َمنْ  َأْرَبعٌ  }  ِمنػْ
 َحدَّثَ  َوِإَذا َخاَف، اْؤمتُِنَ  ِإَذا ،َيَدَعَها َحىتَّ  النػَّْفاؽِ  ِمنَ  َخْصَلةٌ  ِفيوِ  َكاَنتْ 

 13{ َفَجرَ  َخاَصمَ  َوِإَذا َغَدَر، َعاَىدَ  َوِإَذا َكَذَب،
فيكوف صادقًا يف كل ى عنها بالكلية، بد أف يتخل فهذه الصفات ال

" وَُكونُوا َمَع  أقوالو وأفعالو حىت ولو يف ادلزاح، ليكوف من الصادقُت:
 التوبة(.119الصَّاِدِقَُت " )

بنو أف يأيت لو اوعد كأف ال ؼُللف وعدًا حىت ولو مع طفٍل صغَت،  
م للمرأة اليت بد أف يُويف، فقد قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلَّ  اليـو ّٔدية، فال

طلبت من إبنها أف ػُلضر شيئًا وتُعطيو مترة، فلما أحضرىا أعطتو التمرة 

                                                           
 عنومسند أحمد وابن حبان عن أبي ىريرة رضي اهلل  23
 البخاري ومسلم عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما 24
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 فقاؿ صلى اهلل عليو وسلَّم:
 14{ َكِذبَةٌ  َعَلْيكِ  ُكِتَبتْ  َشْيًئا تُػْعِطوِ  ملَْ  َلوْ  ِإنَّكِ  } أََما

فيتخلَّص من أوصاؼ ادلنافقُت كلهم، وكذلك يتخلص من األوصاؼ 
 و عليها خَت الربية، فقاؿ قاؿ صلى اهلل عليو وسلَّم:العملية اليت نبَّ 

نَػَنا َوبَػُْتَ اْلُمَناِفِقُتَ }   15{ ، اَل َيْسَتِطيُعونَػُهَماُشُهوُد اْلِعَشاِء َوالصُّْبحِ  بَػيػْ
مل ُيصلي الفجر والعشاء يف اجلماعة األوىل ينسحب عليو  الذييعٍت 

 واآلخرين، وأمرنا أف وصٌف من أوصاؼ ادلنافقُت، نوَّه عنو سيد األولُت
طلرج منو وأف ضلافظ على الفرائض وخاصة الفجر والعشاء يف أوؿ وقتها، 

نسأؿ اهلل أف يرزقنا حبو ورضاه وضلن لنكوف من ادلؤمنُت الصادقُت، 
 واحلاضرين أَجعُت آمُت.

 
 كيف أكون رقيق القلب؟ :السابعالسؤال 

احلوف من كتاب اهلل رقة القلب حتتاج إىل عدة أشياء َجعها السادة الص
 ة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلَّم:نَّ ومن سُ 

رنامج عمليٍّ للسالكُت الصادقُت، ما اتفق عليو الصاحلوف يف ب أواًل:
ذكر اهلل اإلقالؿ من الكالـ، واإلقالؿ من الطعاـ، واإلقالؿ من ادلناـ، و 

 تبارؾ وتعاىل على الدواـ.
ك يُعرؼ ادلؤمن بصمتو، قاؿ ي القلب، ولذلفإف كثرة الكالـ تُقسّْ 

 صلى اهلل عليو وسلَّم:

                                                           
 سنن أبي داود واألحاديث المختارة 25

 سنن البيهقي وموطأ مالك عن سعيد بن المسيب رضي اهلل عنو 26
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نْػَيا يف  ُزْىًدا أُْعِطيَ  َقدْ  الرَُّجلَ  َرأَيْػُتمُ  ِإَذا }  َفِإنَّوُ  ِمْنُو، َفاقْػًَتِبُوا َمْنِطقٍ  َوِقلَّةَ  الدُّ
 16{ احلِْْكَمةَ  يُػَلقَّنُ 

صلى اهلل عليو  النيب كرىو، قاؿبشكل مستمر فإف يتكلم  الذيلكن 
 :وسلم
ُقوفَ  الثػَّْرثَاُروفَ  اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  رَلِْلًسا ِمٍتّْ  َوأَبْػَعدَُكمْ  ِإيَلَّ  أَبْػَغَضُكمْ  ِإفَّ  }  َواْلُمَتَشدّْ

