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 مجمع الفائزين الخيري–المقطم  –القاهرة 

 م01/2/5102 هـ0441 رمضان من 52
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 
، وخصوصًا من إلى حد الرعبالسؤال األول: أخاف من الموت 

، فما وال أنام بسبب هذا األمرض روحي، لحظة دخول ملك الموت لقب
 الحل؟

مؤمن دام ادل كلنا خناف من ادلوت، لكن مافىذا أمر وذني ونفسي، 
ذ ما أُ  عمل ما و مر بو اهلل، واقتدى يف التنفيذ هبدي سيدنا رسول اهلل، نفَّ

عتقاد أن اهلل ال شنكر بطالبو، وأن اهلل سيحقق لو ما ، يعتقد دتام االعليو
 يتمناه.

جناح الرغبة، وجناح الرىبة،  ،يسَت هبما إىل اهلل ناحانادلمؤمن لو جف
 اب عظيم يف اجلنة، ومن نعيم كرميراغبُت فيما عند اهلل من ثو نعبد اهلل؟  دلاذا

  .. يوم القيامة، وأن تكون قبورنا روضٌة من رياض اجلنة، وأن زُنسن ختامنا
 . من أجلااكل ىذه رغبات نعبد اهلل

ويف نفس الوقت أخاف أن ال يقبل اهلل عملي لشائبة من الشوائب، 
، ورمبا يدخل فيو ال يقبلو اهللوىذا رب، من الكِ  لي شيءرمبا يدخل يف عمف

يقبلو اهلل، ورمبا يدخل فيو شيء من الزىو  من الغرور، وىذا ال شيء
ل: فادلمؤمن كما قيإلختيال على غَتي فال يقبلو اهلل، وا واإلعجاب بالنفس

 كقضيب  مع بعضامااإلثنُت (( لو ُوزن خوف ادلمؤمن ورجاءه العتدال))
 .القطار
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ال يَ ْيَئُس ِمْن َرْوِح " اخلوف سيدخل يف اليأس:  لو تغلب على اإلنسان
غلب عليو الرجاء سيدخل يف ولو تيوسف( 78)" ِإال اْلَقْوُم اْلَكاِفُروَن  اهللِ 

 الآل عمران( لذلك 99)" يَْأَمُن َمْكَر اهلل ِإال اْلَقْوُم اخْلَاِسُروَن  نفَ لَ "  األمن:
ب وال يُغلِّ  ،بد للممؤمن أن شنشي باعتدال يف ىذا األمر، ال يُغلِّب الرجاء

 اخلوف.
يعرب لنا عن موقفو وموقف  رضي اهلل عنو بن اخلطابسيدنا عمر 

 القيامة كلكم يف النار لو قيل يومجل ادلمؤمن الصادق مع اهلل فيقول: ))الر 
ولو قيل كلكم يف اجلنة إال واحد، خِلفُت إال واحد لظننُت أين ذلك الواحد، 

كلكم لو قيل:فيكون اإلثنُت مثل بعضاما،  ((أن أكون ذلك الواحد
اهلل، ومادام عندي  رجاء يف فيكون عنديستدخلون النار ما عدا واحد، 

لة ىمؤالء وسأكون أنا ىذا الواحد، ولو قيل: فلن أكون من مج رجاء يف اهلل
أن ال أنال القبول وأكون أنا  أخافكلكم ستدخلون اجلنة ما عدا واحد، ف

 ىذا الواحد.
كما قال اهلل تعاىل يف ىذا موقف ادلمؤمن باستمرار يف إقبالو على اهلل  و 

رغب األنبياء( 9ٓ)"  َوَيْدُعونَ َنا َرَغًبا َوَرَىًبا وََكانُوا لََنا َخاِشِعُتَ " الصاحلُت: 
 ليس عادلاً، والعالِ ت الناس من رمحة اهلل  الذي يُقنِّ ذلك العالِ لورىب، و 

بد أن أمزج ذلم  ليس عادلاً، لكن الاهلل  جانبمن ن الناس مِّ الذي يمؤَ 
ابو ادلباركُت والعلماء العاملُت، الشراب، كما مشى سيدنا رسول اهلل وأصح

 عُت.نسأل اهلل أن نكون منام أمج
 

كيف أحفظ قلبي من الخزعبالت الفكرية، السؤال الثاني:  
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 والموجات اإللحادية؟ 
بنتك من األمراض؟ عندما ُأحصنو ابنك و او  ،بنيتاٍت و ابالذي زنفظ ا م

ة اليت تعملاا الدولة ضد األمراض اليت يتعرض ذلا يف تحصينات الطبيبال
حياتو، ولذلك عندما كنا يف الصغر كان مرض شلل األطفال منتشر يف 

نتاى شلل األطفال، دلاذا؟ للتحصينات اليت امصر، وحاليًا احلمد هلل 
 نعملاا.

