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 فضيلة الشيخ فوزى محمد أبو زيد 
   1341ذي القعدة  69ادلوافق  1/9/6112اخلميس 

 حدائق ادلعادي ـ درس بعد صالة العشاء 
 سؤال وجواب مع األستاذ/مسَت الشيمي مذيع قناة القاىرة الكبربى

 خواطر النفس ومغفرة الذنوب( الحج و الشوق إلى )أسئلة عن  
 بسم اهلل الرمحن الرحيم:

 : السؤال األول:المذيع
إزداد شوقنا لبيت اهلل احلرام، وندعوا اهلل تبارك وتعاىل أن جيعلنا من ادللبُت الذين ُكتبت 
أمساؤىم يف الكتاب الذي أُلقم يف ىذا احلجر يف بيت اهلل احلرام، ولكن كثَت منا منعو الُعذر، 

 لفو التوفيق.ومنعتو النفقة ومنعتو أسباب السفر كالقرعة وشركات السياحة ومل حيا
 كيف نعيش ىذه الحالة ونحظى بهذا األجر ونحن ىنا ولم نحرك ساكناً ورغبًة وأماًل؟ 

 أجاب فضيلة الشيخ:
احلج حيتاج إىل شوق، والشوق ىو الذي يثَت الغرام لزيارة اهلل يف بيتو احلرام، فعندما يشتد 

تو، ومبا تكلم اهلل عز وجل عن الغرام، والغرام يكون نتيجة العلم مبا حتدث بو كتاب اهلل عن بي
عن حقائقو، فاإلنسان يعيش يف ىذه األيام يف  صلى اهلل عليو وسلَّممناسكو، ومبا حتدث النيب 

حديث احلج مع نفسو ويكون مع كتاب عن احلج، يف اجملتمعات يستمع أو يناظر أو حيادث 
 عن احلج، فيكون كل ُشغلو عن حج بيت اهلل احلرام.

شواقو إىل حج بيت اهلل احلرام حينها من شدة اذلُيام سُتثَت الروح وتًتك إذا غلبت عليو أ
 اجلسد وتروح إىل حيث بيت اهلل احلرام وىذه البداية ألىل العناية.

كثٌَت من الناس ال يفكرون يف احلج وبعدىا جيد مشهد من ادلشاىد ادلنامية كأن احلج قد 
 لية إىل أداء حج بيت اهلل احلرام.دخل يف قلبو وحفر فيو ُحفره وجعلو يتوجو بالك

 وىل ىناك أعظم من مشاغل ادللوك واحلكام؟ 
فهذا ىارون الرشيد كان من أعظم اخللفاء الذين ملكوا الدولة اإلسالمية وكان عندما دتر 

 سحابة يقول ذلا:
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إذىيب حيث شيئيت فسيأتٍت خراجك، وكانت دولتو من الصُت إىل احمليط األطلنطي،  
يدعوه حلج بيت اهلل احلرام، فمن أين أتتو  صلى اهلل عليو وسلَّمج فرأى احلبي  إشتاق إىل احل

الدعوة؟ من رسول اهلل، فنذر أن حيج ىذا العام ماشيًا ـ ملٌك وعنده احلشم وعنده احلاشية 
 وعنده اخلدم، لكنو حيج ماشياً ـ دلاذا؟ ألن النيب ىو الذي دعاه.

 وديكن مسعنا اآلن إىل بيٍت يقول:
 ى األحداق نسعى يف غراٍم: عل

 ىل ديشي أحٌد على عينيو ـ األحداق يعٍت العينُت ـ    
 على األحداق نسعى في غراٍم     شديٍد كي نرى الوجو العليَّا

يدعوىا إىل حج بيت اهلل  صلى اهلل عليو وسلَّمإمرأة جزائرية من اجلزائر رأت رسول اهلل 
على عينيها، والنذر فرض وىي اليت فرضتو على  احلرام، فنذرت أن حتج هلل عز وجل ماشيةً 

نفسها والبد أن تويفي بو، وبعد أن نذرت احتارت، فذىبت للعلماء ألهنا حتتاج إىل فتوى: كيف 
 حُتجُّ على عينيها؟

فأفتاىا بعض العلماء األتقياء أن ال دتشي ُخطوًة إال وتصلي فيها ركعتُت هلل عز وجل، 
 يت اهلل احلرام ثالث سنوات، حىت حتج إىل بيت اهلل احلرام.فاستغرقت من اجلزائر إىل ب

فعندما نقرا عن ىذه األحوال فماذا نستغرق يف السفر إىل بيت اهلل احلرام؟ ساعتُت أو 
ساعتُت إال ربعاً، وذلك لنفرح بفضل اهلل ونستكثر من إكرام اهلل ونطل  أن يغمرنا بفضلو جل 

 يف عاله.
ة واليت حنن فيها اآلن مع احلجيج فتجد نفسك يف كل ليلة ولو عشنا يف األيام القادم

ىناك، يومًا حول الكعبة، ويومًا بُت الصفا وادلروة، ويومًا يف مٌت واليوم األكرب على عرفات مع 
أىل عرفات، ولو إشتدَّ شوق اإلنسان ومل جيد ما يبلغو بو الزاد والراحلة، فإمنا األعمال بالنيات، 

