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 مجمع الفائزين الخيري–المقطم  –القاىرة 

 م89/8/8109 ىـ0441 ذي الحجة من 88
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 
السؤال األول: ابني ينسى ما يذاكره، مع أنو يذاكر كثيراً، فهل 

 أفضل وقت للمذاكرة؟ ىناك عالٌج للنسيان؟ وما
لو رجعنا بالذاكرة إىل اإلماـ الشافعي أسباٌب كثرية، و آفة النسياف ذلا 

و كاف فقرياً ألن -اف ال يقرأ شيئًا إال وحفظو، حىت أنو فقد ك، رضي اهلل عنو
كاف يذىب إىل حوانيت بيع الكتب، ويطلب من البائع   -يف ادلاؿ يف الدنيا 

 جوارهفيستأذنو أف يقف  ،ب كذا، فيعطيو إياهالذي يف احلانوت أف يريو كتا
لقد ثانية ويقوؿ:  ، ويقرأ الكتاب، مث يقدمو لو مرةحلظات ليتصفحو

 .!!حفظتو
مع صلى اهلل عليو وسلم ة النيب ن  من أوؿ مرة يقرأ فيحفظ، وىذه سُ 

صلى اهلل م أمجعني، فقد كاف عنه رضي اهلل تبارؾ وتعاىلالفضالء  وأصحاب
إذا نزؿ عليو الوحي بالقرآف، يقرأ على أصحابو، وكاف من ىديو  عليو وسل م

التثليث، يعين إذا قرأ يقرأ ثالث مرات، وإذا دعا يكرر  صلى اهلل عليو وسل م
من أعضاء الوضوء الدعاء ثالث مرات، وإذا توضأ يكرر غسل العضو 

 ثالث مرات.
من  نويسمعو  أصحابو زنفظوف القرآف من أوؿ مرةفكاف أغلب 

 ادلرة الثالثة. ادلرة الثانية، وآخرىم من زنفظ يفحضرتو، وجزٌء زنفظ من 
فاإلماـ الشافعي كاف من ىذا الصنف األوؿ، وزنكي عن نفسو أنو  



2 
 

وكاف من العلماء العاملني، مسو وكيع، اعظيم  بكاف زنفظ القرآف عند مؤد  
قد شهدُت قريب من العلماء العاملني، و  اظ القرآف وإىل عهدف  وكاف حُ 

رجاًل منهم حصل على العادلية يف السنوات األوىل من القرف العشرين من 
ية وقاؿ: األزىر، والعادلية كاف ذلا شأهنا، ورفض التعيني يف الوظائف احلكوم

 نيب:يكفيين أف أعمل بقوؿ ال
رُُكمْ  }  1{ َوَعل َموُ  اْلُقْرآفَ  تَػَعل مَ  َمنْ  َخيػْ

  رضي اهلل عنوغ نفسو لتعليم القرآف للمسلمني، فاإلماـ الشافعي وفر  
جلزء ادلقرر يف كاف من عادتو عندما يذىب إىل مكتب التحفيظ ُيسم ع ا

وىو ذاىٌب إىل مكتب التحفيظ رأى فتاة دتشي يف  حلظات، وذات يـو
 ركت ثياهبا فكشفت ساقها فنظر إىلالشارع، وكاف ىناؾ نسمة من اذلواء ح

تلجلج ومل و ، فذىب إىل أستاذه ليتلو عليو ما حفظو فلم يستطع، ساقها
، فقاؿ معرباً عن ذلك م  سَ يستطع أف يُ  رضي اهلل ع ما طُلب منو يف ىذا اليـو

 :عنو
 شكوت إىل وكيٍع سوء حفظي

 
 فأرشدين إىل ترؾ ادلعاصي

 ين بأف العلم نورٌ وأخرب  
 

 ونور اهلل ال يُهدى لعاص
عليو أف يكف ره اهلل عز وجل وال ينسى، من أراد أف يستذكر ويُذك   اً إذ 

 بصره وأعضاءه وجوارحو عن مجيع ادلعاصي والفنت.
 لكن أبناءنا يف ىذه األياـ إف فاتو مشاىدة الذنوب واآلثاـ يف الشارع

أو فاتتو ادلعاصي يف ادلدرسة إف كانت  - وما أكثرىا للغاديات والرائحات -
فيقع على ما ال زنمده اهلل، وال يسره يـو ىاتفو احملموؿ ب يف مشرتكة، يقل  

                                                           
 اهلل عنوصحيح البخاري والترمذي عن عثمان بن عفان رضي  0
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فكيف دلثل ىذا وقد تعلقت بذاكرتو ىذه  ،زاد األمر سوءاً و يراه،  القيامة أف
 .؟!!الصور احملرمة أف يستذكر وزنفظ ورنود

احلفظ من ادلعاصي والفنت ما ظهر ًا الشرط األوؿ لإلستذكار اجليد؛ إذ
 منها وما بطن.

يف أوقاهتا يف مجاعة يف بيت اهلل احملافظة على فرائض الثاين: الشرط 
 .اهلل

فال يوجد وقت لإلستذكار أفضل من ة السؤاؿ، ويأيت معها بقية إجاب
ىذا أمر شاىدناه وجربناه يف أنفسنا و بعد صالة الفجر، الذي الوقت 

ألف اإلنساف عندما يناـ تكفُّ احلواس عن النظر وعن  ،ومسعناه من غرينا
كاف أوؿ ما و، فيصفو القلب، فإذا صلى الفجر  لصيد من العامل الذي حولا

" َوقُػْرَآَف اْلَفْجِر ِإف  قُػْرَآَف اْلَفْجِر َكاَف َمْشُهوًدا "  طرؽ قلبو كالـ اهلل:
 اإلسراء(.78)

إطالة القراءة يف صالة  صلى اهلل عليو وسل مة النيب ن  ولذلك كاف من سُ 
الفجر حىت يزيد يف شرح الصدر، واإلنساف إذا قاـ للفجر مل يرتكب 
معصية، وىذا على العهد القدمي، لكن على العصر احلديث رمبا يظل إىل 

لن يتحقق األثر الذي وبذلك فيما هنى عنو اهلل،  ىاتفوالفجر يطالع يف 
 قلناه.

اماً، فإذا قرأ بعد الفجر أي دًا تألف اآلخر يناـ ويبتعد عن ادلعاصي بع
حفظو وجو ده، ولذلك كنا نقوؿ لبعضنا: النص الفالين صعب جداً  شيء

 حفظو.يسهل حىت جلو لبعد صالة الفجر نؤ فعل؟ نقوؿ: نيف احلفظ فماذا 
جدًا حفظ  صعب عليويوإذا كاف بعضنا ضعيف يف اللغة اإلجنليزية و 
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ن وقت حلفظ الكلمات بعد الكلمات وحروفها، فنقوؿ لبعضنا أف أحس
والقلب ليس فيو  ، والباؿ صاؼ،يكوف الذىن رائقحىت صالة الفجر، 

ذكار، ويكفي يف تمن الذي يشغل اإلنساف، فهذا أحسن وقت لإلس شيء
 :صلى اهلل عليو وسل مقوؿ النيب ىذا 

 2{ ُبُكورَِىا يف  أِلُم ِت  بَارِؾْ  الل ُهم  } 
صلى اهلل  حضرة النيب الذي دعا فيو ىو وقت البكوروقت بعد الفجر 

ح يذىب بعد صالة الفجر إىل حقلو فكاف اف الفال  كبالربكة،   عليو وسل م
 وحىت احلطب كاف فيو بركة. ،وادلواشي فيها بركة ،الزرع فيو بركة

فماذا  ،أما اآلف يسهر أماـ التلفزيوف ويذىب للحقل الساعة العاشرة
يكوف  كورساعة البلكن  !!تفعل يف ىذا الوقت وأشعة الشمس حارقة؟

مرة بيضاء من ما أرض اجلنة؟ قاؿ: مر : البن عباسقيل اجلو فيها جو اجلنة، 
: فما نورىا؟ قاؿ: أما رأيت الساعة الت تكوف قبل فضة كأهنا مرآة، قيل

 .3طلوع الشمس كذلك نورىا إال أنو ليس فيها مشس وال زمهرير
منرية، وال تكوف الدنيا كلها ما بني صالة الفجر وشروؽ الشمس 

 هذا أحسن وقت لإلستذكار.ف ،سخونةتوجد حرارة وال 
يناـ مبكراً، ويتعشى عشاءاً ال بد أف وىذا الوقت ليعتاد اإلنساف عليو 

، فهل يستطيع بعد الثانيةيتعشى الساعة  اآلف قدخفيفاً، ولكن أوالدنا 
خبار الطعاـ يصعد إىل ادلخ فيأيت بالنـو ألف  ،! الويذاكر؟الفجر أف رنلس 

 زنضر الكسل والوخم!!.على الفور، و 
                                                           

 سنن الترمذي وأبي داود عن صخر الغامدي رضي اهلل عنو 8

 صفة الجنة ألبي نعيم األصبهاني 3
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فاحملافظة على الفرائض يف وقتها يساعد اإلنساف على إجادة 
 االستذكار.

ـ، فُقد بني األناـ يف ىذه األيا ىاـ: النية، وىذا شرط الشرط الثالث
 إذا سبقتو نية، يناؿ القبوؿ إالال ينجح وال  فاإلستذكار عمل، وأي عمل

م النية رضي اهلل عنهمونا مشاسننا ولذلك عل   !!ستذكار؟فما نيتك يف اإل
رضي اهلل عنو وأرضاه فكاف الشيخ حممد علي سالمة يف ادلذاكرة، حىت 

بلسانو مع قلبو  لد أو البنت ينوي بقلبو، أو يكررعندما يذاكر الو  يقوؿ لنا:
 .لنفع نفسي ونفع ادلسلمني أمجعني ويقوؿ: نويُت اإلستذكار

دلاذا أذاكر؟ ألنفع نفسي أواًل، وأنفع ادلسلمني كلهم ثانياً، فأصبح 
 .سبحانو وتعاىلىذا عمل لو أجر وثواب عند اهلل ، ألف يف عبادةبذلك 

بد لإلنساف أف يلحظها إلجادة  ىذه بعض ادلالحظات الت ال
 اإلستذكار.

ومثل ىذه  ،واجتاه اجللوس ،اإلضاءة من جودةأما ما يذكره احملدثوف 
األمور ادلستحدثة، فلم تكن موجودة عند السلف الصاحل، وكاف عندىم 

 ،ا أحرؽ ادلغوؿ مكتبة بغداددل   اإلجادة واإلفادة، وأذكر على سبيل ادلثاؿ:
وكانت أكرب مكتبة يف العامل يف وقتها، ومن جهلهم وضعوا ىذه الكتب يف 

 هتا!.ت سداً وعربوا عليو من كثر صنعتلكتب هنر دجلة، حىت أف ىذه ا
، فقاؿ لو بسبب ذلكفبعض العلماء األجالء كاف حزينًا ومهمومًا 

فقاؿ لو:  !قاؿ: كيف نعوض ىذه الكتب؟صديق عامل: دلاذا أنت حزين؟ 
يف ىذه الكتب الت كانت يف مكتبة  ُكتب  أنا أستطيع أف أُملي كل ما

 .!!بغداد
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؟جبانب ىؤ حنن وماذا نكوف  " َواتػ ُقوا اهلل َويُػَعل ُمُكُم اهلل : " اً إذ !الء القـو
 (.البقرة282)

 
المؤخرة أثناء الصالة لقصر ما حكم ظهور  السؤال الثاني:

 ؟(الفانلةالتيشيرت )
من شروط الصالة ال تُقبل الصالة، ومن شروط الصالة إذا فُقد شرٌط 

بد للصرة أف  والرُكبة، فال أف يسرت ادلؤمن عورتو، وعورة ادلؤمن ما بني الُصرة
ُيصبح اإلنساف تكوف مستورة والركبة مستورة، وإذا ظهر جزٌء بني ىذين 

 صالتو. تبارؾ وتعاىلال يقبل اهلل و ، العورة مكشوؼ
قد الحظت موضة جديدة عند بعض األشخاص أنو يلبس شورت و 

صح صالتو، فرتيد أف تلبس قصري وتظهر منو الركبة، فنبهُت أف ىذا ال ت
يغطي الركبة، أو تريد أف تلبس تيشريت شرطو أف ال شرطو أف الشورت 

 يظهر جزء من العورة.
شريت حتت القميص أو اجللباب زيادة يف كاف سلفنا الصاحل يلبس تي

يلبس  -ولألسف الرجاؿ وتبعهم بعض النساء  -السرت، واجليل اجلديد 
تلبس ادلالبس  كيف يصح،ىذا ال و ادلالبس الظاىرة بدوف مالبس داخلية، 

 ؟!!.اخلارجية فقط ودتشي يف الشارع
شريت بدوف قميص داخلي فعند الركوع يف الصالة يفعندما يلبس الت

تدارؾ  ليس ذلا و  ،تبطل الصالةوبذلك عورة، من ظهره، وىذه يظهر جزء 
 ُأخرى. يعدؿ ىيئتو ويعيد الصالة مرة ولكنغريه،  أوسجود سهو ك
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مريض ومرضو خطير وال أمل في إذا كان ىناك  السؤال الثالث:
شفائو وىو في أيامو األخيرة، يرى بعض األطباء بضرورة مصارحتو 

، بحقيقة حالتو حتى يستطيع فعل شيئًا في دنياه ينفعو في ُأخراه
باألمر وتركو بدون أن  والبعض اآلخر من األطباء يرى عدم إخباره

 الم؟فأي من المدرستين أقرب لروح اإلسأذًى نفسي، لو يسبب 
أف نقتدي مبن سبقونا يف ميداف الفنوف، كفن  تبارؾ وتعاىلأمرنا ربنا 

وال نقتدي هبم يف العادات وال ، العصرية كل الفنوفوفن الغناء، و  ،الطب
ألهنم  ىا من صريح اإلسالـ،نأخذ الت ،األخالؽ وال التقاليد وال القيم
 تفرغوا ذلذه األمور فتفوقوا فيها.

طريقة ُصنع األطعمة ادلختلفة وألواهنا وأصنافها، فنحن نتعلم منهم 
 ،وطريقة ُصنع ادلالبس ادلختلفة، وتشكيالهتا وأنواعها، وُصنع السيارات

اآلف وصنع األسلحة احلربية، وكل ىذه الصناعات نأخذىا  ،وصنع الطائرات
 من ىؤالء األجانب.

نْػَيا يَػْعَلُموَف ظَاِىًرا ِمَن احْلَيَ "  ؟اهلل يف ىؤالءماذا قاؿ  ( 7)" اِة الدُّ الرـو
َوُىْم " ا ىم متفوقني فيها، فال مانع أف نأخذىا منهم، لكنهم: احلياة الدني

( 7)" ِخَرِة ُىْم َغاِفُلوَف َعِن اآل  .عن اآلخرة نأخذ منهم شيءفال الرـو
حب يصطعندما أراد أف يف ىجرتو  صلى اهلل عليو وسل مولذلك النيب 

هبذه األمور،  اً مل رند أحدًا من ادلسلمني عادلدلياًل عادلًا مبفاوز الصحراء، 
ستدؿ بو مل يثبت يف التاريخ أنو أسلم، فاستأجره لي يهوديووجد رجٌل 

 دلو على الطريق.وي
شنرض كاف يستعني باألطباء من  صلى اهلل عليو وسل موعندما كاف 
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من القيم  لكن علم الدينـ، ألف ىذا علم عا ،النصارى واليهود، وغريىم
 سلمني، وخاصة العلماء العاملني.واألخالؽ ال تكوف إال من علماء ادل

فنحن عندما نستعني هبؤالء يف مثل ىذه األمور، ألف ىذه تكنولوجيا 
كيمياء أمريكية، وال  ال  و  ،ال يوجد يف العلـو احلديثة كيمياء إسالميةف، عامة

، والفيزياء كذلك، ةوال كيمياء نصرانية، كلها كيمياء واحد ،كيمياء يهودية
 وكل العلـو الطبيعية على ىذه الوسيلة.

نستعني هبؤالء يف ىذه  ال مانع أبدًا أففعندما نأخذ من ىذه األمور 
 األمور، لكن ال نأخذ منهم القيم الت أمرنا اهلل عز وجل أف نسري عليها.

فنحن نتعلم من األمريكاف شنرض بو،  نسبة دلصارحة ادلريض مباأما بال
مبا مصارحة ادلريض  قاعدهتم؟ يف ىذا األمر، فما واإلجنليز والياباف وغريىم

 .ليساعد نفسو يف حتقيق الشفاءعنده، ولكن بطريقة لطيفة 
فعندما أعلم حقيقة ادلرض الذي عندي، وىذا ادلرض يقتضي أف أمتنع 

 فأجتهد. ،وآخذ دواء كذا وكذا ،عن كذا وكذا
ليس عند ىؤالء، أنين عندي يقني أف  شيء أنا كمسلم ُيضاؼ إل  و 

 ،ال حرج على فضل اهللو رب العادلني إذا أراد شفائي فإدنا أمره كن فيكوف، 
من يفقد ىذا األمل وُيصاب باليأس جائز و فيكوف دائمًا عندي أمل، 

 .وتعاىلسبحانو كافر، لكن ادلؤمن عنده دائماً األمل يف اهلل   إنساف
عدـ ولكن من العادات الت ورثناىا عن آبائنا وكانوا غري متعلمني 

 لكنوأو زنزف فيموت،  ريض مبا عنده، حىت ال زندث لو شيءادلإخبار 
بد أف  ، ولكن الفغدًا أو بعد شهرسيموت ال حمالة، إف مل يكن اليـو 

 ،ر اهللوبذك ،باالستغفار ونفس حىت يشغلاحلياة وادلوت، أنو بني ه، خنرب 
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 ألننا كلنا نريد ُحسن اخلتاـ. ،وبالصالة على حضرة النيب
، نأخذ منهم ىذا األسلوب  ،فاألفضل أنو كما أخذنا منهم ىذه العلـو

 غري مؤذية.بطريقة لطيفة ولكن  ،وىو مصارحة ادلريض
 

ي ميسور مادياً، ولكنو ضحَّى مرة واحدة في السؤال الرابع: زوج
ل مال اأُلضحية في المستشفيات واألعمااتو، وبعد ذلك ُيخرج حي

ويقول: الكثير يذبح، واللحوم كثيرٌة الخيرية في نفس ميعاد اأُلضحية، 
ولكن المريض في حاجة للدواء والعالج أكثر من حاجتو للحوم، 
والمسلمة في حاجة للزواج والستر أكثر من حاجتها للطعام، فهل ىذا 

 عند اهلل أم اأُلضحية؟ أفضل في القبول
م اذلدؼ األمسى واألعلى من الدين، هِ ىذا أكثر قبواًل عند اهلل، ألنو فَ 

 .تبارؾ وتعاىلفيفعل ما يُرضي رب العادلني 
فأنا ُأضحي ىذه ألف اأُلضحية رمبا يكوف فيها شيء من الشهرة، 

وىذا فيو شيء من السنة وأُنبو ىنا وىنا بأنين سُأضحي يف ىذه السنة، 
من التفاخر، فأقوؿ: ُأضحيت أعطتين كذا   شيء االشهرة، ورمبا يكوف فيه

كيلو من اللحم، وأنت ُأضحيتك كم أعطتك؟ فهنا ندخل يف التفاخر 
 والتباىي.

فإذا صعب الذي ينبغي أف يسلكو كل مؤمن، لكنو اختار الطريق ال
ة، واتفق العلماء على يكوف قد عمل ما عليو، ألف اأُلضحية ُسن  ضح ى مرة 

أف يفعلها ولو مرة يف العمر، فإذا عمل ىذه ادلرة مث رأى أف ادلسلم رنتهد 
 فهذا أفضل. وىلشيئاً أ
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ـ األفضل أف ُيكرر احلج أفهل حج  حجة الفريضة، ىو  ،احلجكذلك 
األفضل أف ينفقو على الفقراء ! على الفقراء وادلساكني واحملتاجني؟ينفق ادلاؿ 

 وادلساكني واحملتاجني.
وكاف خرج للحج ومعو وفٌد،  رضي اهلل عنوؾ بن ادلبار سيدنا عبد اهلل 

فسأذلا: دلاذا  ،ة من على قمامةتَ مرأة تلتقط بطة مي  افوجد حج نافلة، 
قالت أنا  !ة، فقاؿ ذلا: ومل؟تَ فقالت: ُأحلت لنا ادليْ وكانت فقيهة، أخذتيها؟ 

، طعاـعندي ثالث بنات، وأنا وبنايت منذ ثالثة أياـ مل يدخل يف بطننا 
 ة.تَ اهلل لنا ادليْ  فأحل  

، وقاؿ لو: ماذا معك من األمواؿ؟ رحلة احلجفجاء بالقائم على أمور 
دع ، قاؿ: كذاقاؿ كذا، قاؿ: وماذا يكفينا من ادلاؿ للرجوع؟ قاؿ: يكفينا  

اـ، العىذا ولن حنج يف رأة، كلو أعطو ذلذه ادل  والباقي، ما يكفينا للرجوع
 وكاف زنج عاماً ويغزو عاماً.

مجاعة منهم  ،ف رجع احلجيج من احلج فوجئ أهنم جاءوا يزوروهوبعد أ
من يقوؿ لو: أنا رأيتك يف عرفات، ومنهم من يقوؿ لو: رأيتك عند رمي 

ومنهم من يقوؿ لو:  ،ومنهم من يقوؿ لو: رأيتك يف الطواؼ ،اجلمرات
 صلى العيد مع الناس ومل سنرج. ىورأيتك يف السعي، و 

يف  صلى اهلل عليو وسل مفرأيت النيب  ،حرتت يف ىذا األمرافيقوؿ: 
ا أكرمت ىذه ادلرأة يا عبد اهلل إنك دل   :فقاؿ وشكوت لو حرييت، ،ادلناـ

 كاً يف صورتك وىيئتك زنج عنك إىل يـو القيامة.لَ أرسل اهلل مَ 
تطيع أف ومن منا يس !!ك فكم تساوي ىذه احلجة؟لَ فمن حج عنو مَ 

ؾ، شواغل وال ومشاغل وال ىذا وال ذاال أحد، فال يعمل عمل ادللك؟!! 
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 وحسن نوايا وطوايا على الدواـ.
مسو الفقو يف الدين، يعين فقو األمر الذي ينبغي أف يفعلو، واألمر ىذا ا

ىل ما وْ األَ  !!ىنا ىل يذىب للحج ويرتؾ ىذه ادلسكينة دتوت ىي وأوالدىا؟
 فعلو.

بثمن ُأضحيتو  ، مث بعد ذلك توج وألنو ضح ى مرة ،رجٌل فقيو فزوجك
ىذا ىو جوىر ديننا و وعناء الفقري،  ،ليمسح بؤس اليتيم، وأمل ادلريض

 قنا لذلك أمجعني.نسأؿ اهلل أف يوف   ،احلنيف
 

القلب مع اهلل )أرجو من سيادتكم شرح عبارة:  السؤال الخامس:
وىل للقلوب أعمال مثل أعمال ( حتى ولو كان الجسد مع غيره

 على كل مسلم؟الجوارح، وىل ىي فرٌض 
الوضوح، فاإلنساف ثنائي اإلجابة على ىذا السؤاؿ واضحة دتاـ 

 ، ىذا اجلسدولو حقائق باطنة ىي الت تسري   ،لو جسد ظاىرالتكوين، 
إذا صلى جبسده اإلنساف فوجتعل يف العمل الذي سنرج منو الروح واحلياة، 

ىذه الصالة؟ ىل تُقبل أو يف العمل أو يف الشارع،  ،بيتوب مشغوؿوالقلب 
 ال.

ورنلس  ،ويسجد ،ويركع ،ويقرأ ،اإلنساف يف الصالة باجلسد يقف
اإلخالص ال يُقبل للتشهد، لكن روح ىذا العمل اإلخالص، وبدوف 

 اإلخالص عمل من أعماؿ اجلسم أـ من أعماؿ القلب؟العمل، وىل 
 .أعماؿ القلب

من  روح الصالة الت هبا القبوؿ عند اهلل اخلشوع، وىل ىذا عمل
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َقْد أَفْػَلَح "  :من أعماؿ القلب أعماؿ اجلسم أـ عمل من أعماؿ القلب؟
 ادلؤمنوف(.2-1) "( ال ِذيَن ُىْم يف َصالهِتِْم َخاِشُعوَف 1اْلُمْؤِمُنوَف )

 ؛ت هبا حتقيق األملوال ،أف روح أي عمل قبل ذلك وضحنا كماو 
 .بدوف نية على صاحبو بلية فكل عملالنية، 

وىذا عمل أساسي من أعماؿ  أواًل، النيةفوما حمل النية؟ القلب، 
والشفقة ع واخلشية واخلوؼ من اهلل واحلب خلشو ا، واحلضور و القلب

 والعطف واحلناف والرأفة والرمحة، كل ىذه أعماؿ القلوب.
األجساـ تنفذ األعماؿ الظاىرة، فإذا كاف القلب يف غيبة، فاألعماؿ 

 صلى اهلل عليو وسل مقوؿ النيب  ابظاىره ينطبق عليهالت يعملها اإلنساف 
 للرجل الذي رآه يصلي يف مسجده وقاؿ لو:

 َعَلى َفَسل مَ  َجاءَ  مُث   َصل ى َكَما ُيَصل ي فَػَرَجعَ  ُتَصل ، ملَْ  َفِإن كَ  َفَصل   } اْرِجعْ 
: فَػَقاؿَ  َثاَلثًا، ُتَصل   ملَْ  َفِإن كَ  َفَصل   اْرِجعْ : فَػَقاؿَ صلى اهلل عليو وسل م  الن يب  

َرهُ  ُأْحِسنُ  َما بِاحلَْق   بَػَعَثكَ  َوال ِذي  الص اَلةِ  ِإىَل  ُقْمتَ  ِإَذا: فَػَقاؿَ  فَػَعل ْميِن، َغيػْ
 اْرَفعْ  مُث   َراِكًعا، َتْطَمِئن   َحىت   ارَْكعْ  مُث   اْلُقْرآِف، ِمنَ  َمَعكَ  تَػَيس رَ  َما اقْػَرأْ  مُث   َفَكبػ ْر،

 َتْطَمِئن   َحىت   اْرَفعْ  مُث   َساِجًدا، َتْطَمِئن   َحىت   اْسُجدْ  مُث   َقاِئًما، تَػْعِدؿَ  َحىت  
 4ُكل َها { َصاَلِتكَ  يف  َذِلكَ  َوافْػَعلْ  َجاِلًسا

صلى مو سيدنا رسوؿ اهلل فعل   ألنو طلب أف يتعلم، كاف عاقل،الرجل  
 اذليئة الظاىرة والباطنة الت هبا تصح الصالة. اهلل عليو وسل م

وبعض الناس العواـ عندما يكوف ذنو   ،ولذلك بعض السادة العلماء
 كما قاؿ صلى اهلل عليو وسلم:كلو يف اذليئة الظاىرة، مع أف اهلل  

                                                           
 البخاري ومسلم عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو 4
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 قُػُلوِبُكْم َوَأْعَماِلُكمْ  ِإىَل  يَػْنظُرُ  َوَلِكنْ  َوأَْمَواِلُكْم، ُصَورُِكمْ  ِإىَل  يَػْنظُرُ  اَل  الل وَ  ِإف   }
}5 

بد منها، ولكن يصحبها لكي تتم وتصلح  فاذليئة الظاىرة شرعية وال
 اذليئة الباطنة.

أعماؿ القلوب ىي األعماؿ الت هبا نيل القبوؿ ونيل الرضا عند  اً إذ
 .سبحانو وتعاىلحضرة عالـ الغيوب 

 
يغفر اهلل بو لإلنسان ذنوب عام  ما أفضل عمل السؤال السادس:

 ؟يفتتح بو اإلنسان عاماً جديداً  وما أفضل عمل ؟مضى
ال يوجد عمل يستوجب اإلنساف بو غفراف الذنوب أفضل من التوبة 

، ألف اهلل سبحانو وتعاىلالنصوح، واإلكثار من االستغفار للعزيز الغفار 
  تعاىل يقوؿ يف حديثو القدسي:

يًعا الذُّنُوبَ  َأْغِفرُ  َوأَنَا َوالنػ َهارِ  بِالل ْيلِ  خُتِْطُئوفَ  ِإن ُكمْ  ِعَباِدي يَا}   مجَِ
 6{ َلُكمْ  َأْغِفرْ  َفاْستَػْغِفُروين 

 ويقوؿ:
ـَ  اْبنَ  يَا }  ِب  ُتْشرِؾُ  اَل  َلِقيَتيِن  مُث   َخطَايَا اأْلَْرضِ  ِبُقَرابِ  أَتَػْيَتيِن  َلوْ  ِإن كَ  آَد

 7{ َمْغِفَرةً  ِبُقَراهِبَا أَلَتَػْيُتكَ  َشْيًئا
ولذلك العبد الذي يريد اهلل عز وجل أف رنعلو من أىل قربو ووده، ىو 

 الدواـ آناء الليل وأطراؼ النهار.الذي يوفقو للتوبة واالستغفار على 
                                                           

 صحيح مسلم وابن ماجة عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو 5
 صحيح مسلم والبيهقي عن أبي ذر رضي اهلل عنو 6
 رضي اهلل عنوصحيح مسلم والترمذي عن أنس  7
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 لو إذ أعانو على ىذا فاراً، وإدنا يرى توفيق اهللاستغوال يرى لنفسو 
رجٌل للسيدة رابعة العدوية: ىل لو تبُت يتوب اهلل  قاؿولذلك االستغفار، 

؟ قالت: بل لو تاب اهلل عليك لتبت، فقاؿ ذلا: ما الدليل؟ قالت: قوؿ علي  
 التوبة(.118)" مُث  تَاَب َعَلْيِهْم لَِيُتوبُوا "  اهلل:

ستغفارنا زنتاج إىل استغفار، دلاذا؟ ألنين أستغفر وأرى نفسي اقالت: و 
أف  -ومعذرًة يف العبارة  -نفسي قدمت عمل، وأريد أستغفر، وأرى 

 وأريد األجر.على جزاء ىذا العمل، فأنا عملت كذا  اهللأحاسب 
 تبارؾ وتعاىلانظر ماذا عملت ومباذا أعانك اهلل  !على ماذا تؤجر؟

الل ِو َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُو َما  َوَلْواَل َفْضلُ "  حىت تعرؼ فضل اهلل عليك: !!عليك؟
 النور(.21)" زََكا ِمنُكم م ْن َأَحٍد أََبداً 

د، أف يستفتح أما أفضل عمٍل يستفتح بو اإلنساف العاـ اذلجري اجلدي
ألهنا خري ما استفتح بو اهلل عز وجل آيات   (بسم اهلل الرمحن الرحيمبػ )

 كتابو.
وكانت ذلم بصرية نافذة، فكاف  ،وكاف بعض السادة الصاحلني السابقني

بسم )الواحد منهم رنلس يف أوؿ يـو من اذلجرة بعد صالة الفجر يكتب 
 ،بعدد ذكرىا يف ادلصحف يف ورقة ،مرة مائة وأربعة عشر )اهلل الرمحن الرحيم

ومن  ،، وىذا الورؽ أعظم حجاب زنفظ البسو من أىواؿ الدنياويكرر ذلك
 نس أمجعني.ني، ومن أسواء أىل اجلشر الشياط

وكانوا يظلوف على ىذا الوضع حىت صالة الظهر، وىذا كاف من ضمن 
وىو يكتبها البداية ببسم اهلل الرمحن الرحيم، يشتغل يف  ،ذكرىم طواؿ النهار

 بعد التوبة. ويقرأىا، فهي خري استفتاح للعاـ اذلجري اجلديد
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 بعدمن ضمن أوراده جعل رضي اهلل عنو ولذلك اإلماـ ابو العزائم 
دلاذا؟  ،مرة )بسم اهلل الرمحن الرحيم( مخس وأربعوف تكرارصالة الُصبح 

 الرمحن الرحيم(.بسم اهلل اليـو بػ )لسيتفتح 
 وصلى اهلل وسلَّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم


