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 ــــــــــــــــــــــــــــ
 يننصائح للسالك

وقرأوا الصلوات  ،مع األحبابجتامونا أنو لو مشاخينا عل   األمر األول:
م فإن اهلل أي نية يستحضروهنا يف قلوهبعلى  صلى اهلل عليو وسل معلى النيب 

قق ذلك ذلم،  وىذا أمٌر أكيد ليس  ،وقد جربنا ذلك مراراً وتكراراً عز وجل ُيح
 فيو شك.

لو أن ال يعتذر اإلنسان عن حضور ىذه الصلوات، ف األمر الثاين:
، فهذه  اليوم ولن أذىب ألؤدي الواجب الذي متعب: أنا قالاإلنسان  علي 

))سريوا كان الصاحلون يقولون: فرصة للنفس لتحثبِّط مهة اإلنسان، ولذلك  
 .سرت فال تكسِّلأو كح رجلك ب لو كنت تعرجيعين  إىل اهلل عحرجاً ومكاسري((

ن صالة اجلماعة، ع اىبًا للمسجد فإياك أن مينعك شيءفإذا كنت ذ
ميحكن حتملو فال مينعك  إال إذا كان شيء فوق الطاقة واإلحتمال، لكن شيء

ومطلوب منا حتصيل أجر كبري جنده عند  ،عن الطاعة، ألن العمر قصري
 العلي الكبري.

والعمر  !!واليوم من ىذا، فمىت أححصِّل؟ ،اليوم من ىذا تعتذر ا فلو
احملب ال )) ولذلك كانوا يقولون:، !، وال أسرع من األيام كما نرىجيري
ًا شرعيًا جتيزه يسدُّ باب العحذر على النفس، إال إذا كان عحذر (( يعتذر

فوق طاقة اإلنسان جيعلو ال يتحم ل احلضور يف مثل ىذا  أو شيءالشريعة، 
 ادلكان.
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صحيح أو  يف حديث مل يرد تقبيل الرجل للرجل األمر الثالث:
العلم احلديث قال: أن العدوى و ، فإذا أردت التقبيل قبِّل يديو، ضعيف

والعلماء يل، وخاصة أصحاب ادلناعة الضعيفة، تنتقل بسرعة عن طريق التقب
 على الوجو ممنوع بالنسبة للرجال.لوا: التقبيل قا

 نوكذلك لألطفال الصغار، ألن األطفال مناعتهم ضعيفة وسيحصابو 
، ولكن نعمل كما كان وتصر النساء أن يحقبِّلن األطفالبالعدوى سريعاً، 

ل الطفل من رأسو أو من جبهتو يف األعلى، يفعل حضرة النيب، فقد كان يحقبِّ 
 .اخلدينمن ليس لكن 

يحصاب، والفم الفور  على األنف ألن التقبيل على اخلدين جيعل
ونسأل من أين  ،س بسرعة رىيبة، والطفل يتأمل ويشكووينتقل الفري  ،يحصاب

 من العدوى. !أحصيب؟
ُيسد أو ُيسد زوجتو، أو  اإلنسان ابنو،سد قد ُي األمر الرابع:

ما شاء  ،بسم اهلل): أقول ، فما الوقاية؟هعند ُيسد أي شيءأو  سيارتو،
 (.القوة إال باهلل، اهلل

القوة إال ، ما شاء اهلل ،بسم اهلل): القرآن أقولقرأ لو مسعت قاريء ي
ما  ،بسم اهلل)على ادلنرب أو على كرسي يعطي درساً، أقول:  عاملأو ( باهلل

جبواري بصوت مرتفع حىت يعرف كل من  اوأقوذل (القوة إال باهلل، شاء اهلل
 مثلي.ون ويقول

بسم )بد وأنا داخل أقول:  فإذا دخلت ألي مكان ولو كان بييت، فال
 من العني.فهي الوقاية اليت جاء هبا لنا اهلل  (القوة إال باهلل، ما شاء اهلل ،اهلل

قد تفعل بدون أن فشرحو، يطول والعني ذلا مفعول غريب وعجيب 



3 
 

ونسميو: ولذلك ىناك أحناس مشهورين بذلك، ، لكبذ يشعر اإلنسان
ا العائن يعرف أن عينو تحصيب؟ بد وأن تحصيب، وىل ىذ وعينو ال (ائن)ع

خذ على ذلك بد أن يتحص ن حىت ال يؤا أنو ال األمرلكن كل ما يف  ،نادراً 
 .صلى اهلل عليو وسل ممن اهلل، ويحعاتب من حبيب اهلل ومصطفاه 

أعجبك يف نفسك أو يف بيتك أو يف أوالدك أو  فإذا رأيت أي شيء
يف جريانك أو يف مسجد أو يف أي مكان فعلى الفور ادلؤمن يكون دائماً 

 (.القوة إال باهلل، ما شاء اهلل ،بسم اهلل)على لسانو: 
 على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلموبارك وصلى اهلل 