 17{ واْلُمتَػَفْيِهُقوفَ 
 نادلتشدقوف الذيو  وف،بصفة مستمرة وال يتوقف وفيتكلم نالثرثاروف الذي

 يفهموف يف مأهن وفنيظ نادلتفيهقوف الذيو  ،للكالـ ىنا وىناؾ مفمه وفيفتح
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  اهنى عنهكل مادة ويف كل علم، وىذه األشياء 

 وسلَّم.
والذي ُيكسب القلب الرقة كذلك ادلطعم احلالؿ، فإف اللقمة احلراـ 

بن عباس رضي اهلل امدًا وخامداً، قاؿ عبد اهلل جي القلب وجتعلو تُقسّْ 
بو ادلؤمن يف قلبو، وادلطعم احلراـ لو  ادلطعم احلالؿ لو نوٌر يشعرعنهما: )

أي جتمده وجتعلو ال يستطيع ( ظُلمة حتبس صاحبو عن طاعة اهلل عز وجل
 القياـ بالطاعات.
فيجلس  ،كثرة احلديث مع النساء الاليت لسن من أىلو األمر اآلخر:

ىو يتكلم وفالنة، و فالف  عنيف العمل طواؿ اليـو مع الزميالت ويتحدثوف 
، وىذا الكالـ يزيد سواد القلب، مع، فهذه ادلناظر ُتسوّْد القلبوينظر ويس

وما يأيت إىل األُذف من الكالـ إف كاف غيبة أو ظليمة يزيد سواد القلب، 

                                                           
 عنوالرسالة القشيرية وحلية األولياء ألبي نعيم، وسنن ابن ماجة برواية "يلقى الحكمة" عن عبد الرحمن بن زىير رضي اهلل  27
 جامع الترمذي ومسند أحمد عن جابر رضي اهلل عنو 28
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كانت ىناؾ   إذا إالولذلك ينصح الصاحلوف باإلقالؿ من رلالسة النساء، 
 ضرورة ُقصوى فال مانع.

ومساع علـو  ،الصاحلُتوالعامل األكثر يف حدوث رقة القلب رلالسة 
غلالس الصاحل  ، والذيوي بنارهتيكاحلداد اإلنساف عندما غلالس فالعارفُت، 

 سمع منو علـووخاصة إذا كاف ي ،يستفيد بنوره، فيعديو نوره على الفور
لب الة األغيار، وتأىيل القـ اإلذلامية ذلا تأثَت عظيم يف إز إذلامية، فإف العلو 

 .لنزوؿ األنوار إف شاء اهلل
جاءتنا رلموعة اآلف مباشرة من ادلتابعُت وادلتابعات ذلذا الربنامج عرب 
شبكات اإلجتماعِت ادلختلفة داخل وخارج مصر، نستأذف فضيلتك يف 

 طرحها وفضيلتك جُتيب عليها ألهنا كمّّ كبَت.
 

 زوجي ال ُيصلي، فماذا أصنع معو؟السؤال الثامن: 
وال  ،ولكن ليس بشدة ،الةثُو على الصحتاوؿ أف تتلطَّف معو، وحت

 وال مبخاصمتو، ولكن برفٍق ولُت. ، وال مبجافاة،بنهر
 وحُتاوؿ أف تُبُت لو فوائد الصالة اليت تعود عليو يف جسمو، فتقوؿ لو

بعض الفوائد العلمية يف اإلعجاز العلمي للصالة بأف تأتيٍت منك : أريد مثالً 
تقوؿ ، وبعد أف يأيت ّٔا أنا ال أستطيع أف أحصل عليهافمن على االنًتنت 

تكوف قبل أف ة جلسمو ، فيعرؼ أف الصالة مهمفيقرأىا ،قرأىا عليَّ الو: 
 مهمة لو يف آخرتو، فُيقدـ على الصالة.

