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 مجمع الفائزين الخيري–المقطم  –القاىرة 

 م05/4/0209 ىـ0442 شعبان من 02
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 
 أستجمع ىمتي في اهلل؟عزيمتي ي أُقو  كيف  السؤال األول:

دنيوي أو ُأخروي أو يف ذات اهلل  لذي يُقوي عزدية اإلنسان ألي عملا
األمل الذي يكون بداخلو حيدوه ويبعثو ليحققو كما  .ىو تبارك وتعاىل

 يرجو.
بد أن  فاإلنسان الذي يريد أن يكون مثاًل معيداً يف كليتو يف اجلامعة ال

يسهر الليل والنهار ليذاكر، وأن يكون دائمًا وأبدًا مصاحبًا لألساتذة 
 ال يعرفو، وأن يذىب إىل ادلكتبات ليتناول منها ماما ن يستفسر منهم ع

إذا صنع ىذا حُيقق ما يصبوا إليو بأن يكون معيدًا يف يس يف ادلقررات، ل
 اجلامعة.

تاً، والذي يريد أن يصل إىل لذي يريد أن يبٍت بيا ،وىكذا أي أمر
ق ىذا يويسعى لتحق ،بد أن يكون لو أمل ما يف أي عمل، ال منصب
 األمل.

الذي يريد أن تكون لو منزلٌة كردية عند اهلل يف الدار اآلخرة، كذلك 
واألعمال اليت توصل إليها   ،حيدد ىذه ادلنزلة، وينظر موقعها يف كتاب اهلل

كما وصفها اهلل، واذليئة اليت يعمل هبا ليصل إىل ذلك فيما كان يفعلو 
 رسول اهلل.

اول أن يصل إليو فما دام ىذا األمل موجود يف قلبو على الدوام فإنو حي
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الذي ، وىكذا أي أمر، فصلى اهلل عليو وسلَّمادلصطفى  التباع للحبيببا
 يبعث على العمل ىو األمل.

سأل  ى نبينا أفضل الصالة وأمت السالمُروي أن سيدنا موسى عليو وعل
 جل ذلك مباشرة، حيث مرَّ على رجلفأراه اهلل عز و  اهلل تعاىل عن األمل؟

يعمل بفأسو يف احلقل، فلما وصل عنده قال الرجل يف نفسو  م شيخ كبَتىرِ 
 العمل؟! أقضي حيايت كلها يف ىذالقد كُُبت سٍت وىل س  ومسعو موسى:

ال  مث بعد حلظات رجع إليو أملو، فقال: ولَِ ألقى الفأس وترك العمل، ف
ي، عمل السابقون لنا، وأنا أعمل دلن بعد ؟!أعمل كما عمل السابقون

 .))لوال األمل ما كان العمل((ولذلك قيل: لفأس وأمسك هبا، فرجع إىل ا
 

صلى اهلل كثُرت الصيغ في الصالة على رسول اهلل  السؤال الثاني:
 ؟عند اهلل سبحانو وتعالى، فما أسرع صيغة للقبول عليو وسلَّم

ل ص  ال توَ  صلى اهلل عليو وسلَّمالصيغ اليت ُنصلي هبا على رسول اهلل 
رؤية رسول اهلل، أو نكون معو يف ادلكانة العلية يف الدار اآلخرة بذاهتا إىل 

ي أن الذي ُيصل   ؛نة، ولكن كل الصيغ تستوي يف أمر واحدويف جوراه يف اجل
 بأي صيغة ُيكتب لو هبا حسنات.

 الذي أنبأه بو األمُت جُبيل: صلى اهلل عليو وسلَّمقولو  األمر الثاين
ًرا َعَلي وِ  اللَّوُ  َصلَّى َواِحَدةً  َعَليَّ  َصلَّى َمن  }   1{ َعش 

 وصلى اهلل عليو هبا عشراً، ومن صلى عليمرة  من صلى على النيب
ويف ذلك يقول سيدي أمحد بن عطاء اهلل صلى اهلل عليو هبا مائة، عشراً، 
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صالٌة واحدٌة من اهلل على ادلرء، تكفيو  )) وأرضاه: رضي اهلل عنوالسكندري 
دنياه ويف ُأخراه، فكيف إذا كانت عشرة، كيف يكون  كل ما حيتاجو يف

 ؟!((.ذلك
غ ادلرء رؤية رسول اهلل أن يكون يف قلبو شوٌق إىل لقياه، لكن الذي يُبل  

ٌو لرؤيتو، وحنٌُت إىل مشائلو وصفاتو، إذا ُوجد ىذا فذلتو، و وعشٌق يف حضر 
سول العشق، وىذا الشوق، وىذا احلنُت، وصلى اإلنسان بأي صيغة على ر 

ََُت، وكل َرين،اهلل وكل حجاب،  ،ُتوكل بَ  ، فإن اهلل ديحو من قلبو كل 
 بال ستارة وال نقاب. صلى اهلل عليو وسلَّمويرى النيب 

بة، وليست العُبة فيما ينطقو اللسان،  اً إذ العُبة بالشوق وباحلب وبالَر
ل أىل ادلراتب العلية إىل القرب من حضرة النيب العدنان فهذا الذي يوص  

 .صلى اهلل عليو وسلَّم
 

كيف أكون في حمى اهلل من شر نفسي ومن شر  السؤال الثالث:
 خلقو؟

صلى اهلل عليو مو النيب يف حديثو الذي علَّ  صلى اهلل عليو وسلَّمقال 
عبارة من كلمتُت، لو عمل هبما  ،بن عباس وىو َالٌم صغَتلعبد اهلل  وسلَّم

 اإلنسان كفاه اهلل كل ما يهتم بو يف دنياه، وكل ما خيشاه يف ُأخراه:
َفظ  }   2{ حَي َفظ كَ  اللَّوَ  اح 

حيفظ شرع اهلل الذي أمره بو اهلل، فيقيم  كيف حيفظ اإلنسان اهلل؟
وام ويؤيت الزكاة إذا وجب عليو نصاب الزكاة، وجيعل لسانو على الد ،الصالة
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دلعاصي اليت هنى ذلجًا بذكر اهلل، ويستعيذ باهلل من شرور نفسو، وأن يقيو ا
 عنها كتاب اهلل.

وجعل كل مهو يف رضاه، وترك ما عنو هناه، دخل يف   ،فإذا استعان باهلل
ِإنَّ ِعَباِدي "  كالءة اهلل ورعاية اهلل وعناية اهلل، وىذا يقول يف شأنو اهلل:

 ىذا يف شأن الشيطان.احلجر( 42" )لَي َس َلَك َعَلي ِهم  ُسل طَاٌن 
" ِإنَّ الن َّف َس المَّارٌَة بِالسُّوِء ِإال َما َرِحَم َرِّب   " ويقول يف شأن النفس:

وال جيعل ذلا ىيمنة وال سلطان  ،يرمحو ربو من النفس األمارةيوسف( 53)
نفس اللوامة، مث يقلبو إىل النفس ادلطمئنة الراضية عليو، بل حُييي يف نفسو ال

 .واعتمد على اهلل ،ستعان باهللايف كل ىذه ادلقامات، ألنو فَتتقي  ،ادلرضية
ُبُو "  واهلل عز وجل يلخص األمر فيقول: َوَمن  يَ تَ وَكَّل  َعَلى اهلل فَ ُهَو َحس 

 .أي كافيو، فإن اهلل يكفيو كل شيء وحسبوالق( الط3" )
 

 كيف أكون قنوع النفس؟ السؤال الرابع:
من  ن يرضى اإلنسان مبا قسمو اهلل لوىي أالقناعة باختصار شديد 

 و فيستزيد أرزاقًا عن طريق حراماألرزاق احلالل، وال حياول أن تلعب بو نفس
 عليو. تبارك وتعاىلمو اهلل حرَّ 

ره لو ولذلك جعل الصاحلون الرضا أعلى ادلقامات، ألنو رضي مبا قدَّ 
، فلو رضي اإلنسان باألرزاق احلسية اليت أعطاىا لو اهلل تبارك وتعاىلمواله 

من حالل، تنزل فيها الُبكة من اهلل، وإذا نزلت الُبكة من اهلل   سبحانو وتعاىل
 ن حولو من خلق اهلل.كفتو وزادت حىت يتعجب منو مَ 

لصالة وأمت سيدنا إبراىيم اخلليل عليو وعلى نبينا أفضل اورد باألثر أن 
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وجد حجرًا مكتوب عليو: السالم عندما كان حيفر أساس البيت احلرام، 
 .((أنا اهلل رب البيت أرزق الضعيف من القوي حىت يتعجب القوي))

فيتعجب كيف ، يتعجب ألنو يرى أن دخل ىذا الفقَت ال يكفي مثلو
ة ونسي أن باسط األرزاق بالعطييعيش ىذا الفقَت ىذه العيشة اذلنية؟!! 

َواهلل أنزل على القليل الُبكة، والقليل مع الُبكة يصَت كثَتًا فيكفي ويزيد: " 
ىذا الرزق الذي ينزل ومعو البقرة( 212)" يَ ر ُزُق َمن  َيَشاُء ِبَغَت ِ ِحَساٍب 

 .سبحانو وتعاىلالُبكة من اهلل 
رىا لو اهلل، ول يلتفت إىل ََتىا، مرأة صاحلة قدَّ الو رضي اإلنسان بو 
ضَّ  بصره عن النظر إىل سواىا، فإن اهلل جيعلها لو كنزًا من كنوز اجلنة يف  َو

 :صلى اهلل عليو وسلَّمالدنيا، قال 
ُبُُكم   َأال}  نَ ُز؟ َما ِِبََت ِ  ُأخ  َها َنَظرَ  ِإَذا الصَّاحلَِةُ  ال َمر أَةُ  ُيك   أََمَرَىا َوِإَذا َسرَّت ُو، ِإلَي  

َها ََابَ  َوِإَذا َأطَاَعت ُو،  3َحِفظَت ُو { َعن  
كأنو يعيش يف الدنيا  وىو فيكون وجة الصاحلة كنٌز من كنوز اجلنة، الز ف

ُكن  أَن َت "  ، وينطبق عليهما قول اهلل يف كتاب اهلل:يف اجلنة يَا َآَدُم اس 
َنََّة   .البقرة(35" )َوَزو ُجَك اجل 

 إذا أصلح اهلل ما بينكما يكون البيت جنة، وإذا حدث عدم وفاق
ألنو  ويهرب على الدوام، دلاذا؟  ،يكون البيت جهنم، وال يريد أن يبقى فيو

دث وحتعليو، صوهتا  ب إليو فإن النار تريد أن تصطليو، فًتفعكلما ذى
َت ذلك، ،مشاكل  جهنم والعياذ باهلل.كأنو فُيصبح البيت   َو

إذا رضي اإلنسان مبا لو، و  تبارك وتعاىلفاجلنة دلن رضي مبا قسمو اهلل 
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رتاح قلبو من احلقد على ىذا، اوادلعنوية  سَّمو اهلل لو من األرزاق احلسيةق
يدخل يف و  ،سليمقلب واحلسد ذلذا، والطمع فيما عند ىذا، فيكون قلبو 

 الشعراء(.89)" ِإال َمن  أََتى اهلل بَِقل ٍب َسِليٍم "  قول اهلل يف قرآنو الكرمي:
سليم فإن اهلل عز وجل يرفعو عنده درجات، وجيعلو قلب وما دام قلبو 

من أىل ادلراتب العليا والقربات، ويُلحقو باألفراد من الصاحلُت والصاحلات، 
ألن القلب السليم ىو سر كل سعادة عند اهلل يف الدرجات الُعلى ويف 

 :صلى اهلل عليو وسلَّماآلخرة إن شاء اهلل، قال 
َ ٌَت  َتُكن   َلكَ  اللَّوُ  َقَسمَ  مبَا } ار ضَ   4النَّاِس { َأ

ض مبا قسم اهلل لك من الرزق احلسي تكن أٌَت الناس، ار  ،يف أي أمر
رض مبا قسم اهلل لك من العلم، واألن اهلل يغنيك عن مجيع من حولك، 
 تًتك حتصيل العلم احلسي طرفة عُتيُعطيك اهلل العلم ادلكنون على أن ال 

رض واألوالد جيعلهم اهلل بررة وأتقياء، من ارض مبا قسم اهلل لك واوال أقل، 
مبا قسم اهلل لك يف أي أمر، جيعلك اهلل عز وجل يف ًٌَت تاماً باهلل عن مجيع 

 من سواه.
 

ما عقاب من يحاول أن يوقع زوجة جاره في  السؤال الخامس:
 الحرام؟

 صلى اهلل عليو وسلَّمىناك حديٌث شديد الوطأة قالو رسول اهلل 
صلى للمسلمُت أمجعُت، وخطورة ىذا احلديث زادت يف ىذا الزمان، قال 

 :اهلل عليو وسلَّم
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ِرئٍ  َزو َجةَ  َخبَّبَ  َمن  }   5{ ِمنَّا فَ َلي سَ  ََم ُلوَكوُ  َأو   ام 
ليس من يُفسد عالقة زوجة بزوجها،  إنسانأي يعٍت أفسد، فخبَّب و 

م اهلل عليو رائحة اجلنة، وأظن ما أكثر من يفعل ذلك حرَّ أمَّة رسول اهلل، و 
َته فيس بوكاآلن يف مواقع التواصل االجتماعي كال ادلشاكل اليت أكثر ، و َو

رباً   من ىذا الباب. ودييناً ومشاالً نراىا شرقاً َو
يأيت يف آخر اليوم منهكًا متعباً، و قد يكون مشغواًل بعملو،  الزوجف

ويتحرك  الرجل يعشق من النظر بالعُتفوادلرأة ََت الرجل،  ،ويريد أن يسًتيح
، وادلرأة تعشق من السماع باألُذن، وىي حكمة اهلل، وماذا من داخلو

 من يُثٍت عليها، ومن ديدح فيها. تسمع؟ تسمع
  هاديدحمدة من الزواج واجناب األوالد قد ينشغل، وال بعد  والزوج
قد جتد  ؟ن أين تسمع ذلكفمدوام، وىي تريد ىذا األمر على الكالبداية، 

َته على الفيس بوكمن ُيسمعها   ،تحب أن تسمع ىذا الكالمف، َو
 .تتواصل معو لتسمع ادلديح وىذا الكالم احللوو 

القمر فها بأوصاف عظيمة، والنفس حتبها، فيقول ذلا مثاًل أنت كصفي
َت ذلك،   فيحدث ،وزوجها ال يقول ىذا الكالم، وىي حتب ىذا الكالمَو

ما ال حُيمد ُعقباه، والسبب فيو كلو ىذا اإلنسان الذي أفسد ىذه الزوجة 
 أو اإلتصال هباأو الثناء عليها،  ،على زوجها مبحاولة اسًتضائها، أو مدحها

 عن طريق االنًتنت، وىذا يدخل يف قول رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم:
ِرئٍ  َزو َجةَ  َخبَّبَ  َمن  }   6{ ِمنَّا فَ َلي سَ  ََم ُلوَكوُ  َأو   ام 
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صلى مع جارة لو أو قريبة لو، ألن النيب ىذا يكون أشد إذا كان واألمر 
حذَّر حتذيرًا شديدًا من ادلساس باجلَتان بصفة عامة، ألنو   اهلل عليو وسلَّم

زوجة جاري ىي أخٌت يل، فال و كان ينشد أن يكون األمان يف اجملتمع، 
أن أستدرجها أو أستقطبها، وإال جيب أن أنظر إليها بريبة، وال أحاول 

صلى اهلل عليو النيب مان من ادلسلمُت كما نرى اآلن، فأوصى ذىب األ
 :وقال ة،اجلَتان بصفة خاصعلى  وسلَّم

ِيلُ  َزالَ  َما}  ارِ  يُوِصيٍِت  ِجُب   7{ َسيُ َور ثُوُ  أَنَّوُ  ظَنَ ن تُ  َحىتَّ  بِاجلَ 
 لِل ُمؤ ِمِنَُت يَ ُغضُّوا ِمن  أَب َصارِِىم  ُقل  "  فادلسلم يغض بصره كما أمر اهلل:

يَ ُغضُّوا ِمن  )ولكن قال: ، ل يُقل اهلل يغضوا أبصارىمالنور( 33" )
كما إليها  انظر زوجتك إذا كان النظر دلا ال حيل ذلم، ولكن  (أَب َصارِِىم  

فال جيب أن ديأل  ،دلن ال حتل لو ، أيألجل التبعيض (من)تشاء، ولكن 
 :صلى اهلل عليو وسلَّم، وقال العُت منها
ُوىَل  َلكَ  َفِإنَّ  النَّظ َرةَ  النَّظ َرةَ  تُ ت ِبعِ  اَل }  ِخَرُة { َلكَ  َولَي َست   األ   8اآل 

 
ذنوبي تقف حائٌل بيني وبين ربي، وأخجل من  السؤال السادس:

ومن ساعة العتاب والحساب، فأرجو من فضيلتكم أن  ،لقائويوم 
 ترشدني ماذا أفعل؟

ش ر نفسو بالتوبة من بَ شر وي ُ ب  كان السائل حدث لو ما حيكيو، فيُ   إذا
يقول: تبت إىل اهلل، ولكن  ساس التوبة األول الندم، وليس أنالتواب، ألن أ
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 :صلى اهلل عليو وسلَّم، قال سبحانو وتعاىلبالندم واخلجل واألسف من ربو 
 9تَ و بٌَة { النََّدمُ } 

وتوجو إىل اهلل مستقياًل من ىذا  ،فعلو فإذا ندم اإلنسان على شيء
فرانو، فإن اهلل عز وجل يغفر لو فوراً، ولكن  لكي عليو العمل طالبًا عفوه َو

أن يعزم عزماً أكيداً على أن ال يرجع إىل ىذا الداء عليو تكون التوبة نصوحا 
 .وأن يُقلع عنو فوراً مرة اخرى،  أو الذنب

يذىب إليو بد أن  من عباد اهلل ال وإذا كان الذنب يف حق عبد
أحد،  مال أخذ وألنو لال، م وأخذ من ويسًتضيو، ويرد لو مالو إن كان

وأخذ يتوب إىل اهلل يف اليوم مائة مرة، ولكنو ل يذىب  ،ندم بعد ذلكو 
إال  لتوبة ىنالال أساس لن جتوز ىذه التوبة، و لصاحب ادلال ويعطيو مالو، ف

 و مالو.أن يذىب إليو ويرد ل بعد
ال يريد أن و وشتمو أمام اجلميع، وأخذتو العزة باإلمث  إنسانسب  أو
، جتوز ىذه التوبةفلن وأراد أن يتوب إىل اهلل ، ول يطلب منو السماحيعتذر 

 إال بعد أن يساحمو الشخص.
بد أن أصل ىذا  من حقوق عباد اهلل، فال إذا كانت التوبة يف حق

فيتوب اهلل علي إن شاء  توبًة نصوحاً، اهلل ، مث أتوب إىلحقوالعبد وأُعطيو 
 اهلل.

 
 ما العمل الذي ُيطفئ غضب اهلل؟ السؤال السابع:

 :صلى اهلل عليو وسلَّمأوالىا وأزكاىا ما قال فيو و  ،أعمال كثَتة
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 13{ تَ َعاىَل  الرَّب   َََضبَ  ُتط ِفئُ  الس ر   َصَدَقةَ  ِإنَّ  }

أكُب عمل جيعل اهلل عز وجل إذا كان  ىي الصدقات للفقراء وادلساكُت
َاضبًا على اإلنسان أن يذىب َضبو، بل رمبا ينقلب الغضب إىل رضا، 

ساكُت ألن اهلل عز وجل حُيب عباده الذين يلجأون إىل الفقراء وادل
أن نكون من أىل  تبارك وتعاىلنسأل اهلل ليسًتضوىم، ولينالوا رضاىم، 

 ذلك أمجعُت.
 وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّموصلى اهلل وسلَّم 
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