ما زندث يف األجسام حنتاج إىل مثيلة يف عال القلوب  األمر،نفس 
يحتاج إىل تطعيمات قرآنية، وزنتاج إىل أمصال نسان، فاإلداخل وباطن ب

من السنن احملمدية، وأعطياا أنا لو باستمرار، من الذي يعطيو؟ ادلدرسة ال 
تعطيو، ولو حىت يف معاد أزىري ال يعطيو، من الذي يُعطي؟ األب واألم، 

 وىي مسئولييت األوىل:
 َٔرِعيَِّتِو { َعنْ  َمْسُئولٌ  وَُكلُُّكمْ  رَاعٍ  } ُكلُُّكمْ 

كن على أن أوفر ذلم سالناس أخذوا ادلسئولية كثَت من لألسف  و 
وما تيسر من ذلك، أما اإلشنان  ،ب وكساءاوشر  طعامو  ،عظيم، وسيارة

 ادلسئولية حددىالكن ، ىذا دور ادلدرسة!، وادلدرسة ليس فياا شيءيقول: ف
، ليس وحدك فقطالتحرمي( 6" ) ُقوا أَنْ ُفَسُكْم َوَأْىِليُكْم نَارًاقال: " ف، اهلل

انظر كيف تقي نفسك وأىلك وزوجتك وابنتك وابنك وأوالدك  ولكن
 وأحفادك من النار.

َاا" ماذا أفعل؟  الِة َواْصَطربْ َعَلي ْ تأمرىم طو( ٕٖٔ" ) َوْأُمْر َأْىَلَك بِالصَّ
، فاصرب وال قد يكذبون عليكأن النفوس ستلعب هبم، و  اعلمو  ،بالصالة
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ولُت، وخذىم حىت يسَتوا  انتاار وشدة، ولكن برفقوال تعاملام ب ،تتعجل
، صلى اهلل عليو وسلَّمعلى الناج القومي الذي كان عليو سيدنا رسول اهلل 

 وأصحابو ادلباركُت.
صلى اهلل عليو السيدة فاطمة بنت حضرة النيب ، على ذلك مثالنأخذ 

 جدذنا، وكانا ال يقوالن لو: يااا احلسن احُلسُت زُنبان يبناعرفت أن  وسلَّم
علمتاما ذلك، فاو أبوىم وليس  فايجدي، ولكن يقوالن لو: يا أيب، 

 وىذا زيادة يف الرقة واحلنان والرمحة. ،جدىم
، متام آداب الطاارةفماذا فعلت؟ من سن ثالث سنوات علَّ 

 .االستنجاء والوضوء حىت ال يدخال على رسول اهلل إال متوضئُت
ادلسجد، ويريد أن يوقفو إىل معو  الصغَت جاء بابنو جالً رأيت ر ولذلك 

ا يا بٍت؟ قال: احلسن واحُلسُت كانما ىذا فقلت لو: يف الصف األول، 
 أنتوىل ىو يصلي، فقلت لو: عدان على أكتاف سيدنا رسول اهلل و صي

 ابنك كاحلسن واحلسُت؟!!.وىل ! مثل رسول اهلل؟
الطاارة أمام متام مؤالء علَّ عرف قدر نفسو، فاي أنبد لإلنسان  فال

 أن يتبول وىوستحيل يثالث سنوات، ف وىم يف سنواالستنجاء والوضوء 
 جالس على رجليو أو راكب عليو.

