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 مجمع الفائزين الخيري –المقطم 
 م07/00/0208ىـ 0442من ربيع اآلخر  02

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 إشارات في حديث )سووا صفوفكم(

 قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم:
ِويََة الصَّفِّ ِمن  ََتَاِم الصَّالةِ َسوُّوا ُصُفوَفُكم  }   1{ , فَِإنَّ َتس 

ىناك حملة يف ىذا احلديث استشفها الصاحلون, ألنو كما أن لكل آية 
كل حديث للحبيب صلى اهلل عليو وسلم ليف القرآن ظاىر وباطن, فإن 
السًن ألىل فالباطن للكل يف ادلساجد, أما ظاىر وباطن, فالظاىر نذكره 

 السلوك إىل ملك ادللوك سبحانو وتعاىل.و 
, قال صلى جلسم أم القلب؟ القلبىل ا ,موضع نظر اهلل يف الصالة

 اهلل عليو وسلم:
َواِلُكم , ُصَورُِكم   ِإىَل  يـَن ظُرُ  َل  اللَّوَ  ِإنَّ  }  قـُُلوِبُكم  َوَأع َماِلُكم   ِإىَل  يـَن ظُرُ  َوَلِكن   َوأَم 

}2 

ينبغي لإلنسان أن نت األدب الظاىر الذي األحاديث النبوية بيَّ و 
يغتسل بادلاء, إذا كان غًن يتأدب بو عند دخول ادلساجد يوم اجلمعة, بأن 

 ويتعطر. ,ويغسل أسنانو ,, ويلبس أحسن ما عندهمسافر
العناية  أمروبادلناسبة أريد من األحبة مجيعًا أن يبثُّوا يف إخواهنم 

لصاحلٌن ميشي يف ركاب ا ال يبنبغي لرجلرائحة الفم, فمن أجل باألسنان 
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 فال أستطيع شمَّ  ,ليكلمين ين أحديأتيأن تكون رائحة فمو كريهة, وكثًن ما 
 قال صلى اهلل عليو وسلم:ة, نَّ دلاذا؟ ألنو ل ميشي على السُ رائحة فمو, 

َتاُكوا َوتـََنظَُّفوا }   3{اس 
 وقال صلى اهلل عليو وسلم:

رٌ  ِبِسَواكٍ  َصالةٌ  }  4{ ِسَواكٍ  ِبَغًن ِ  َصالةً  َسب ِعٌنَ  ِمن   َخيـ 
 وقال صلى اهلل عليو وسلم:

 5{ , أَلََمر تـُُهم  بِالسَِّواِك ِعن َد ُكلِّ َصاَلةٍ أُمَِّت َلو َل َأن  َأُشقَّ َعَلى } 
األطباء و لكي تكون الرائحة طيبة, ومع السواك معجون األسنان 

يف مرة يف اليوم,  مرتٌن من استخدام ادلعجونبد  يقولون: على األقل ل
ومرة قبل النوم لكي ينام ح بعد الفطور ألنو سيخرج ويقابل الناس, الصبا 
مزيٌد من العمر تعينو على طاعة اهلل عز اهلل غها بلِّ يُ ف, نو ليس فيها شيءوأسنا
 .وجل

فإذا سافرت يف ذلك يف السفر, على األقل ل يتهاون اإلنسان لذلك 
مدة ا: ل تزيد يكون معك معجون اإلنسان والفرشة, والفرشة قالو 

 كحد أقصى.عن شهرين أو ثالثة  استخدامها 
والرسول صلى اهلل عليو وسلَّم عندما وجد  فال جيب التهاون يف ذلك,

من الرائحة الكريهة واألسنان الصفراء,  يدخلون عليو هبذا الوضع البعض
 قال ذلم:

ُخُلوَن َعَليَّ قـُل ًحا؟}  َتاُكوا ! َماِل َأَراُكم  َتد   6{اس 
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ان إذا  فاإلنسهبذه الصورة, نريد الصورة الطيبة, يعين ل تدخلوا علي 
أن يغسل أسنانو, ويوجد اآلن يف بد  لكان ذاىبًا لصالة اجلمعة 

 , ذبعل رائحة الفم طيبة.لفملخباخة الصيدليات 
قبل النوم, ألن كثًن من  جيب أن تتعودا على ذلكوأنت وزوجتك 

اجلهة األخرى من رائحة فم زوجتو, وىي  األحباب عند النوم يدير وجهو يف
ونبخ  ,نغسل األسنان بادلعجون!! فيجب أن فلماذا؟ األمر,نفس 

 الرسول قال لنا كلنا:فبالبخاخة, 
واِنُكم  ِإنَّكُ }  ِلُحوا رَِحاَلكم , وَأص لحوا لَباَسُكم  َحَّتَّ  م  قَادُموَن َعلى ِإخ  فََأص 

َش َوَل التـََّفُحش  7{ َتُكونُوا َكأَنَُّكم  َشاَمة يف النَّاِس, فَِإنَّ اللَّو َل ُُيبُّ الُفح 
فيغسل أسنانو لم أعظم الناس شأنًا يف كل أموره, بد أن يكون ادلس ل

أن نبخر ادلسجد كل يوم مجعة صباحاً,  وجيبويلبس أحسن ما عنده, 
الصدر ويصيب و يُتعب األنف  فقد قيل أنوأما معطر اجلو ة, نَّ ألهنا سُ 

, بل خور ل يصيب حبساسيات ول بأي شيء, لكن الباإلنسان حبساسيات
 وتصيبهم باذلواجس. ,أيضاً يطرد األرواح الشريرة الت توسوس للناس

ليلة اجلمعة أو  يفحَّت البيوت جيب أن نبخرىا ولو كل أسبوع مرة, 
يوم اجلمعة صباحًا كادلساجد, لكي تطرد ىذه األرواح الشريرة الت تعاكسنا 

 وتشاكسنا.
إىل أسفل  األسنان من أعلى و قبل الوضوء, يتم استخدامو والسواك 

ن الناس كثًن م نستخدمو أغسلو وأنشفو, ألأكمعجون األسنان, وبعد أن 
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يضعو يف فمو وميصُّو, فهذه عادة فرتة وكل  ,يف جيبو مث يضعوو يستخدم
ادلفروض أن كل مرة نستخدم فيها , فبذلكوليس لنا شأٌن  ,ةنَّ وليست سُ 
وكذلك جيب إزالة اجلزء الذي , بعدىا نغسلو وننشفو جيب أنالسواك, 

 استكنا بو بعد استخدامو مرتٌن أو ثالثة.
الناس لِثَّتو ل تتحمل السواك فيستعمل فرشة أسنان وإذا كان بعض 

 ناعمة, حَّت ل تؤذي لثة اإلنسان.
فهذه اآلداب الظاىرة قبل دخول ادلسجد لصالة اجلمعة, فإذا أخذت 

 ,كل ىذه اآلداب الظاىرة ودخلت ادلسجد وقليب مشغول دبن يف البيت
مع فالن, مع فالن و باألمس وبالكالم الذي ربدثت بو  ,ودبن يف العمل

ن أغسل بد أ لل, لكن موضع نظر اهلل موضع نظر اهلل؟  بذلكفهل أكون 
 أغسل قليب.مما سوى اهلل, كما أنين أغسل جسمي قليب من األغيار 

الستحمام, أثناء من الُسنَّة الدعاء و  ,أنا شخصيًا عندما أستحمف
 .اللهم اغسل قليب من سواك فأقول:
قليب, فمن الذي يغسلو؟  أن أغسليع بد من ذلك, ألنين ل أستط الف

: فهو يتوله, لذلك أقول, واهلل يريد قليب ,عز وجل, فأنا أغسل جسمياهلل 
وأدخل مع األخيار  ,اللهم اغسل قليب من سواك, لكي أغسلو من األغيار

 واألبرار واألطهار الصاحلٌن لنظر العزيز الغفار عز وجل.
وض يف حق الغًن,  من اخل , وأطهر لساينالطعامأطهِّر أسناين من 

كل ىذه   .. كالغيبة والنميمة والسب والشتم واللعن والكذب واخلداع
اللسان, حَّت اخلوض فيما ل يعين, قال صلى اهلل  األمور الت تأيت عن طريق

 عليو وسلم:
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نِ  ِمن   } اَلمِ  ُحس   8{ يـَع ِنيوِ  َل  َما تـَر ُكوُ  ال َمر ءِ  ِإس 
مملوءة دبا ُخضتو يف عباد اهلل,  يُصحفإذا دخلت يف الصالة, و لكن 

 .يف حقهم خضت ين واحد من ىؤلء الذينفهذه الصالة لن تكفي دَ 
, وحسايب كلو ردبا ل ممن حسايب ويُعطوه ذل ماذا سيحدث؟ سيأخذوا

وأخوض  ,ألنين على الدوام أخوض يف ىذامنهم, دلاذا؟  يكفي واحد فقط
َاِئِضٌَن " )" وَُكنَّا ََنُوُض َمَع  :ىذايف   ادلدثر(.45اخل 

أُطهر لساين من اخلوض يف عباد اهلل, وفيما ل ُيبو اهلل لذلك جيب أن 
َر يف َكِثًٍن ِمن  ََن َواُىم  ِإل تبارك وتعاىل ول يرضاه, وألتزم بقول اهلل:  " ل َخيـ 

َ النَّاِس " )  النساء(.114َمن  أََمَر ِبَصَدَقٍة َأو  َمع ُروٍف َأو  ِإص الٍح بـٌَن 
ل ويصون لسانو عن الكالم فيما  ,يضبط نفسو الذي يستطيع اآلن أن

 تعرفالصاحلٌن, ألن النفس تريد  اهلل أولياءيعنيو, فأنا أعتربه من كبار 
 -فهذا مث غًنه, يف ىذا,  ؟! ويرتك ىذا ويبحثوماذا عمل ,أخبار فالن

اهلل للصاحلٌن, أنو و يُعطي الذييكون مؤشرًا يف علم السيميا  -والعياذ باهلل 
 !!.باطنو خرابمسكٌن 

ألنو مشغول مع رب مع الناس,  ل يتكلم ألن من كان باطنو مليء
مع ويأتنس تكلم يد أن يفًن  باطنوومن كان مفلسًا من الناس على الدوام, 

رِي َول يـَن طَِلُق ِلَساين  الناس, لكن من يأتنس برب الناس: " َوَيِضيُق َصد 
أنا مشغول ل أستطيع الكالم مع ىؤلء, الشعراء( 13 َىاُروَن " )ل  ِإىَل فََأر سِ 
 .ليتكلم معهم ىارونإىل  لفأرس

فإذا جيلس مع ىذا اإلفالس اإلئتناس بالناس((  عالمةوقد قالوا: ))
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كم نـََفٍس حَّت تضيعو مع لكن العمر فيو   ,احلديث جيلس إىل آخر ىهانت
 ؟!!.ىذا ومع ذاك

أين رصيدك عند العلي الكبًن؟ ورصيدك فس األخًن فَ النَـ  فإذا جاء
الن والثالث, ففالن و , الذي عملتو لن يكفي أصحاب الديون عليك

 والرابع, فاجلهاد األعظم:
نِ  ِمن   } اَلمِ  ُحس   9{ يـَع ِنيوِ  َل  َما تـَر ُكوُ  ال َمر ءِ  ِإس 
يشمو؟ سىذا العطر من الذي وأنا ذاىب للمسجد,  أضع العطر

العادلٌن, وىو ذكر اهلل  لكن أنا أريد عطر القلوب الذي يشمو ربادلصلٌن, 
 قلب ذاكر فاكر هلل سبحانو وتعاىل. بصدق ويقٌن,

ِر اهلل َوِإَقاِم  أدخل بقلب: " رَِجاٌل ل تـُل ِهيِهم  ذِبَاَرٌة َول بـَي ٌع َعن  ِذك 
 النور(.37الصَّالِة " )

 ,جلباب صوفو أ ,لدَ البِ من ب, الثيا منألبس أحسن ما عندي س
جيب اهلل بذلك؟!! ما شأن لكن حَّت أظهر أمام الناس,  ,ةءوعبا ,أو جوخ

وألبس جالبية احلضور,  ,ألبس حلة اخلشوعان أنظر إىل الدولب الثاين, ف
 وألبس عباية الثقة بعالم الغيوب, وألبس حلة اإلنكسار الت يقول فيها:

ِلي ِمن   قـُُلوبـُُهم   ال ُمن َكِسَرةِ  ِعن دَ  أَنَا }  10{ َأج 
فهناك امسها مالبس احُلسىن, ىذه ألبس حلة من ىذه احللل العظيمة, و 

دولب فيو مالبس احُلسىن الت أجهز قليب هبا للحق,  ىناكدولب للخلق, و 
ٌر " )اهلل فيها كلها: والت قال   األعراف(.26" َولَِباُس التـَّق َوى َذِلَك َخيـ 
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ي الت أتزيَّا هبا باطنيًا حَّت ُيدث فلباس التقوى, ومالبس احُلسىن, ى
من  شيء من التجليات اإلذلية, أو شيء من العطاءات الربانية, أو شيءِل 

 كن فيكون.  يف الصالة بٌن يدي من يقول للشيءوأنا  ,النفحات القدسية
 حضرة النيب كان يقول:الت بدأنا هبا أوًل, فونأيت للجزئية 

 11{ َسوُّوا ُصُفوَفُكم  } 
أُناٌس منظمٌن, أهنم و  ,الظاىرة إلظهار مجال اإلسالم الصفوف فتسوية

هلل تبارك وتعاىل يف الكون منظم حبسب صنعة ا وذلم نظام ككل شيء
أن عند الصالة بد  يف الكون ُمهندس ىندسة إذلية, فال لألنام, فكل شيء

 يف ادلسجد ىندسة نبوية يف الصفوف.يكون 
وقلبو يف مكان  ,جبسمو كل واحد وقفو لكن إذا سوينا الصفوف, 

 أنا أريدك أن تسوي صفوفك أنت:ف ,صفو متساوي؟ لىذا آخر, فهل 
 ((.َسوُّوا ُصُفوَفُكم  ))

 مع القلب مع العقل مع الروح صف واحد يكون اجلسمصفوفك؟ وما 
ن اهلل ل ينظر إىل الصف األعوج(( األثر الوارد: ))إففي يف مواجهة الواحد, 

ولكن القلب يف مكان آخر, والعقل يف  ,جبسميقف بٌن يدي اهلل أأنا 
ينظر لو اهلل عز ولن مكان آخر, والروح يف مكان آخر, فهذا صٌف أعوج, 

 .وجل
كلو على ربو بادلقبل  ,صاحب الصف القومي ادلستقيمإىل فلمن ينظر؟ 

 تأسياً باحلبيب الرءوف الرحيم صلى اهلل عليو وسلَّم. ,سبحانو وتعاىل
سالكٌن وادلقبلٌن على اهلل وىي خاصة بنا, فال للىذه بعض إشارات 
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يصح أن يقوذلا بعض احملدثٌن على منرب, ول يشرحها يف مسجد, لكن 
قابل يقبل ىذه  عندهعنده قابل يقبل ىذه العلوم, فإذا مل يكن دلن تقوذلا 

 ((.من أظهر ما ل ُيطاق أوقع غًنه يف النفاقة: ))ُتحدث فتنسالعلوم ف
 على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّموصلى اهلل وبارك 