صلحُت، قاؿ اهلل 
ُ
فاللطف واللُت يأيت مبا يريده اإلنساف وىو سنة ادل

ذَكَُّر أَْو ؼَلَْشى " " فَػُقوال َلُو قَػْوال لَيػًّْنا َلَعلَُّو يَػتَ  تعاىل دلوسى وأخيو:
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 الكهف(.44)
 

كيف يكون المرء قويا  باهلل؟ ويبعد عن المعاصي السؤال التاسع:  
 ويشعر بالرضا عن نفسو؟

واخلوؼ من اهلل، وتذكر  ،الذي يُبعد اإلنساف عن ادلعاصي خشية اهلل
وال يعلم ميعاد السفر، وسُيسأؿ  ،وأنو مسافر ،اإلنساف أنو يف الدنيا غريب

 ٍس تنفسو يف ىذه احلياة.فَ ك عن كل نػَ بعد ذل
إذا وضع اإلنساف يف فؤاده ويف قلبو خشية اهلل ألنو يطلع عليو ويراه، وىو 

ادلوت حساب ونعيٌم أو بد ميت، وبعد  الذي سُيحاسبو، وعلم أنو ال
ىذا الذي يرد اإلنساف عن ادلعاصي، وغلعلو يُقبل على عذاب مقيم، 

 عائشة رضي اهلل عنهاادلُت، عن رب الع الطاعات والقربات إف شاء اهلل
 :قالت
 وتَ ادلَّ  رِ ذكُ يَ  نْ مَ  ؛معَ نػَ  :اؿَ قَ د؟ حَ أَ  اءِ هدَ الشُ  عَ ر مَ شَ ل ػلُْ اهلل ىَ  وؿَ سُ ا رَ يَ  }

 18ة {رَّ مَ  ينَ شرِ عِ  ةِ يلَ واللَّ  وـِ  اليَ يف 
 دلاذا؟ ألف ذكر ادلوت غلعلو دائماً متيقظاً ذلذه األمور.

 
سد نت أففي أعوام سابقة، وك السؤال العاشر: صمت رمضان

علم أن ىذا خطأ، وأنو من أ نت، وكأريد أن أذكرىابأمور ال  يصيام
كم علم  ، وال أبهذا الفعل لعدة رمضانات وقمتمفسدات الصيام، 

 عددىم، وأريد أن أتوب فماذا أفعل؟
                                                           

 والسيوطي عن عائشة رضي اهلل عنها ،القرطبي في التذكرةرواه  29
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ستطاعة للصياـ، ينوي بعد رمضاف أف يصـو ما ازاؿ عنده ما إذا كاف 
أو يومُت كاإلثنُت  ،األياـ، بأف غلعل لو يومًا يف األسبوعفرط فيو يف سالف 

 واخلميس، ويصـو على الدواـ بنية قضاء ما عليو.
بياً، فإذا ما استطاع أف ػلسب ما عليو تقريباً يوػلسب ما عليو تقر 

يواصل الصياـ حىت ينتهي من ىذه األياـ ألهنا ديٌن، وقاؿ صلى اهلل عليو 
 وسلَّم:

 19بِاْلَقَضاِء { َأَحقُّ  وِ اللَّ  } َفَدْينُ 
ال يسعفٍت األجل، نقوؿ لو: أبشر فإف رسوؿ اهلل صلى رمبا قد يقوؿ: 

 اهلل عليو وسلَّم قاؿ:
َما ِمْن ُمْسِلٍم يَُداُف َديْػًنا يَػْعَلُم اللَُّو أَنَُّو يُرِيُد أََداَءُه ِإالَّ أَدَّى اللَُّو َعْنُو يف } 

 26{ ةرَ خِ ا واآلَ نيَ الدُ 
دأ يصـو ما عليو، ونوي أف ُيكمل، فإذا جاء األجل فاهلل كونو قد ب

ىذه األياـ هلل صياـ عز وجل يعُف عن الباقي ألنو لو عاش كاف سُيتم 
 سبحانو وتعاىل.

 
 حافظ على الصالة وال أتخلى عنها؟كيف أالسؤال الحادي عشر:  

إليو وُيصلي فيو  ن اإلنساف أف يذىب إىل أقرب مسجدالصالة حتتاج م
سيتعرؼ على ادلوجودين يف  ماعة، وحكمة الصالة يف ادلساجد أنومع اجل

! فإذا غاب عن ادلسجد يسألوه: دلاذا مل تأيت للمسجد أمس؟ادلسجد، 
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حىت من أجل الناس  ،فيضطر أف ُيصلح من نفسو، وػلافظ على الصلوات
وىي متابعة من اهلل عز وجل ليحافظ على  ،من حولو، ألهنم يتابعوهالذين 

 الصلوات يف وقتها.ه أداء ىذ
عرضًا ألف يتكاسل عنها، فاليـو سيكوف مفإذا صلَّى وحده يف بيتو 

أبدأ من اجلمعة، مث يتكاسل ويقوؿ سوغدًا ُيصلي العصر،  ،ُيصلي الظهر
ىذا نتظر حىت يأيت رمضاف، و لو ظروؼ فيقوؿ: أاجلمعة فتحدث يـو أيت يو 

 .عن الصالة غلعل اإلنساف بعيداً 
يف  مع اجلماعةادلالزمة  اإلنساف ػلافظ على الصالة،ي غلعل لذلكن ا

 بيت اهلل، وىذا الذي جعل سيدنا رسوؿ اهلل يقوؿ:
 بِالصَّاَلةِ  آُمرَ  مُثَّ  فَػُيْحَطَب، ِِبََطبٍ  آُمرَ  َأفْ  عَلَْمتُ  َلَقدْ  بَِيِدهِ  نَػْفِسي } َوالَِّذي
 َعَلْيِهمْ  فَُأَحرّْؽَ  رَِجاؿٍ  ِإىَل  ُأَخاِلفَ  مُثَّ  النَّاَس، فَػيَػُؤَـّ  َرُجاًل  آُمرَ  مُثَّ  ذَلَا، فَػيُػَؤذَّفَ 

 21بُػُيوتَػُهْم {
، ألف الصالة يف البيت قد يتكاسل عنها اإلنساف، وكذلك كلها غفلة

لكن الصالة يف بيت اهلل ذلا فوائد ال تُعد وال حُتد، أعلها ادلداومة على 
 الصالة هلل.

 
ة؟ وما كيفيتها؟ ى ُسن  ى السؤال الثاني عشر: صالة التسابيح ىل

 ومتى تجب؟
ويؤديها اإلنساف يف بعض الليايل  ،صالٌة مستحبةصالة التسابيح 

الفاضلة كليلة القدر، وليلة بدر يف السابع عشر من رمضاف، ويف ليلة 
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النصف من شعباف، ويف ليلة عرفة، ويف ليلة العيد، أو يف ليلة اجلمعة 
 ويومها.

وركعتُت، وكل ركعة ُنسبح فيها وىي صالة عادية أربع ركعات، ركعتُت 
سبحاف اهلل واحلمد هلل وال إلو إال )مخس وسبعُت تسبيحة هلل ونقوؿ فيها: 

( فال وال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي العظيم)، ولو أضفنا: (اهلل واهلل أكرب
 مانع.

مث يقرأ الفاحتة  بعد تكبَتة اإلحراـ مخسة عشر مرة،ىذه الصيغة يقوذلا 
يقوذلا عشرة، ويقـو من الركوع فويركع ا يقوذلا عشر مرات، وسورة وبعدى

يقوذلا عشرة، مث فعشرة، مث يسجد ا يقوذلوبعد أف يقوؿ: مسع اهلل دلن محده 
وبذلك  ،بُت السجدتُت يقوذلا عشرة، مث يسجد مرًة ُأخرى فيقوذلا عشرة

 مخسة وسبعُت تسبيحة هلل سبحانو وتعاىل. عددىميكوف 
اإلنساف يف وقت من األوقات  يشعرفيها عندما واحلقيقة جتربتنا 

رتيب الفكر وأنو ُمشتٌت، توبشتات الذىن، وعدـ  ة،شديد اتبضيق
صالة التسابيح، فتجد اإلنساف  اإلنساف أف ُيصلي لذلكفأحسن عالج 

، ورلموع كلو على بعضو، وأصبح يف خَت حاؿ يف قد حضر ذىنوبعدىا 
 تعاىل.الدنيا وعند الواحد ادلتعاؿ سبحانو و 

شرط أف  ،وغلوز أف ُيصليها يف َجاعة اإلنساف مبفرده،غلوز أف ُيصليها 
أو يف ، صالة العشاءبعد  فيصليها مثالً ال تكوف يف وقت الصالة ادلكتوبة، 

 .إف كاف يف َجاعة أو مبفرده، الليل، أو بعد الظهر
 على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلموصلى اهلل 