لكًا يف صورتو وىيئتو حُيج عنو ويعتمر عنو، ومن كان ىناك فسَتاه، وىذا فإن اهلل يُرسل لو م
الكالم مسعنا عنو كثَتاً، يقول بعضهم: أنا رأيُت فالنًا يف الطواف ويقول آخر: رأيُت فالنًا يف 

 السعي، ويقسمون بأغلظ األديان.
اهلل سنة، وأبوه كان حُيج سنة وجياىد يف سبيل   رضي اهلل عنوسيدنا عبد اهلل بن ادلبارك 
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أصاًل ىو ادلباك وكان يعمل حارسًا عند أحد األغنياء على حديقة رمان، فقال لو صاح   
احلديقة: أريد رمانة طيبة، فجاء لو هبا فوجدىا حامضة، فقال لو: أريد رمانة طيبة فتأتيٍت برمانة 

تعرف الرمان  حامضة؟ فأتى لو بُأخرى حامضة وثالثة كذلك، فقال لو: أنت حترس الرمان وال
الطي  من احلامض؟ فقال لو: أنت كلفتٍت حبراسة الرمان ومل تأذن يل باألكل من الرمان، فال 

 أدري طعم الرمان.
فزوَّجو إبنتو، فأجنبت لو عبد اهلل بن ادلبارك ىذا، ألن أبوىا عرف أنو رجاًل صاحلاً، فأجنبت 

 .رضي اهلل عنوعبد اهلل بن ادلبارك 
بارك للحج مع رفقائو من تالميذه، فوجد إمرأة واقفة على مذبلة خرج عبد اهلل بن ادل

ودتسك ببطة ميتة على ادلذبلة لتأخذىا، فسأذلا دلاذا تأخذيها؟ فقالت: ُأحلت لنا ادليتة، فعرف 
أهنا فقيهة، فسأذلا: دلاذا؟ فقالت: زوجي توىف وترك يل ثالث بنات، وبقي لنا ثالثة أيام مل نذق 

لنا ادليتة ألهنا مل يكن معها مااًل تشًتي بو شيئاً، فنادى على ادلتوكل طعامًا قط فُأحلت 
باإلنفاق على الرحلة وسألو: ما معك ذلذه الرحلة؟ فقال لو: كذا قال: إعطو ذلذه ادلرأة ونرجع 

 وال حنج ىذا العام.
ذا وانظر إىل العلماء الفقهاء، وليس كأىل زماننا ىذا فتقول ألحدىم: مل حتُج كل سنة، وإ

قلت لو: تصدق هلل يقول لك: ليس معي شيئاً، أو تقول لو: ىات للفقَت، يقول: لك ليس 
معي شيئاً، وماذا تفعل ىناك؟ تُعدُّ على اهلل عز وجل عدد حجاتك، فالدين حيتاج إىل فقو يا 

 أحبة.
و بعد أن عاد احلجاج فمنهم من كان يُقسم بأغلظ األديان أنو رأى عبد اهلل بن ادلبارك وكلم
وسلَّم عليو، ومنهم من يُقسم بأغلظ األديان بأنو رآه وىو يسعى بُت الصفا وادلروة وكلمو وسلَّم 

 عليو، ومنهم من يُقسم أنو رآه على عرفات، ومنهم من يُقسم أنو رآه يف ِمًٌت. 
فقال: إحًتُت ألين مل أخرج من ىنا، فقال: فنمت يف ليلة وأنا يف حَتة فإذا يب أرى رسول 

يف ادلنام فقلُت لو: ياسيدي الناس يقولون عٍت كذا وكذا وأنا مل أذى   لى اهلل عليو وسلَّمصاهلل 
 :صلى اهلل عليو وسلَّمللحج يف ىذا العام، فقال 

دلا آثرَت ىذه ادلسكينة بنفقة حجك قيَّض اهلل لك ملكًا يف صورتك وىيئتك حُيجُّ عنك، 
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لفرائض حىت من يراه يعرفو، دلاذا؟ ألنو يعٍت أرسل عنك ملكًا على صورتك وىيئتك يؤدي ا 
 أصبح مما يقول فيهم اهلل:

َويُ ْؤِثُروَن َعَلى َأنْ ُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشحَّ نَ ْفِسِو فَُأوَلِئَك ُىُم "
 احلشر(.9) "اْلُمْفِلُحونَ 

وأن يعيش اإلنسان يف ىذه إذن يا أحبة األمر حيتاج إىل ُعلوُّ الشوق ورفع درجة احملبة 
اآلنات الطيبة بروحو مع األحبة، فيكون ىنا يف بلده وجسمو ولكن روحو ىناك، والروح فطرة 
اهلل ذلا عندما ينام اجلسم يأخذىا اهلل لَتيها ملك اهلل وملكوتو وما تستحقو من أنواٍر عظام من 

 :صلى اهلل عليو وسلَّمادللك العالم عز وجل، قال 
 دي إال ادلبشرات الصاحلات الرؤيا الصاحلة يراىا الرجل ادلؤمن أو تُرى لو(.)مل يبقى بع

الرؤيات الصاحلة موجودة واليت ربنا سبحانو وتعاىل من يكرمو منا بالعشق سيذى  عن 
 طريق ادلنام.

فأنا واهلل واحلمد هلل من رمضان إىل اآلن ال ديرُّ أسبوع إال وأرى نفسي قد حجُت وأديُت 
ورجعُت، فأقول: يا رب كيف حججُت ورجعت؟ دلاذا؟ لتعلق اإلنسان، فعندما  مناسك احلج

 ينام فحيث يتعلق قلبو يأخذه ربو عز وجل، فقط يُعليي مهتو ويُعليق قلبو باهلل عز وجل.
وتؤدي  صلى اهلل عليو وسلَّموُيربىن على صدق ذلك باألعمال اليت وردت عن ادلصطفى 

 إىل ذلك ـ دلاذا؟
 : عليو وسلَّمصلى اهللقال 

)من صلى الصبح يف مجاعة مث قعد يف مصاله يذكر اهلل حىت تطلع الشمس، ُكت  لو ثواب 
 حجٍَّة مقبولة وُعمرٍة مقبولة(.

أفال نعملها ولو مرٍة يف ىذه الفًتة كلها؟ وليس شرطًا أن جتلس يف ادلسجد فاجلماعة يف 
اهلل وُتسبيح اهلل وُتصلي على رسول ادلسجد سيشغلوك ويكلموك، فتمشَّى حول ادلسجد وتذكر 

اهلل، أو إذى  يف بيتك واختلي يف حجرة وأتُل كتاب اهلل أو أُذكر من أذكار اهلل أو بصالة على 
رسول اهلل أو استغفار حلضرة اهلل أو بذلك كلو حىت بعد أن ُتشرق الشمس بثُلث ساعة وُتصلي 

 ركعتُت هلل، فمن يفعل ذلك ماذا ُيكت  لو؟
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ة مقبولة وُعمرٍة مقبولة، صحيح لن ُتسقط الفريضة، ولكنو سينال ثواب احلج، ثواب حج 
 .صلى اهلل عليو وسلَّمحجة مقبولة وعمرة مقبولة كما قال 

ولذلك كان سلفنا الصاحل يف األيام العشر يأخذوىا هبذه الكيفية، فَُتت  أموره وجيهيز 
جل، فيظل مع اهلل حىت شروق نفسو فُيصلي الفجر ويبحث عن ىذا األجر من اهلل عز و 

الشمس، وىي حتتاج أن ينام اإلنسان مبكراً ليقوم مبكراً، ولكن إذا أخذ يقاوم النوم فلن يستطع 
 أن يظل يذكر اهلل حىت مطلع الشمس.

ويستعُت أيضًا بالقيلولة على قيام الليل، ويتعشَّى عشًى خفيفًا حىت ال يكون ىذا األمر 
  بعد الفجر إىل شروق الشمس لينال ثواب حجَّة مقبولة.ثقيل على النفس، ويعبد اهلل

 وىناك أعماٌل أيسر من ذلك ولكن حتتاج إىل النية وُعدُّوا معي:
 :صلى اهلل عليو وسلَّمقال 

)من توضأ يف بيتو مث ذى  إىل ادلسجد لُيصلي الفريضة يف مجاعة، ُكت  لو ثواب حجٍَّة 
 مقبولة(.

ذي يستحضر ىذه النبية ألن األعمال بالنيات، وكلنا نذى  لُنصلي، ولكن من ال
 فتستحضر وأنت ذاى  بأنك ذاى  هبذه النية، لُتصلي يف مجاعة. 

ومن ضمن النيات ضع ىذه النية، ولذلك فالصاحلُت كيف ارتقوا يف ادلقامات؟ ليس بكثرة 
رة يا فالن؟ األعمال ولكن بكثرة النيات، وعاملُت مثل التاجر الشاطر، يسألوه: ألن تسافر للقاى

يقول ذلم: أنا منتظر شوية فُأمجيع كم مشوار ألهنيهم كلهم مرًة واحدة، فيجمع الصاحلون كم نية 
 يف العمل الواحد؟ 

 فهذا ما يرفع الصاحلُت يف ىذه األمور، فيقول بعضهم:
 ]إين ال أخرج من بييت حىت أستجمع سبعُت نية كلها هلل عز وجل[.

القل ، فلو ذىبت ألصلي يف األصل الفريضة يف ادلسجد،  سبعُت نية نعم ألن ىذه يقظة
ولكٍت أحتاج إىل أن يكون القل  حاضراً، فينوي ويكون من مجلة النوايا ما أباحو ونطق بو 

 الذي ال ينطق عن اذلوى.
 :صلى اهلل عليو وسلَّمحنن مجيعاً سنتوجَّو غداً لصالة اجلمعة، قال 
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 لم ُكت  لو ثواب حجٍَّة مقبولة وُعمرة مقبولة(.)من راح إىل ادلسجد لُيعليم أو يتع 
وحنن سنروح غدًا طبيعي ولكٍت ذاىٌ  أُلعليم أو ألتعلَّم، فال يصيح ألحٍد أن يذى  

 للمسجد بعد اإلمام ما صعد ادلنرب ويف وسط اخلطبة، أليس كذلك؟ 
ح عند إقامة البد أن نروح قبل اآلذان، لكن يروح واإلمام يف اخلطبة الثانية، أو من يرو 

 الصالة والناس أغلبهم اآلن كذلك، فال يصيح، فما لو وما ذلذا الثواب؟.
فمن يُرد أن ينال ثواب أجر حجة فهي سهلة جداً، ويروح ادلسجد دلاذا؟ وما ىي نيتو؟ 

 ليتعلم:
 ة(.اجلمع9) "يَا َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا نُوِدَي ِللصَّالِة ِمْن يَ ْوِم اْلُجُمَعةِ "

فلو قال: إىل الصالة، لكان السعي للصالة ومل تكن صالة اجلمعة ركعتُت بداًل من أربعة، 
 فركعات الظهر أكثر، ومل يكون السعي ىنا؟ قال:  

 اجلمعة(.9) "فَاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اهلل"
وما ىو ذكر اهلل ىنا؟ ىو التذكَت الذي يذكرنا بو رسول اهلل أو النواب عن حضرتو صلوات 

 ريب وتسليماهتم عليو من العلماء العاملُت واألئمة العابدين هلل عز وجل.
أعمال كثَتة يعملها اإلنسان يف ىذه األيام فُيحيي العشر ليايل من ذي احلجة، فهم تسع 

 أيام ولكنها عشر ليايل، ولذلك ربنا من حكمتو قال: 
 )الفجر(.( 6) "َوَلَياٍل َعْشرٍ ( 1) َواْلَفْجرِ "

 أيام، فلو قال: أيام لكانوا تسعة، ولكنو قال:ومل يُقل 
 الفجر(.6) "َوَلَياٍل َعْشرٍ "

صلى فمن حُييي ىذه العشر أيام فيكون قد نال ثوابًا عظيماً عند اهلل عز وجل ويكفيو قولو 
 :اهلل عليو وسلَّم

 )صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتُت(.
هلل عز وجل بُأضحية، فتكون مواقيتها فهذا يوٌم واحد وُيكفير ذنوب سنتُت، وإذا أكرمو ا
 الشرعية وأوصافها الشرعية كالفدو دتاماً بتمام، ألنو قال:

)يا فاطمة قومي ألضحيتك فاشهديها ألن اهلل يغفر لك من أول قطرة تنزل من دمها كل 



7 

 ذنٍ  فعلتيو(. 
فيكون كاحلج ألن احلج كذلك، وليست ىي وحدىا فقط ألنٍت لو ضحييت أنا وزوجىت 

عيايل فكلنا داخلُت يف ىذا األجر مع أهنا ُأضحية واحدة، فكل واحد يغفر لو كل ذنٍ  عملو و 
 وىذا أول أجر، واألجر الثاين:

 )لكم بكل صوفة من شعرىا حسنة(.
 من يستطع عدَّ ىذا الصوف إن كان خروفاً أو عنزًة:

فها فطيبوا هبا )لكم بكل صوفة من شعرىا حسنة، وإهنا لتوضع يف ادليزان بقروهنا وأظال
 نفساً وأبشروا(.

فهناك أعمااًل كثَتة يف احلج األعظم جتعل اإلنسان وىو ىنا يكون كأنو يؤدي فريضة احلج، 
 :صلى اهلل عليو وسلَّمولذلك ننظر إىل حكم احلبي  

 احلاج حمرم، فال يُقلم أظافَر وال يُقصُّ شعراً، فيقول احلبي  دلن كان ىنا:
 لَّ عليو ىالل ذو احلجة فال يأخذ شيئاً من شعره وال من أظفاره(. )من كان مضحياً فإذا ى

دلاذا؟ ليتشبَّو مبن ىناك ويعيش ىناك، فمن كان ىناك يُليب ومن كان ىنا ُيكربي وىي نفس 
احلكاية، وىناك اذلدي وىنا اأُلضحية، فيجعل من كان ىنا كمن كان ىناك دتامًا بتمام ولكنو 

ل  أن يطُهر واذلمة تعلو، فيعيش اإلنسان مع مواله ويكون قلبو دائماً حيتاج للروح أن حتيا والق
متعلٌق بإخوانو ادلؤمنُت ادلطلوبُت يف ىذه السنة لزيارة بيت اهلل، فيكرمو اهلل ويدخل يف قول النيب 

 :صلى اهلل عليو وسلَّم
وشاركوكم يف  )إن بادلدينة ألقوام ما سلكتم طريقًا وال قطعتم واديًا وال عملتم من عمل إال

 األجر ـ دلاذا؟ ـ قال: حبسهم الُعذر(.
من حبسو العذر من أداء ىذه الفريضة ـ والُعذر ىو قلية ذات اليد أو احلالة الصحية ـ ولكنو 

 عاش بقلبو وبروحو فينال أجره دتاماً بتمام كأجر احلجيج.
رة روضة احلبي  نسأل اهلل عز وجل أن يكت  لنا أمجعُت احلج إىل بيت اهلل احلرام وزيا

 ادلصطفى عليو أفضل الصالة وأمت السالم مراٍت وكراٍت.
 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم.
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 المذيع: السؤال الثاني:

أستأذن بسؤال حضرتك عن األسئلة اليت تتوارد على أذىان الناس يف حال من أحوال 
 احلياة وصراعها وكلنا مسيئون.  الذين صفت نفوسهم، فكلنا معرضُت للخطأ ودلعارك

فكيف يتخلَّص اإلنسان من ىذه الذنوب؟ وىل الذنوب تصيب القلوب؟ وتعترض 
 الشوق إلى اهلل والشوق إلى بيتو؟

عناية اهلل عز وجل بادلؤمنُت ال تتخلَّى عنهم طرفة عٍُت وال أقل، الغٍت عز وجل عنا وعن  
أمثالنا وعن طاعاتنا وعن أعمالنا أمجعُت، يبسط يده بالليل ليتوب مسيئ النهار، ويبسط يده 
بالنهار ليتوب مسيئ الليل، وينادي: ىل من مستغفٍر فأغفر لو؟ ىل من تائٍ  فأتوب عليو؟ 

 ن كذا ىل من كذا؟ حىت مطلع الفجر.ىل م
ومن رمحتو عز وجل بنا مجاعة ادلؤمنُت ـ وىو حُيبنا ـ أنو جعل لنا طاعات دائمة تغسلنا دوماً 

 من ذنوبنا، فأمرنا أن نؤدي الصالة يف اليوم مخس مرات وبُت احلكمة، قال عز شأنو:
َماَواِت َواالْرِض َيْدُعوُكمْ "  الرعد(.11) "فَاِطِر السَّ
 اذا؟ دل
 الرعد(.11) "ِليَ ْغِفَر َلُكمْ "

 :صلى اهلل عليو وسلَّمللمغفرة، قال 
)مثل الصلوات اخلمس كمثل هنٍر عذٍب بباب أحدكم يغتسل فيو مخس مراٍت يف كل يوٍم 
وليلة، ىل يُبقي ذلك من درنو ـ يعٍت أوساخو ـ شيئاً؟ قالوا: ال ـ قال: كذلك الصلوات اخلمس 

 اخلطايا(. ديُح اهلل عز وجل هبنَّ 
إذن كل مؤمٍن يبيت وليس عليو شيٌئ أبداً، إال شيٌئ واحٌد فقط وىو الذي ينحر فينا كلنا 
وىو حقوق العباد مع بعضنا، لكن بالنسبة هلل فهو كرمٌي وحليٌم وعطوٌف، وقل ماشئت، لكننا 

 مع بعضنا نًتبَّص لبعضنا.
افظة على الصلوات يف أوقاهتا كما قال فإذا قصَّر اإلنسان منا يف احلضور يف الصالة ويف احمل

 اهلل:
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 النساء(.114) "ِإنَّ الصَّالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِكَتابًا َمْوُقوتًا" 
ُيصيبو بشوكة يف رجلو، أو شوية صداع يف رأسو أو شوية إنفلونزا أو أى بالء يقول فيو 

 :رضي اهلل عنوم مسلم يف احلديث الصحيح الذي يرويو اإلما صلى اهلل عليو وسلَّم
)ما من أمٍل وال ىمٍّ وال غمٍّ وال شيٍئ ُيصاب بو العبد ادلسلم حىت الشوكة يشتاكها إال كفَّر 

 اهلل عز وجل من بو من ذنوبو(.
 :صلى اهلل عليو وسلَّممل يعد عليو شيٌئ، وإىل مىت؟ قال 

 )ال يزال البالء بادلؤمن حىت ديشي على األرض وليس عليو خطيئة(.
لما ُأصي  بشوية بالء فَتيد بو أن ُيطهيره، فإذا مل يكن عليو شيٌئ فَُتفع هبا الدرجات ك

 عند اهلل عز وجل.
 :صلى اهلل عليو وسلَّمفالبالء إما تطهَت وإما رفعة يف الدرجات عند العلي القدير، قال 
 )إن العبد لَُتفع الدرجة يف اجلنة بالبالء ال يناذلا بشيٍئ من عملو(.

ذي يدخل اجلنة بغَت حساب؟ ىل من ُيصلي كم ركعة يف الليلة؟ أم من يصوم كم من ال
 يوماً يف األسبوع؟ ال ىذا وال ذاك:

 الزمر(.11) "ِإنََّما يُ َوفَّى الصَّاِبُروَن َأْجَرُىْم ِبَغْيِر ِحَسابٍ "
اء من يصيبو حباجات خفيفة وأيضًا يُعينو عليها، ويلطيف من قبلها، ويصيبهم هبذه األشي

لُيدخلهم اجلنة بغَت سابقة سؤال، وال حساب ولذلك ىناك حديٌث عظيم يف ىذا الباب يرويو 
صلى اهلل عن البالء مع ادلؤمن ومع غَت ادلؤمن يقول فيو  صلى اهلل عليو وسلَّماحلبي  ادلصطفى 

 عن اهلل تعاىل: عليو وسلَّم
و وُأحاسبو على ذلك )إذا أحببُت عبدي أسقمتو يف جسمو، وضيَّقُت عليو يف معيشت

مبثاقيل الذر حىت ال يتبَّقى عليو سيئًة أحاسبو عليها، فإذا بقي عليو شيٌئ من الذنوب شدَّدُت 
 عليو سكرات ادلوت حىت خيرج من الدنيا وليس عليو سيئٌة أطالبو هبا.

وإذا أبغضُت عبدي ـ كالذين نراىم اآلن يف أمَتيكا وأوروبا وغَتىم ـ أصححُت جسمو 
عليو يف معيشتو وُأحاسبو على ذلك مبثاقيل الذر حىت ال يبقى لو حسنًة يطالبٍت هبا،  ووسعتُ 

 فإذا بقي لو شيٌئ ىوَّنت عليو سكرات ادلوت حىت خيرج من الدنيا وليس لو حسنٌة ُيطالبٍت هبا(.
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إذن من كرم الكرمي بنا مجاعة ادلؤمنُت أن يُطهرنا بالطاعات: الصالة إىل الصالة تغفر ما  
 ها، ورمضان إىل رمضان يغفر ما بينهما، واحلج يهدم ما قبلو فكلها كفارات ومغفرٌة للذنوب.بين

وإذا مل تستويف فإن اهلل يبتلي عبده ادلؤمن ويعينو ويلطف بو يف البالء ليمنحو خالص 
 العطاء وينقلو من األشقياء إىل السعداء بأمر من يقول للشيئ: كن فيكون.

ن كل وجهاهتا، وكل حياة ادلؤمن فيها مغفرة اهلل جل يف ُعاله حىت فادلغفرة حتيط بادلؤمن م
أن اهلل عز وجل جعل لنا مجاعة ادلؤمنُت أن نطل  ادلغفرة إلخواننا ادلسلمُت ويستجي  لنا 

 فيهم:
 احلشر(.11" )رَب ََّنا اْغِفْر َلَنا َوالْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَ ُقونَا بِااليَمانِ "

د اإلمام الشافعي أن اإلمام البد أن يدعو بادلغفرة للمؤمنُت ومن أركان اخلُطبة عن
وادلؤمنات، وىذا ركن من أركان اخلطبة عند اإلمام الشافعي، فلو مل يدُع هبذا الدعاء يف اخلطبة 

 :صلى اهلل عليو وسلَّمُتصبح اخلطبة باطلة، دلاذا؟ قال 
 منات يف ادلقابر حسنات(.)من استغفر للمؤمنُت وادلؤمنات أصابو بعدد ادلؤمنُت وادلؤ 

سبحان اهلل ـ يعٍت عندما يقول اإلمام يقول: اللهم اغفر للمؤمنُت وادلؤمنات ونقول: آمُت 
فانظر لعدد ادلسلمُت كلهم الذين ماتوا تأخذ مثلهم حسنات، فإذا مات العبد دعانا احلبي  

 وقال:
 )استغفروا ألخيكم فإنو اآلن ُيسأل(.

 فيما رواه الطرباين: صلى اهلل عليو وسلَّمل وماذا يفيد إستغفارنا؟ قا
)أميت ىذه أمٌة مرحومة تدخل القبور بذنوهبا وخترج منها مغفورًا ذلا باستغفار ادلؤمنُت 

 ألىلها(.
فاستغفار ادلؤمنُت يفيد إخواهتم ادلؤمنُت وادلؤمنات وىذا غَت استغفار رسول اهلل، فقد قال 

 لو مواله:
 حممد(.19) "َوِلْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناتِ  َواْستَ ْغِفْر ِلَذْنِبكَ "

وطادلا استغفر لنا فقد انتهى ادلوضوع، وقال لنا: يامجاعة من يظلم نفسو إما يذى  لرسول 
 اهلل وإما أن يتوسل بو إىل مواله:
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ُم الرَُّسوُل َلَوَجُدوا اهلل َوَلْو َأن َُّهْم ِإْذ َظَلُموا َأنْ ُفَسُهْم َجاُءوَك فَاْستَ ْغَفُروا اهلل َواْستَ ْغَفَر َلهُ " 
ابًا رَِحيًما  النساء(.23) "تَ وَّ

ومن مل يستطيع أن يذى  إليو اآلن فيتوسل بو إىل اهلل، وسيدنا عمر بن اخلطاب يروي 
 فيما رواه احلاكم يف ادلستدرك، أن آدم دلا أُىبط إىل األرض قال:
كيف عرفَت حممدًا ودلَّا يايت بعد؟   )اللهم حبق حممٍد إال غفرَت يل، فقال اهلل تعاىل: يا آدم

قال: يا رب ما نظرُت يف اجلنة إال ووجدُت إمسو جبوار إمسك ـ يعٍت ال إلو إال اهلل حممٌد رسول 
 اهلل ـ فعلمُت أنو أعزَّ اخللق عندك، قال: صدقَت يا آدم وإذ سألتٍت حبقو فقد غفرُت لك(.

ستغفر لنا؟ رسول اهلل، وأمرنا اهلل عز فنحن نستغفر للمؤمنُت وللمؤمنات وكلنا من الذي ي
 وجل يف طل  ادلغفرة ومغفرتو ال تُردُّ.

دلا ذى  يف غزوة األحزاب وبعدىا ذى  إىل يهود  صلى اهلل عليو وسلَّمسيدنا رسول اهلل 
بٍت قريظة، فقال إلخوانو: ال ُيصليُت أحدكم العصر إال يف بٍت قريظة، فسيدنا أبو لبابة كان 

فقالوا: إبعث لنا بأيب لبابة فسألوه: مادلوضوع؟ فأشار بُأصبعو على رقبتو ـ يعٍت صديقًا ذلم، 
: فلم أرفع يدي إال وقد علمُت أنٍت قد ُخنُت رضي اهلل عنوسيدنا رسول اهلل سيذحبكم ـ قال 

 ـ ألنو كان ال ينبغي لو أن يكشف ىذا السر ذلم. صلى اهلل عليو وسلَّمرسول اهلل 
مود يف الروضة وأمسو اآلن: "عامود التوبة" فمن يذى  منكم إىل فهذب وربط نفسو بعا

الروضة الشريفة جيد ىذا العامود ومكتوٌب عليو "عامود التوبة" والذي كان رابطًا فيو نفسو 
 سيدنا أبو لبابة.

سيدنا رسول اهلل سأل عنو فقال: أين أبو لبابة؟ قالوا: حدث منو كذا وكذا وربط نفسو 
 على عامود، فقال:

 )ومل مل يأتٍت؟ فأستغفر لو فيغفر لو اهلل؟(.
 دلاذا ربط نفسو كان عليو أن يأتٍت وخالص:
 )ومل مل يأتٍت؟ فأستغفر لو فيغفر لو اهلل؟(.

قالوا: أفال تذى  إليو وحتلو يا رسول اهلل؟ قال: ال مادام قد فعل ذلك بنفسو فلن حيلو إال 
 اهلل جل يف ُعاله.
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صلى اهلل عليو البداية فماذا حيدث؟ سيستغفر لو رسول اهلل  الشاىد أنو لو ذى  إليو من 
 .وسلَّم

 فاحلمد هلل يا أحبة مغفرة اهلل عز وجل واسعٌة لنا أمجعُت:
يَ ْغِفُر  ِإنَّ اهللَ  ُقْل يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى َأنْ ُفِسِهْم ال تَ ْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اهللِ "

نُوَب َجِميًعا إِ   الزمر(.34) "نَُّو ُىَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ الذُّ
ـ الذي قتل سيدنا محزة وأراد أن  رضي اهلل عنوويكفنا يف ذلك قصة وحشيٍّ قاتل محزة 
وقال: أُريد آية يطمئن هبا قليب  صلى اهلل عليو وسلَّميدخل يف اإلسالم، فأرسل إىل رسول اهلل 

 وأدخل يف اإلسالم، فأنزل اهلل تعاىل:
 النساء(.34) "اهلل ال يَ ْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِو َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ  ِإنَّ "

 قال: إن يف ىذه اآلية شرط ادلشيئة، وال أضمن أن ال أكون من أىل مشيئتو.
 فنزلت اآلية الثانية: 

 الفرقان(.11) "ِإال َمْن تَاَب َوَآَمَن َوَعِمَل َعَمال َصاِلًحا"
  أضمن أن أكون من ىذه اآلية فأنا مل أعمل عماًل صاحلاً.قال: وال

 يتجٌتَّ على اهلل ويريد أن يتوب وماذا فعل؟
 فنزل قول اهلل تعاىل:

يَ ْغِفُر  ِإنَّ اهللَ  ُقْل يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى َأنْ ُفِسِهْم ال تَ ْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اهللِ "
نُوَب َجِميًعا ِإنَّ   الزمر(.34) "ُو ُىَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ الذُّ

قال ىذه آية صرحية وليس فيها شروط وال شيئ وأسلم بعد نزول ثالث آيات حىت نعرف 
 قدر الوسعة اإلذلية والعظمة الربانية وأنو سبحانو كما قال عن نفسو:

رِينَ " ابِيَن َوُيِحبُّ اْلُمَتَطهِّ وَّ  رة(.البق666) "ِإنَّ اهلل ُيِحبُّ الت َّ
ومل يقل العابدين، ومل يقل التائبُت، فلو قال: التائبُت لكانت توبًة واحدًة فقط، ولكن 
التوابُت بصيغة مبالغة، يعٍت كلما وقع يف الذن  يرجع مرًة ثانية إىل اهلل، كلما وقع يف الذن  

ليو فيغفر لو يرجع إىل اهلل، ألنو ال يوجد أحٌد منا معصوماً، علم أن لو رٌب يغفر الذن  فَتجع إ
 اهلل، فاحلمد هلل على ىذه البشريات من اهلل.
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نسأل اهلل أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وما أظهرنا وما أبطنا وما  
 علمنا وما مل نعلم وما ىو بو أعلم.      

 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم.
 

 المذيع: السؤال الثالث:
 فضيلة الشيخ سؤال بسيط ومداخلة:

 ىل الحب من ربنا أواًل أم اإلنسان يسعى إلى ينال ىذه المرتبة؟
 والتوبة ىل من ربنا أواًل أم نحن الذين نتوب؟ 

 وىل اإلستغفار منا أم ربنا ىو الذي يغفر لنا؟
 وربنا قال لسيدنا موسى:

 طو(.49) "َوَأْلَقْيُت َعَلْيَك َمَحبًَّة ِمنِّي"
 احملبة من ربنا، وبعدىا يف القرآن الكرمي يقول:إذن 

 التوبة(.114) "ثُمَّ تَاَب َعَلْيِهْم لَِيُتوبُوا"
 فأين توبتنا؟ وىل ىي مشيئة اهلل؟ 

نريد توضيح ىذا ادلعٌت وأرجو أن ال نكون قد أثقلنا على الناس هبذه األسئلة وادلداخالت ـ 
 تفضل فضيلة الشيخ:

 قول: أخطأُت يف بداية أمري بعض األخطاء:بعض الصاحلُت كان حيكي وي
 ]كنُت أظن أين ُأحبو قبل أن حيبٍت، فوجدُت أن ُحبَّو سبق حمبيت: 

ُهْم َوُيِحبُّونَوُ "  ادلائدة(.33" )ُيِحب ُّ
 وكنُت أظنُّ أن توبيت سبقت مغفرتو، فوجدُت مغفرتو سبقت توبيت:

 التوبة(.114) "ثُمَّ تَاَب َعَلْيِهْم لَِيُتوبُوا"
 نُت أظنُّ أن ذكري سبق ذكره، فإذا ذكره سبق ذكري:وك

 البقرة(.136) "فَاذُْكُروِني َأذُْكرُْكْم َواْشُكُروا ِلي َوال َتْكُفُرونِ "
 لكن كيف تكون التوبة إىل اهلل سابقٌة إلينا، واحملبة من اهلل بدايًة منو إلينا؟
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ين التوبة، جيعلو يستشعر وقع فاإلنسان إذا أراد اهلل أن يتوب عليو، يُلهمو يف قلبو مبعا 
الذن  وحُييس بأليم العقاب الذي سيتعرَّض لو نتيجة ىذا الذن  فُيسارع إىل اهلل طالبًا من اهلل 
أن يتوب عليو ويغفر لو خطاياه، لو مل ترد عليو ىذه ادلعاين دلا حترَّك نـََفَساً حنو التوبة، ألن الذين 

ين اإلذلية بعضهم يتمادى يف الذنوب وبعضهم يتباىى هبا ال ترد عليهم وال على قلوهبم ىذه ادلعا
ويفخر هبا، إن كانت كتابًة أو قواًل أو فعاًل: أنا أعمل كذا وكذا ويتباىى هبذا الكالم ـ دلاذا؟ ألن 

 اهلل عز وجل أملى لو:
 األعراف(.144) "َوأُْمِلي َلُهْم ِإنَّ َكْيِدي َمِتينٌ "

بالندم، وأحسَّ باخلجل وأحسَّ بالوجل وأحسَّ بأنو  فكون اإلنسان قد شعر بالذن  وأَحسَّ 
أخطأ، ومن أين جاءه ىذا اإلحساس؟ نتيجة إذلام يرد إليو من اهلل عن طريق ملك اإلذلام الذي 

 جعلو اهلل عز وجل على قل  ادلؤمن فُيورد لو ىذه ادلعاين اإلذلامية الواردة من اهلل عز وجل.
مو باألفعال واألعمال واألوصاف اليت حُيبها اهلل من خلق كذلك اإلنسان: إذا أحبو اهلل أذل

اهلل، فيسارع إىل ىذه األعمال، ويتخلق هبذه األخالق ويتصف هبذه الصفات، دلاذا؟ رغبًة يف 
 ح  اهلل عز وجل ذلم.

 مالذي يلهمو هبذه األمور؟ ىو اهلل عز وجل وىذا فضل اهلل الذي قال فيو اهلل:
 احلديد(.61) "تِيِو َمْن َيَشاُء َواهلل ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ َذِلَك َفْضُل اهلل يُ ؤْ "

فاحلمد هلل على عناية اهلل بنا ورعاية اهلل عز وجل لنا، وتوفيق اهلل سبحانو وتعاىل لنا، 
 ونسأل اهلل أن يزيدنا يف ذلك وأن جيعلنا على الدوام من أىل ذلك، آمُت آمُت يا رب العادلُت.

 
 شرعيٌّ يقول: السؤال الرابع سؤالٌ 

 لو أن أحدًا أنجب طفاًل بطريقة غير شرعية ودعانا للعقيقة، فهل أٌلبي أو ماذا أصنع؟
 :صلى اهلل عليو وسلَّماحلديث واضح يف ىذا ادلوضوع قال 

 )ال يدخل بيتك إال مؤمن، وال يأكل طعامك إال تقي(.
 وباقي احلديث:

 تقي(. )وال ُتدخل بيتك إال مؤمن، وال تُؤكل طعامك إال
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فأنا ال أذى  إىل طعام إال إذا كنُت قد تأكدُت أن صاح  ىذا الطعام طعامو حالل  
وليس فيو ُشبهات وليس فيو ُحرمات، وال أُدخل بييت وال أذى  إىل بيت ـ ألنٍت إذا دخلُت بيتاً 

 ليس أىلو من أىل الُتقى الورع، فأكون قد دخلُت يف أماكن الُشبهات، والرسول يقول:
 الشبهات(.)إتقوا 

وإذا أدخلت بييت من ليس ورعًا فرمبا حدثتٍت نفسي خلواطر نفسية تؤدي إىل ما الفائدة 
فيو، أو تؤدي إىل ما الحُيمد ُعقباه من العالقات الشخصية بيٍت وبُت أىل بييت، أو بيٍت وبُت 

 غَتىم، والعمل بقول اهلل:
 التوبة(.119) "نُوا َمَع الصَّاِدِقينَ وَُكو  يَا َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ات َُّقوا اهللَ "

 وىذا ما أمرنا ربنا أن نكون معهم على الدوام إن شاء اهلل.
 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم.

              
 
    
     
  
  
   

                      
                     

   
  
    

 