، منو البول!!ويرشح  كافولةفاو قد يلبس ال !!بٍت كيف أضمنو؟الكن 
 بد أن أبدأ معو من البداية على ىذا الناج. اللذلك 

ل يُرزق أحٌد من الزمن مدة ظلوا إىل ادلدينة،  عندما ىاجر ادلسلمون
الوا: حنن سحرناىم حىت ال ينجبوا، قو منام مبولود، حىت أن الياود أشاعوا 

ولكن السيدة أمساء بنت أيب بكر زوجة وىم أرباب اإلشاعة يف العال كلو، 
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بن العوام محلت، وولدت مولود مسوه عبد اهلل، وكان أول مولود يف الزبَت 
ربتو على ، فصلى اهلل عليو وسلَّمُت يف ادلدينة بعد ىجرة النيب لمسلمل

 .النسق
ىي ذات يوم كان عند السيدة عائشة، و  صلى اهلل عليو وسلَّموالرسول 

نو، وكان ففوجئ بعبد اهلل ومعو ثالثُت أو أربعُت صبيًا يف سِ خالة عبد اهلل، 
ماذا تريد؟  فسألوه:وقتاا مخس سنوات، فدخلوا على حضرة النيب، عنده 

الًتبية ا؟! ، ما ىذ!قال: نريد أن نبايع حضرة النيب كما أن الرجال يبايعوه
 ىذه ىي الًتبية اإلسالمية. وكيف وصل الفكر ذلذا؟ ،اليت تربوىا
فرجٌل من الصاحلُت كان السلف الصاحل مشى على ىذا النسق،  أيضاً 

بن أختو يراه افكان بن أختو يتيم ويربيو عنده يف البيت، ايقوم الليل، وكان 
األوالد كيف يتعلمون؟ علم النفس ، كعادة األوالد، فيقوم الليل فيقف جبواره

مسو احملاكاة، واحملاكاة يعٍت يقلد من أمامو، ولو نظرت أن ىناك شيء ايقول 
ويركع ويسجد مثلو، فال  هُيصلي يقف جبوار  أبيوإىل أي طفل جتده إذا رأى 

كن باللُت وبالرفق وتعلمو وهتذبو ليمشي يتعامل معو بالشدة ولرنب أن 
 على ادلناج القومي.

 ناظٌر اهلل معي، اهلل))قال لو: قل كل يوم ثالث مرات: فماذا قال لو؟ 
(( ف قال لو: ىل مشيت على مث مشى علياا أسبوع، إيلَّ، اهلل شاىٌد عليَّ

عم، قال لو: زدىم إحدى عشرة مرة، وبعد الورد الذي أعطيتو لك؟ قال: ن
علو وردك طوال حياتك، إذا كان اهلل معك فال ختشى سواه، اجقال لو: دة م

 وإذا كان اهلل ناظٌر إليك، فال تعصاه.
 ظوفِّ وحنُ  ،بننا على ىذه الكيفيةاما نريب فعندىذه الًتبية اإلسالمية، 
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 َوُىَو يَ تَ َوىلَّ اهلل: " بعض ما تيسر من آيات كتاب اهلل، فعلي الفور يتواله 
احِلَُِت   األعراف(.96ٔ" )الصَّ

)إذا ما ورد يف األثر: )مو القرآن، دلعلم يعلّ عندما أرسلو يكفي أنٍت 
جلس الصيب أمام معلم الصبيان وأقرأه بسم اهلل الرمحن الرحيم، غفر اهلل 

 .(ألربعة: للصيب ومعلمو ووالديو(
 ن أوالدناأن حُنصِّ  ؟!! لذلك رنب أنوىل نريد أحسن من ذلك

 فنأخذىم يف سياقنا ودنشيام معنا على الدوام. ،باجلرعات اإلشنانية
 

ي تنشئة هل للمجتمع والعوامل الوراثية أثر فالسؤال الثالث: 
 منهما؟ الفرد؟ وما مدى تأثير كل

سرة تأثٌَت شديد يف تربية للمجتمع ولأل بالطبعلكن  ،ىذا سمؤال فلسفي
 :صلى اهلل عليو وسلَّموالذي قال ذلك الذي ال ينطق عن اذلوى، قال ادلرء، 

َرانِوِ  َأوْ  يُ َاوَِّدانِوِ  فَأَبَ َواهُ  اْلِفْطَرِة، َعَلى يُوَلدُ  ِإالَّ  َمْوُلودٍ  ِمنْ  } َما َسانِوِ  َأوْ  يُ َنصِّ  شُنَجِّ
}ٕ 

ام الذين رنعلونو ، فىم الذين عليام ادلعول األول يف ىذا األمراآلباء 
 .نصرانياً أو رلسوياً أو مسلماً  ياودياً أو

بدون شك الطفل الصغَت يتأثر مبن حولو يف اجملتمع، من الذي و 
يستطيع أن يُنفي تأثر أطفال ادلسلمُت يف رلتمعنا بادلسلسالت اليت 

 ىم الذين يروهنم يففام يرون أن األبطال يف نظرىم ؟! ال أحد، يشاىدوهنا
يتمٌت أن يكون مثلو، دخدرات، ادل يتاجر يفادلسلسالت، إذا كان ىذا البطل 
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 .ولذلك ىذا عامل شديد يف التأثَت يف تربية األوالد
غر من الصِ  ،تربية األوالد عن طريق ادلدرسُت يف ادلدارسألمر نفس او 

اختيار يقلده حىت يف طريقة كالمو، ويف فجتد التلميذ يُعجب مبدرس 
يف حركاتو ويف طريقة مشيو وطريقة ىز  حىت يقلدهيتفوَّه هبا، و  الكلمات اليت

 يقلده وىو غَت منتبو. .. يديو
قومي، وأحاول  على ُخلق بٍت ادلعلم الذي يكونأن أنتقي ال لذلك رنب

 ،بطريقة لطيفة لكي زنبٍت -ألننا ال مناص لنا مما حنن فيو  -أن آخذه 
 .ويقبل مٍت ألنتشلو من وسط ىذه التيارات ادلمؤثرة يف اجملتمع

وكل ذني ب والعمل والسار، اوالشر  طعامإذا تركتو وانشغلت بالألين 
لن و ، غَت مستقيمأبكي عليو بعد ذلك، عندما أجده بادلال، فسآيت ذلم  أن

 أقدر عليو.
دلمؤثرة، بد أن آخذه من البداية حىت أمنعو من مثل ىذه التيارات ا فال

إذا وقيتو ممن حولو، فكيف أقيو ألين وخاصًة أهنا أصبحت تيارات عادلية، 
 !! والدخول على ادلواقع اإلباحية أصبح سااًل!!.؟واالنًتنت من احملمول

فنحن من يتوىل حتصينو مبواد  ،أنا وأُموصنو من ذلك؟ من الذي زنُ 
 .عليو وسلَّمصلى اهلل ة النيب العدنان نَّ وبالقرآن، وبسُ  ،اإلشنان

 
 ما مفهوم الوطنية في اإلسالم؟ السؤال الرابع:

َا اْلُممْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة " خواين: كل مكان فيو مسلمُت فام إ " ِإدنَّ
ما دام اتفقنا على كلمة التوحيد، وعلى أداء العبادات كما احلجرات( ٓٔ)

 ،إخواين، فكل ادلسلمُت من عند اهلل صلى اهلل عليو وسلَّمجاء هبا النيب 
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 وطن ادلسلم كل البالد اإلسالمية.و 
بُت األمم الكفرية لتزيل العالقات والروابط  صنعتااوىذه احلواجز 

م البالد اإلسالمية من يقسمدة يريدون تكل البلدان اإلسالمية، وال تزال، ف
 .جديد

يف األكراد  فية يف البالد اإلسالمية، فيجعلونوزنيون النعرات الطائ
كلكم ودولة للسنة، لكن   ،لشيعةهبم، ودولة ل دولة خاصة العراق يريدون

 اجعلوىا دولة واحدة.فمسلمُت 
يدون دولة ر الرببر ييقولون: فاجلزائر وتونس وادلغرب،  وكذلك يف

نوا يف دولة و أن يكالنوبة  يف مصر يريدون أىلوعندنا أيضًا ، مستقلة
 وحدىم، وىكذا.

ىذه الفنت كلاا جاءت هبا األمم الكفرية للتفريق بُت البالد اإلسالمية 
 ستغالاًل حلالة الضعف والًتدي اليت حنن فياا اآلن.ا

لكن وطن ادلسلم تراه يف عرفات، تراه يف بيت اهلل احلرام، من الذي 
من مجيع األقطار  ،بكل اللغات ،كل ادلسلمُتات؟  يقف على جبل عرف

 اين.ىم إخو ىمؤالء و واجلاات، 
 ،كل من آمن باهلل رباً متجاًا إىل بيت اهلل احلرام؟  من الذي يصلي 

عندما أراه أحييو و ، فاذا يكون أخ يل، وباإلسالم ديناً، ومبحمد نبيًا ورسوالً 
أصافحو، ويكون بيٍت بتحية اإلسالم، وىو يرد علي السالم، وأحتضنو و 

 سالمية كلاا.وطن اإلنسان ادلسلم ىو البالد اإلوبينو مودة، ف
 

 هل قراءة القرآن تقوي النظر؟ السؤال الخامس:
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وكلاا بتجارب، قراءة القرآن من النواحي الطبية ذلا تأثَتات ال تعد، 
عملاا غَت ادلسلمُت، وىناك جتارب عملاا أيضاً قام بواحلمد هلل الذي 

 ن.و ادلسلم
مسو امن مصر مسلم عملاا دكتور وقام ب ،جتربة يف أمريكامت عمل 

جلماعة  القرآن الكرميأمسع حيث وىو طبيب قلب،  ،الدكتور أمحد القاضي
و أجازة حساسة تقيس ذبذبات وكان مع ،سلمُت رنيدون اللغة العربيةمن ادل

كذلك أمريكان غَت مسلمُت ال رنيدون اللغة العربية، و كذلك   ، والقلب
 مسلمُت.

وضع عادي، و  فوجد أن القرآن يمؤثر يف اجلميع تأثَتًا فسيولوجيًا غَت
تأثَت القرآن الكرمي على وظائف اجلسم )مسو ىذه النتائج يف كتاب ا

 (.البشري
حىت أن ىناك سائقي تاكسي يف  ،يمؤثر على أعضاء اإلنسانالقرآن 

يف القرآن  ونيشغلغَت مسلمُت وال يتكلمون العربية، ولكنام نيويورك 
ا؟ فقال: أجد : ل تشغل ىذواحدًا منام ادلصريُت أحد سياراهتم، فسأل

 .!راحة نفسية عندما أمسع ىذا الكالم
َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن " ىذا؟! ىي حكمة اهلل كما قال اهلل: ما 

ُدوِر   يونس(.78)" َربُِّكْم َوِشَفاٌء ِلَما يف الصُّ
، نباتعلى ال حيث قاموا بعمل جتربةأكثر من ذلك، قاموا بيف إيطاليا و 

أمسعوا و أجروا جتارب لكنام وحنن قد يعتقد كثَت منا أن الزرع ال يسمع، 
فياا الزرع القرآن الكرمي، فوجدوا أن الزرع ياش ويبش ويزيد حجمو عند 

 جتارب معملية يعٍت حسية وملموسة.مساع كالم اهلل سبحانو وتعاىل، وىذه 
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ْلَنا َىَذا اْلُقْرَآَن َعَلى َلْو أَنْ زَ "  فال شك أن القرآن لو تأثَت قال فيو الرمحن:
ًعا ِمْن َخْشَيِة اهلل  ماذا يريد أن يقول احلشر( ٕٔ" )َجَبٍل َلَرأَيْ َتُو َخاِشًعا ُمَتَصدِّ

أن ىذا ادلثل تأنيب لنا، فإذا كان القرآن لو نزل على  يريد أن يقول لنالنا؟ 
شد يف ىل أنت أتقرأه أنت وال هتتز وال ختشع؟!  مَ جبل سياتز وسنشع، فلِ 

 !!.الصالبة والصالدة من احلجر؟
ولذلك جند على اجلميع حىت على غَت ادلسلمُت، فالقرآن لو تأثَت 

يف بيت اهلل احلرام جالس يقرأ القرآن، وعيناه  ناطقُت بالعربيةإخواننا غَت ال
الدموع، دليل على أنو متأثر، قتقول لو: السالم عليكم وتكلمو  بتذرفان 

رف، فكيف تأثر بالقرآن وفقو القرآن حىت أنو أدمع كلمة بالعربية فال يع
ْرنَا اْلُقْرَآَن "  سر قول الرمحن: ؟!! ىذاوأنزل الدموع من تالوة القرآن َوَلَقْد َيسَّ

 .ألي إنسانالقمر( 8ٔ)" لِلذِّْكِر فَ َاْل ِمْن ُمدَِّكٍر 
وكذلك من العجب يف القرآن أنو إذا تُلي القرآن جتد كل احلاضرين ذلم 
فاٌم يف معٌت آيات الرمحن، حىت ولو كان أمياً، صحيح لن يستوي الفام، 

 .سبحانو وتعاىللكن كل واحد يأخذ نصيبو من فام كتاب اهلل 
من   ل أفام شيئاً، البد أن يفام شيء ال أحد من اجلالسُت يقول:و 

، وطبعًا عندما يكون القارئ حصيف وصوتو ندي سبحانو وتعاىلكالم اهلل 
ع ورنيد الوقف الذي يربز ادلعاين، يكون أكثر تأثَتًا يف نفوس وعنده خشو 

 احلاضرين.
 وصلى اهلل وسلَّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم


