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 مجمع الفائزين الخيري–المقطم  –القاىرة 

 م03/1/0303ىـ 1441جماد اآلخر  من 5
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 
 السؤال األول: كيف أفتح أبواب البركة في بيتي؟

اآلخر سكٍت، فإذا  بييت احلقيقي قليب، وبييت  ،ىذا السؤال حيتمل معنُت
لو تكون ستكون لو إجابة، وإذا كان بييت موضع سكٍت كان بييت قليب س

ل أن نأخذ إجابة واحدة تشمل اإلثنُت معًا إن شاء إجابة ُأخرى، وسنحاو 
 اهلل.

أسباب نزول الربكة من اهلل عز وجل على قلوب األتقياء وأجسادىم 
"  كتاب اهلل بأهنا يف التقوى:  حددىازوجاهتم وأمواذلم، وبيوهتم وأبنائهم و 

َماِء َواأَلْرِض " َوَلْو َأنَّ َأْىَل اْلُقَرى َآَمُنوا َوات ََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بَ رََكاٍت ِمَن السَّ 
، )لفتحنا عليهم خَتات( ألن اخلَتات للكلمل يُقل اهلل األعراف( 96)

 الزيادة.النمو و الربكة يعٍت و  )بركات(، ولكن
وىذه كانت احلالة اليت كان يعيش فيها أصحاب رسول اهلل صلى اهلل 

ا بفضل اهلل تبارك ننا ىذاعليو وسلَّم، ويعيش عليها الصاحلون حىت يف زم
 .وتعاىل عليهم

لكن  ،فالربكة حتتاج تقوى اهلل سبحانو وتعاىل، والتقوى فيها كالم كثَت
يعٍت ، وادلراقبة الدائمة حلضرة اهلل، باختصار شديد ىي اخلوف من اهلل

 ه، فإذا كان دائمًا يشعر بأن اهللاإلنسان دائمًا يشعر أن اهلل يطلع عليو ويرا
ألنو حياول أن يستزيد  ،مستحيل !ىل سيقع يف معصية؟يطلع عليو ويراه، 
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من الطاعات، ليستزيد من رضا اهلل، وخيشى أن يقع يف ادلعاصي ألنو يعلم 
 وجل مطلع عليو ويراه.أن اهلل عز 

هنا إليها سيد وما يساعد على نزول الربكات من األعمال اليت وجَّ 
حاضرًا يف رتاعة يف الصالة السادات صلى اهلل عليو وسلَّم احملافظة على 

 قال صلى اهلل عليو وسلَّم: ،ادلسجد على الدوام
 َلوُ  ُكِتَبتْ  اأْلُوىَل  التَّْكِبَتَةَ  يُْدرِكُ  رَتَاَعةٍ  يف  يَ ْوًما َأْربَِعُتَ  لِلَّوِ  َصلَّى َمنْ }

 1{الن َِّفاقِ  ِمنْ  َوبَ َراَءةٌ  ،النَّارِ  ِمنْ  بَ َراَءةٌ  ،بَ َراَءتَانِ 
 يذكر اهلل يصلي الصبح يف رتاعة، مث، اهللد أن يفتح عليو ييُر  الذي

تطلع الشمس، وبعد طلوع الشمس بثُلث ساعة ُيصلي ركعتُت هلل، حىت 
ىذا قال فيو صلى اهلل عليو و بشرط أن يكون العمل خالصًا لوجو اهلل، 

 وسلَّم:
 َعَلى قَ ْلِبوِ  ِمنْ  احلِْْكَمةِ  يَ َنابِيعُ  َظَهَرتْ  إّلَّ  َصَباًحا َأْربَِعُتَ  َعْبدٌ  َأْخَلصَ  َما}

 2{ِلَسانِوِ 
ول لو: عليك اإلنسان، إذا كان صادقًا نقوىذه ُتظهر صدق 

، نقول لو: ّل من احلكمة األربعُت ومل يكتسب شيئاً  باألربعُت، فإذا أمت
فالصالة ىنا ا ُتصلي من أجل أن تأتيك احلكمة، رمب ألنكيوجد إخالص، 

 ليست هلل، لكن جيب أن ُتصلي هلل.
بد من  ألنٍت ُأصلي هلل، فال ،ّل يهم فإن جاءت احلكمة أو مل تأت

 تطبيق اإلخالص أوًّل، حىت يكون العمل خالصاً لوجو اهلل.
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ىذه الفًتة ما بُت صالة الفجر وشروق الشمس، قال فيها صلى اهلل 
 عليو وسلَّم:

 3{ ُبُكورَِىا يف  أِلُمَّيِت  بَارِكْ  اللَُّهمَّ } 
ل يتم يف أي عمدعاؤه مستجاب بربكة ىذا الوقت، و إذا دعا يكون 

مشهودة مباركة، وإذا تكون تالوة ىذا الوقت يكون مباركاً، فإذا تال القرآن 
ه الفًتة كلها على مباركاً، ولذلك من حُييي ىذ يكون ذكرذكر الرزتن 
 صلى اهلل عليو وسلَّم: بعضها قال فيو

َتْطُلَع الشَّْمُس، مُثَّ َصلَّى لََّو َحىتَّ يف رَتَاَعٍة مُثَّ قَ َعَد َيْذُكُر ال َغَداةَ َمْن َصلَّى الْ } 
، َكاَنْت َلُو َكَأْجِر َحجٍَّة َوُعْمَرٍة تَامٍَّة، َتامَّةٍ   4{ ، تَامَّةٍ رَْكَعتَ ُْتِ

يلة من قبائل العرب، فهم بغزو قبرتاعة من أصحاب رسول اهلل كلَّ 
 َوَّل  َرْجَعةً  َأْسرَعَ  بَ ْعثًا رَأَيْ َنا َما رجل:ومعهم غنائم كثَتة، فقال  فعادوا سريعاً 

 :َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النَّيبي  فَ َقالَ  !،اْلبَ ْعثِ  َىَذا ِمنْ  َغِنيَمةً  أَْفَضلَ 
 الصيْبحِ  َصاَلةَ  َشِهُدوا قَ ْومٌ  ؛َرْجَعةً  َوَأْسرَعُ  َغِنيَمةً  أَْفَضلُ  قَ ْومٍ  َعَلى أَُدليُكمْ  َأَّل }

 َرْجَعةً  َأْسرَعُ  أُولَِئكَ  الشَّْمسُ  َعَلْيِهمْ  طََلَعتْ  َحىتَّ  اللَّوَ  َيْذُكُرونَ  َجَلُسوا مُثَّ 
 5{َغِنيَمةً  َوأَْفَضلُ 

جتعل معظمنا يف ىذه الساعة أن النفس  مباركة، وأنا أعلمساعة فهذه 
صلى الليل يكون طوياًل، وكان رسول اهلل مع أن  ،وبالذات يف الشتاءنام، ي

 :اهلل عليو وسلم يقول
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ُلوُ  َوطَالَ  َفَصاَم، نَ َهارُهُ  َقُصرَ  اْلُمْؤِمِن؛ َربِيعُ  الشَِّتاءُ }  6{فَ َقامَ  لَي ْ
لن م سيشبع من النوم، والنهار قصَت فلو صام الليل طويل فمهما نا

الفيس بوك فأفسد علينا طاعة  يشعر جبوع وّل عطش، لكن ظهر يف عصرنا
يفاجأ  س بوك حىتمع الفي عالم يف ىذه األيام، فيجلس اإلنسانادللك ال

، وليتو يسلم منو، ألن كلو يف فساد الفيس بوكالليل   بأذان الفجر، فقضى
 معظم ادلواقع فيها ما يُغضب اهلل تبارك وتعاىل.

، ألنو لن ينتهي، ، فيجعل وقت قليل للفيس بوكلكن ادلؤمن منظم
طيع أن آيت بليلة غَت لكن الذي ينتهي من ىذه الليلة ّل يُعوض، وىل أست

ثانية إىل  فالليلة اليت دتر لن تأيت مرة ّل، وأُعوض فيها ىذه الليلة؟ ىذه الليلة
 ُأخرى إىل قيام الساعة. ة، والنهار الذي دير ّل يرجع مرةيوم القيام

الذي يستغل األيام والليايل فيما يُرضي اهلل، وفيما  فادلؤمن العاقل ىو
 حُيبو سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلَّم.

أن اإلنسان ُيصلي الفجر يف رتاعة، مث فأول باب لألرزاق ادلباركة؛ 
بأن أقرأ كتاب  ،ذكر اهللأادلهم أن  ، إن كان يف مصاله، أو يف بيتو،يذكر اهلل

لث مطلع الشمس بثُ بعد وأستغفر اهلل، وُأصلي على رسول اهلل حىت  ،اهلل
 ساعة، وُأصلي ركعيت سنة الضحى.

أن حيرص اإلنسان على أن يكون مطعمو من حالل،  الباب الثاين:
 ألن ادلطعم احلالل فيو الربكة من اهلل سبحانو وتعاىل.

ا تتقو  فيو شبهات، فهذا الذي حيتاج إىل جهاد، حىتادلطعم إذا كان 
أمر شبهات يعٍت و ستربأ لدينو وعرضو، الشبهات، ومن يتق الشبهات فقد ا

                                                           

 مسند أحمد والسنن الكبرى عن أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنو 6
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م سلتلفُت فيو أتركو  فماذا أفعل؟ ما دام ىمن حُيرمو،  حُيللو، وىناك من ىناك
كنا نًتك سبعُت )) إمامنا أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو يقول: ، دلاذا؟كلو
 من احلرام(( حلالل، سلافة الوقوع يف باب واحدمن ا باباً 

 حالل، وفيهم واحد حرام وّل نستطيع حتديده، يعٍت سبعُت باب كلهم
من اجلائز أن ىذا الباب احلرام يكون ألنو  ،فماذا أفعل؟ أترك السبعُت باباً 

 لن تأتيٍت الربكة من اهلل سبحانو وتعاىل.فيو غضب اهلل، و 
حيصل على الرزق احلالل يف زماننا ىذا  ولذلك دائمًا أكرر أن من

 قال صلى اهلل عليو وسلم:يكون من أولياء اهلل، 
ْعَوِة { ُمْسَتَجابَ  َتُكنْ  َمْطَعَمكَ  َأِطبْ  }  7الدَّ

 يدعو اهلل فيجيبو اهلل، ألنو حريص على ادلطعم احلالل.
الزكاة،  إذا كان عنده شيء يستوجبف ،الباب الثالث: إخراج الزكاة

ده يف الوقت الذي حدَّ اإلنسان بد أن يسارع  يعٍت بلغ نصاب الزكاة، فال
لنفسي  فيها لنفسو من العام اذلجري، ألن زكاة ادلال أو زكاة التجارة ُأحدد

بد عندما  ّل، و كل عام، وّل جيوز شهر مشسي الزكاةخرج فيو أُ جري ىشهر 
خرج ما عليَّ من مال أوجبتو عليَّ الزكاة هلل سبحانو يأيت ىذا الشهر أن أ

 وإذا كان إنسان%،  2,5زكاة التجارة أو  ،وتعاىل، إذا كانت زكاة ادلال
يَ ْوَم َحَصاِدِه " " َوَآتُوا َحقَُّو  مزرعة أو غَته، فهذا: عنده زرع أو

يعٍت يوم احلصاد خُيرج الزكاة اليت عليو فورًا هلل سبحانو األنعام( 141)
 وتعاىل.

نسأل اهلل أن يبارك لنا يف أعمارنا في هبذا القدر من أبواب الربكة، وأكت
                                                           

 معجم الطبراني عن سعد بن أبي وقاص رضي اهلل عنو 7
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 وأوقاتنا وأموالنا وأمساعنا وأبصارنا وأجسامنا وأوّلدنا وزوجاتنا أرتعُت.
 

 يطيل اهلل األعمار؟ىل  السؤال الثاني:
أمة سيد األولُت نعم يطيل اهلل العمر يف طاعة اهلل، فنحن رتيعًا 

 ا صلى اهلل عليو وسلَّم:واآلخرين قال فين
 8َذِلَك { جَيُوزُ  َمنْ  َوأَقَ ليُهمْ  السَّْبِعَُت، ِإىَل  السِّتُِّتَ  بَ ُْتَ  َما أُمَّيِت  َأْعَمارُ  }

نأيت  يظل بعد السبعُت، ولكننامن قليل من ديوت قبل الستُت، وقليل 
يف اآلخرة ولنا أعمار طويلة، فمنا من يأيت ولو سبعة آّلف سنة، ومنا من 

من بركة األعمال سنة، فمن أين تأيت ىذه األعمار؟ يكون لو عشرة آّلف 
 .فنا هبا اهللالصاحلة اليت كلَّ 

 حُيسب العمل مسها ليلة القدر،اهلل ليلة واحدة ا كل سنة أعطاناففي  
َلُة "أكثر من ألف شهر، ومل يُقل ألف شهر، ولكن قال: يف ىذه الليلة ب لَي ْ

ٌر مِّْن أَْلفِ اْلَقْدِر  يكون  أجرأقل ، فوخَت يعٍت مفتوحةالقدر( 3" )َشْهرٍ  َخي ْ
يكون عملو أكثر من ذلك  عملو يساوي ألف شهر، لكن ىناك من

 أضعاف مضاعفة إىل سبعمائة ضعف، ويضاعف اهلل دلن يشاء.
فمن أحيا ليلة القدر بصالة العشاء يف رتاعة، والصبح يف رتاعة يف 

سنة وأربعة  ثالث وذتانونالعشر األواخر من رمضان، سُيضاف إىل عمره 
 !!.كم تكون الزيادة؟عندما ديوت  أشهر على األقل، وىذه زيادة كل سنة، ف

ألنعام( ا2عنده " )" َقَضى َأَجال َوَأَجٌل ُمَسمًّى اهلل:  قال فيو العمر
ات أجل آخر بالطاعات والعباد ل الذي نعرفو هنايتو ادلوت، وىناكاألج

                                                           
 جامع الترمذي وابن ماجة عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو 8
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سبحانو وتعاىل ألنو يزيد فيو  واألذكار واألعمال الصاحلات، وىذا عند اهلل
 ما يشاء سبحانو وتعاىل.

قد تركو أكثر أىل زماننا، وىو  قال صلى اهلل عليو وسلَّم يف عملو 
 :صلة الرحم

 9{ اْلُعْمرِ  يف  َتزِيدُ  الرَِّحمِ  ِصَلةُ } 
 حنن قد تركناىا مع أهنا لن تكلفنا شيئاً،و  ،تزيد يف العمر صلة الرحم
و خصصُت كل يوم مكادلة حملمول، فلذلاتف االرحم ولو با وأنا قد أصل

لواحد أو واحدة من أىلي، ماذا يكلفٍت ذلك؟! ّل شيء، حىت أن األمر قد 
ب، آأو على الواتس  ى ادلاسنجر،فيمكنٍت التواصل معهم علعلينا،  ُسهل

بصلة الرحم اليت أمرين هبا رسول اهلل  وبذلك أكون قد عملت وغَت ذلك،
صلى اهلل عليو وسلَّم، فصلة الرحم تزيد يف األعمار، ومل حيدد وترك التحديد 

 للحميد اجمليد سبحانو وتعاىل.
هلل، وأعمال اخلَت كلها تزيد يف عمر اإلنسان عند ا ،إذًا أعمال الرب

ففارق بُت عمر اجلسم وعمر الطاعات، فعمر الطاعات يكون أضعافاً 
، نسأل اهلل أن ينفعنا بذلك يوم القيامة مضاعفات عند اهلل تبارك وتعاىل

 أرتعُت.
 

ما الفضول؟ وكيف أعرف أنني فضولي؟ وكيف السؤال الثالث: 
 أترك الفضول؟

ّل ينبغي لو معرفتو وّل السؤال  ضول ىو زلاولة اإلنسان معرفة شيءالف
                                                           

 بن مسعود رضي اهلل عنوعن عبد اهلل وتفسير ابن كثير مسند الشهاب  9
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عنو، وىذه العادة زادت عن احلد يف زماننا، ولذلك أول أدب للمريد إن 
أراد أن يكون من أىل القرب عند احلميد اجمليد أن يعمل بقول النيب صلى 

 اهلل عليو وسلَّم:
 10{ يَ ْعِنيوِ  َّل  َما تَ رُْكوُ  اْلَمْرءِ  ِإْساَلمِ  ُحْسنِ  ِمنْ  }
لة جداً، يقول لو: ىذه الساعة رتيقساعة،  شخص يرتديمثاًل جيد 

ويفتح وبكم اشًتيتها؟ وىل جاءتك ىدية أم اشًتيتها؟ من أين أتيت هبا؟ 
 حواراً، فما شأنك وىذا احلوار بادلرة، وىكذا قس على ذلك.

، الم عندما يزور أحدًا يف بيتوذلك أن يكون ىذا الك سوأ منواأل
ء من أين أتيت بو؟ وبكم ، ويقول: ىذا الشيت ىنا وىنافيتلصَّص يف البي

 لجهاز ادلركزي للمحاسبات.وكأنو تابع ل اشًتيتو؟
م كلفك ىذا البيت؟ وكم كو: يا فالن  يقول لف مثاًل شخص بٌت بيتاً 

ستهلك البناء؟ وكم طن أمسنت؟ وكم طن حديد؟ وكم أخذ ألف طوبة ا
األمور ّل ينبغي ىذه لكن يا أخي ما شأنك أنت بذلك؟!! منك ادلقاول؟ 

أن تكون أبدًا بيننا، ألن معشر ادلريدين ىم رتهور أىل األدب اجلمِّ، ألهنم 
 تعلموا األدب من سيد األولُت واآلخرين صلى اهلل عليو وسلَّم.

 ذىب ليزور صديقمثاًل ّل يتدخل مع اآلخرين يف أي أمر،  اإلنسان
وما ىذا  كما؟فيقول: أنا رأيت زوجتك حزينة، ىل ىناك خالف بين، لو

فال إذا كان النيب قد هنى عن ذلك األمر، اخلالف؟! وىذا كالم ّل يصح، 
حلل اخلالف، وأراد مٍت أن أتدخل  ،إذا ىو حكى يلشأن يل بذلك، إّل 

أنا ّل  إن مل أستطع أقول لو من البدايةفإذا ستطعت أن أحل ّل بأس، و 
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اذلا لينهوا خأستطيع أن أحل، وأنصحو أن يذىب ألبيها أو أخيها أو 
 اخلالف.

بنك يف الثانوية؟ ا رلموع: كم مثالً  زاد عن احلد، يقول لو فالفضول
يقول: ّل أدري، فيقول لو: أنا أرى  وماذا سيدخل؟ يقول:فيقول لو: كذا، 

ىو  وما دخلك يف ىذا األمر؟َ  !ك؟أن تدخلو كلية كذا، وأنت ما شأن
: أوًّل رأيي لو سألوين، وأقوليدخل الكلية اليت يسًتيح ذلا، لكن أنا أعرض 

ىذه الكلية وأنا  الكلية اليت يريدىا الولد، حىت ّل يقول: أنتم أجربتوين على
بعد ذلك الكلية اليت حدث شيئًا بعد ذلك،  وذلك لو ،مل أكن أُريدىا

، ولكن الرأي أفضل لو كلية كذا  فكليةتسًتحيون ذلا، وإذا كنتم تريدون رأيي 
أتدخل ألجرب شخص على شيء ّل أن، لكن الشاألول واألخَت لصاحب 

 ّل يريده، وقد حتدث لو مشاكل مع أبيو وأمو، وذلك بسبب مشوريت.
مريض، فأقول لو: أنت كشفت  لو ذىبت ألزور شخص وأيضًا مثلها

الطبيب فالن ىذا ِمن األطباء؟ يقول: عند الطبيب فالن، فيقول:  نمَ عند 
للطبيب فالن، لكن أنت ما  تًتك دواءه وتذىب ّل يفهم شيئاً، أنت

ن كل واحد لو ما يروق لو، ولوّل تدخل يف حياة اآلخرين، ألشأنك؟! ّل ت
ختالف األذواق لبارت السلع، فكل واحد يذىب يشًتي ما يريده، ا

، أتربع بادلشورة ن مل يطلب مٍت ادلشورة فالويذىب للمكان الذي يريده، وإ
 علي أعطيو ادلشورة. عندما يسألٍت ويُلحولكن اجعلها غالية، و 

حدث ىذا الكالم معي أنا شخصياً،   فالفضول ّل ينبغي أبداً، ومعذرةً 
عن اخللق، فكتبت  لى الفيس أنٍت أريد أن أبتعد قليالً كتبت ذات مرة ع

من لراحة وأنا أريد اكذا إىل كذا،   أكون يف ِخلوة من الفًتة منأنٍت س
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غَته، فكل ادلقصد  الواتس و الفيس وعلى  يفونات، ومن الرسائل من علىتلال
فلو  ؟!يل: أين اخللوة؟ ومل؟ فما شأنك فوجدت من يرسلكان ىذا فقط، 

عن مكاهنا فستقول: أذىب ألزوره، والثاين سيأيت ليزور، والثالث أخربتك 
" ّل َتْسأَُلوا َعْن  مل تعد خلوة، ، ىذا أمر ّل شأن لك بو:سيزور، وبذلك 

 ادلائدة(.101ُسؤُْكْم " )َأْشَياَء ِإْن تُ ْبَد َلُكْم تَ 
 كانوا يعملون  رجع إىل أحوال الصاحلُت، ملَِ لكن بدًّل من أن تسألٍت ا

اخللوة ألنو أحيانًا يكون بالٌء نازل على البلد اليت ىم  كانوا يعملون  خلوة؟
فيها، أو الدولة اليت ىم فيها، فيختلوا ويستغيثوا ويتضرعوا إىل اهلل لَتفع ىذا 

وحُتل ىذه ادلشكلة، وليس من أجل أنفسهم، ألن  ،لدولةالبالء عن ىذه ا
 الصاحلُت يف خلوة وإن كانوا يف جلوة، فالسيدة رابعة تقول:

 ولقد جعلتك يف الفؤاد زلدثي
 

 وأحبُت جسمي من أراد جلوسي
 فاجلسم مٍت للخليل مؤانسٌ  

 
 وحبيب قليب يف الفؤاد أنيسي

الوقت مع حضرة اهلل تبارك فرق الفرق يف نفس ألهنم يف رتع اجلمع و  
))اخللوة خلو القلب  وتعاىل، واخللوة احلقيقية قال فيها اإلمام أبو العزائم:

 غيار يكون اإلنسان يف خلوة.من األالقلب إذا خال من األغيار(( 
 نو لن يفهموىا، فقلت خلوةلكن ىذه كانت ُعزلة، ومل أكتبها عزلة أل

ندي رحلة طويلة، فأردت أن كنت قد أهنكت وتعبت وعألين  ألسًتيح 
 ىي خلوة.أُعطي اجلسم حقو من الراحة، فقلت 

، واتصلوا علي اذلاتف فلم أرد األدىى من ىذا أن البعض كتبوا يلو 
ىذه اخللوة؟!  وملَِ  !أين ىو؟ على أحد، فاتصلوا بالبيت وسألوا أىل البيت

ُت؟ ىل ىذا أدب يا أحباب اهلل ورسولو؟ وىل يليق ذلك باإلخوة الصادق
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ا ما تعرفن ضهم يقول يل بعد أن خرجت: نريد أنعأن بواألدىى من ىذا 
 !!غريب حصل لك يف اخللوة؟! شيء

سًا وّل فَ فهذا ىو الفضول، ولذلك الفضويل ّل ديشي يف طريق اهلل ن َ 
دد عنهم إّل بعدًا ألف أقل، وإن صاحب ُكمَّل الصاحلُت ألف عام مل يز 

 اهلل. ّل يصلح يف طريقعام، ألن الفضول 
 

 ىل يتساوى التائب مع من ال ذنب لو؟ السؤال الرابع:
إذا صدق التائب يف توبتو فإن اهلل عز وجل يتوب عليو أوًّل ويطهره، 

اهِتِْم " فَُأولَِئَك يُ َبدُِّل اهلل َسيِّئَ  فإذا زاد يف اإلخالص دخل يف قول اهلل:
 الفرقان(.70َحَسَناٍت " )

ّل ذنب لو يف أمر، ألنو يكون عنده  والتائب من الذنب رمبا يفوق من
حافز لتعويض الذنب الذي فعلو، يعٍت يريد أن يفعل شيئًا يُعوض ىذا 
الذنب، كما حدث مع أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلَّم، عندما 

ىند بنت تفقت معو ي قاتل زتزة عم النيب أسد اهلل، حيث اذىب وحش
تلبَّد يف جانب ومعو حربة، وكان جييد ، فُعتبو على أنو إن قتل زتزة كان حراً 

الرمي باحلراب، وليس لو مقصد من احلرب إّل قتل زتزة، وضربو حبربتو يف 
 صدره فخرجت من ظهره وقُتل زتزة.

 كما أخرب عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما:وبعد ذلك  
 زَتَْزةَ  َقاِتلِ  َحْربٍ  ْبنِ  َوْحِشيِّ  ِإىَل  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  بَ َعثَ }

ْساَلِم، ِإىَل  َيْدُعوهُ   َمنْ  َأنَّ  تَ ْزُعمُ  َوأَْنتَ  َتْدُعوين  َكْيفَ  زُلَمَّدُ  يَا: ِإلَْيوِ  فََأْرَسلَ  اإْلِ
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 ِفيوِ  َوخَيُْلدْ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  اْلَعَذابُ  َلوُ  ُيَضاَعفُ  ،أَثَاًما يَ ْلقَ  َزنَ  َأوْ  َأْشَركَ  َأوْ  قَ َتلَ 
 ِإّلَّ " :َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّوُ  فَأَنْ َزلَ  ُرْخَصٍة؟ ِمنْ  يل  جتَِدُ  فَ َهلْ  َذِلكَ  َصنَ ْعتُ  َوأَنَا ُمَهانًا،
 اللَّوُ  وََكانَ  َحَسَناتٍ  َسيَِّئاهِتِمْ  اللَّوُ  يُ َبدِّلُ  فَُأولَِئكَ  َصاحلًِا َوَعِملَ  َوآَمنَ  تَابَ  َمنْ 

 َوآَمنَ  تَابَ  َمنْ  ِإّلَّ  ،َشِديدٌ  َشْرطٌ  َىَذا زُلَمَّدُ  يَا: َوْحِشي   فَ َقالَ  "َرِحيًما َغُفوًرا
 اللَّوَ  ِإنَّ " :َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّوُ  فَأَنْ َزلَ  َىَذا، َعَلى أَْقِدرُ  َّل  فَ َلَعلِّي ،َصاحلًِا َعَماًل  َوَعِملَ 

 يَا: َوْحِشي   فَ َقالَ  "َيَشاءُ  ِلَمنْ  َذِلكَ  ُدونَ  َما َويَ ْغِفرُ  بِوِ  ُيْشَركَ  َأنْ  يَ ْغِفرُ  َّل 
رُ  فَ َهلْ  َّل؟ أَمْ  يل  يُ ْغَفرُ  أَْدرِي َفاَل  ،َمِشيَئةٍ  بَ ْعدَ  أََرى َىَذا زُلَمَُّد،  فَأَنْ َزلَ  َىَذا؟ َغي ْ
 اللَّوِ  َرزْتَةِ  ِمنْ  تَ ْقَنطُوا َّل  أَنْ ُفِسِهمْ  َعَلى َأْسَرُفوا الَِّذينَ  ِعَباِديَ  يَا" :َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّوُ 
يًعا الذينُوبَ  يَ ْغِفرُ  اللَّوَ  ِإنَّ   نَ َعْم، َىَذا: َوْحِشي   َقالَ  "الرَِّحيمُ  اْلَغُفورُ  ُىوَ  ِإنَّوُ  رتَِ

 11{فََأْسَلمَ 
يف تفكَته أن يفعل شيئًا يُعوض ما فعلو يف زتزة،  وكانتاب، فجاء و 

ففي واقعة اليمامة خرج مع اجليش، وكان ىناك مسيلمة الكذاب الذي 
النبوة، وبنفس احلربة ذىب وعينو أن يقتل هبذه احلربة مسيلمة، عي يدَّ 

فأخذ يًتبص  ض ما صنعتو يف زتزة عم النيب،لعلها تُعوِّ  :ويقول دلن حولو
 باحلربة، ومات فيها مسيلمة. حىت رأى مسيلمة ورماه

 ما احلافز الذي دفعو ذلذا العمل؟ الشعور بالذنب.
عندما دخل النيب ف حارب النيب كثَتاً، وأيضًا ِعكرمة بن أيب جهل،
نو مهاجرا إىل بالد احلبشة، ألعكرمة صلى اهلل عليو وسلَّم فاحتاً، خرج 

زوجتو حلضرة النيب وقالت لو: إن خائف شلا عملو يف حضرة النيب، فذىبت 
 ،نو، فقال ذلا: بشريو وأمنيوأن ُتؤمِّ  كرمة فر للحبشة وأنا أطلب منكع
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البحر وىو يتأىب لركوب السفينة  قت بو عند شاط وحلفذىبت لو مسرعًة 
إن النيب حُيبك وىو ابن عمك، فجاء وأسلم، ويعرب إىل احلبشة، وقالت لو: 

ر عن ذنوبو اليت فعلها معو بأن أقسم للنيب صلى اهلل عليو وسلَّم أن ُيكفِّ و 
يفعل مثلها مع الكفار، فلم يًتك غزوة من الغزوات إّل وخرج فيها، وّل 

ها، وظل كذلك حىت معركة ة حربية بعد عصر النيب إّل وشارك فيمعرك
وكانت بُت الروم وادلسلمُت، وحارب حربًا ّل  ،كانت جبوار دمشقالَتموك و 

ىوادة فيها، ألنو يريد أن ديوت شهيداً، فقالوا لو: مل تفعل ذلك ستهلك 
 بالفعلنفسك؟ فقال: أنا أريد الشهادة حىت جترب ما مضى من الذنوب، و 

 نال الشهادة وحقق بُغيتو.
ب قد يكون لو حافزًا إىل أن يفعل شيئاً نإذًا كما قلت التائب من الذ
" فَُأولَِئَك  ومثل ىذا يقول اهلل يف شأنو: ،جيرب بو ذنوبو، ويُعوض ما فعلو

كل الذنوب اليت عملوىا سيبدذلا الفرقان(  70اهِتِْم َحَسَناٍت " )يُ َبدُِّل اهلل َسيِّئَ 
 حبسنات. 
وجامد، يعٍت رلمد نفسو  كسولولكنو   ،ليس عليو ذنوب إنسانولكن 

يف طاعة اهلل سبحانو وتعاىل، فمن األحسن فيهما؟ األحسن واألفضل 
 .التائب من الذنب

 
 السؤال الخامس: ما الذي نستفيده من مجالس الصالحين؟

ّل نستطيع أن نعد اخلَتات والربكات واحلسنات والعطاءات اليت دينحها 
اجمللس الذي حنن  ىذا يف أخذناىااهلل لنا يف رلالس الصاحلُت، فأول نفحة 

 :صلى اهلل عليو وسلَّمقال ؟ ما ىذه النفحةاآلن، فيو 
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ُلونَ  تَ َعاىَل  اللَّوِ  بُ ُيوتِ  ِمنْ  بَ ْيتٍ  يف  قَ ْومٌ  اْجَتَمعَ  َما }  َويَ َتَداَرُسونَوُ  اللَّوِ  ِكَتابَ  يَ ت ْ
نَ ُهمْ  ُهمُ  السَِّكيَنُة، َعَلْيِهمُ  نَ َزَلتْ  ِإّلَّ  بَ ي ْ ُهمُ  الرَّزْتَُة، َوَغِشَيت ْ  اْلَماَلِئَكُة، َوَحفَّت ْ

 12{ ِعْنَدهُ  ِفيَمنْ  اللَّوُ  َوذََكَرُىمُ 
ب يف بيٍت من بيوت اهلل، يتلون كتا -مثلنا ىكذا  -ما اجتمع قوٌم 

اهلل تعاىل، ويتدارسونو فيما بينهم، يعٍت يكون الدرس عن كتاب اهلل، أو عن 
وىذه حديث رسول اهلل ألنو تفسَت لكتاب اهلل، إّل ونزلت عليهم السكينة، 

وحفتهم ادلالئكة بأجنحتها من وىذه الثانية، وغشيتهم الرزتة، واحدة، 
فيمن عنده، وىذه وىذه الثالثة، وذكرىم اهلل تعاىل األرض إىل السماء، 

 كل واحدة من ىؤّلء حتتاج إىل رللدات لشرحها.و عة، الراب
" ُىَو الَِّذي أَنْ َزَل السَِّكيَنَة يف قُ ُلوِب "  السكينة يقول فيها اهلل:ف

 أكثر من موضع، فالسكينة ىييف القرآن يف اهلل ىا الفتح( وذكر 4)
دىا؟ تكفي الفائدة اليت يف القلوب، وما فوائ أنينة اليت تنزل من عند اهللالطم

تزيد اإلديان عندك، وىل الفتح( 4)" لِيَ ْزَداُدوا ِإديَانًا َمَع ِإديَاهِنِْم "  ذكرىا اهلل:
دواء يف الصيدلية يزيد اإلديان؟! ّل، لكن  عندنا كبسوّلت أو حقن أو

 للحاضرين.السكينة اليت يُنزذلا بالرزتن يزيد اإلديان 
يقول: أنا أتابع الدروس على  ولذلك عندما يأيت بعض األحبة

 ذا الفضل الذي أشرنا إليو، لكن لن حتظى هباإلنًتنت، وىذا ّل مانع منو
 .للجالسُت يف ىذه الدروس

من الرحيم عز وجل،  يعٍت ديتلئون كلهم رزتةتغشاىم الرزتة، وأيضًا 
حولنا دلن يرى بعُت ؟ وادلالئكة تبارك وتعاىلومن منا ّل حيتاج رزتة الرحيم 
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حضرة النيب  من األرض إىل عنان السماء، دلاذا أتى ىؤّلء ادلالئكة؟ فؤاده
 :وسلَّم صلى اهلل عليوقال   وظائفهم،بُتَّ 
 َوَجُدوا فَِإَذا النَّاِس، ُكتَّابِ  َعنْ  ُفُضاًل  اأْلَْرضِ  يف  َسيَّاِحُتَ  َماَلِئَكةً  لِلَّوِ  ِإنَّ  }

 ِإىَل  هِبِمْ  فَ َيُحفيونَ  فَ َيِجيُئونَ  بُ ْغَيِتُكْم، ِإىَل  َىُلميوا: تَ َناَدْوا اللَّوَ  َيْذُكُرونَ  أَقْ َواًما
نْ َيا، السََّماءِ   َيْصنَ ُعوَن؟ ِعَباِدي تَ رَْكُتمْ  َشْيءٍ  َأيِّ  َعَلى: اللَّوُ  فَ يَ ُقولُ  الدي
ُدوَنَك، حَيَْمُدوَنَك، تَ رَْكَناُىمْ : فَ يَ ُقوُلونَ   فَ َهلْ : فَ يَ ُقولُ : َقالَ  َوَيْذُكُروَنَك، َودُيَجِّ
 َرَأْوكَ  َلوْ : فَ يَ ُقوُلونَ : َقالَ  َرَأْوين؟ َلوْ  َفَكْيفَ : فَ يَ ُقولُ : َقالَ  َّل،: فَ يَ ُقوُلونَ  َرَأْوين؟
 َشْيءٍ  َوَأيي : فَ يَ ُقولُ : َقالَ  ِذْكًرا، َلكَ  َوَأَشدَّ  دَتِْجيًدا، َوَأَشدَّ  حَتِْميًدا، َأَشدَّ  َلَكانُوا

: َقالَ  َرَأْوَىا؟ َوَىلْ : فَ يَ ُقولُ : قَالَ  اجْلَنََّة، َيْطُلُبونَ : فَ يَ ُقوُلونَ : َقالَ  َيْطُلُبوَن؟
 َكانُوا رََأْوَىا َلوْ : فَ يَ ُقوُلونَ : َقالَ  َرَأْوَىا؟ َلوْ  َفَكْيفَ : فَ يَ ُقولُ : َقالَ  َّل،: فَ يَ ُقوُلونَ 

َها َوَأَشدَّ  طََلًبا، َأَشدَّ  ذَلَا  يَ تَ َعوَُّذوَن؟ َشْيءٍ  َأيِّ  َفِمنْ : فَ يَ ُقولُ : َقالَ  ِحْرًصا، َعَلي ْ
: فَ يَ ُقولُ  َّل،: فَ يَ ُقوُلونَ  َرَأْوَىا؟ َىلْ : فَ يَ ُقولُ : َقالَ  النَّاِر، ِمنَ  يَ تَ َعوَُّذونَ : َقاُلوا

َها َكانُوا َرَأْوَىا َلوْ : فَ يَ ُقوُلونَ  َرَأْوَىا؟ َلوْ  َفَكْيفَ  َها َوَأَشدَّ  َىَربًا، َأَشدَّ  ِمن ْ  ِمن ْ
َها َأَشدَّ وَ  َخْوًفا،  ذَلُْم، َغَفْرتُ  َقدْ  َأينِّ  ُأْشِهدُُكمْ  فَِإينِّ : فَ يَ ُقولُ : َقالَ  تَ َعويًذا، ِمن ْ

طَّاءَ  ُفاَلنًا ِفيِهمْ  ِإنَّ : فَ يَ ُقوُلونَ  َا يُرِْدُىمْ  ملَْ  اخلَْ  ُىمُ : فَ يَ ُقولُ  حلَِاَجٍة، َجاَءُىمْ  ِإَّنَّ
13{ َجِليسٌ  ذَلُمْ  َيْشَقى َّل  اْلَقْومُ 

 

رلالس ذكر  عن يعٍت ديشون يف األرض، يبحثون ،سياحُتمالئكة 
فإذا رأوا قومًا يذكرون ، سبحانو وتعاىلاهلل، أو رلالس العلم ألهنا تذكرنا باهلل 

حدث أ، ومعهم اهلل تعاىل، حفيوىم بأجنحتهم من األرض إىل السماء
ويسجلون م ظاىرًا وباطناً، هناجلمع، يصورو  األجهزة اإلذلية يف تصوير ىؤّلء
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تبارك كل من جلس معهم يأخذ ما أعطاىم اهلل ، و األصوات جبميع اللغات
السكينة، وتغشانا علينا تتنزل  وىو أحكم احلاكمُت، فنحن اآلن وتعاىل

ا دخول نا ويضمن لنل نشاملة، ويُؤمِّ  عامة تامة فرةالرزتة، ويُعطينا اهلل مغ
 اجلنة، واألمان من النار.

فنحن من نكون ( ِعْنَدهُ  ِفيَمنْ  اللَّوُ  ذََكَرُىمُ وَ عظم من ذلك؟ )وما األ
ليس بأن يقول فالن وعالن  ! ويذكرنا؟سبحانو وتعاىلحىت يذكرنا ربنا 

أنا جالس ىنا البقرة( 152)" َفاذُْكُروين أَذُْكرُْكْم " وينادي األمساء، لكن: 
الداء، أو من ىذا فيذكرين بالشفاء  ،وأشكو من داء، إن كان ظاىراً أو باطناً 

عليَّ، واألرزاق ضيقة الذاكرين اهلل كثَتًا والذاكرات، واحلياة  جلست ىنا مع
 ّل تكفيٍت، فيذكرين بسعة األرزاق.

وّل  ،للمحافظة على أداء الصالة بنيتأنا أحاول مع ابٍت أو ا أو
بنيت أو يهدي يل ابٍت أو ابأن فعندما أذكر اهلل ىنا، فإنو يذكرين  أستطيع،
 ما أشاء.زوجيت أو 

أو أدتٌت يف العمل أن أحصل على درجة كذا أو منصب كذا، وىم يف 
تذكر وىذا يريد أن يضربٍت، فعندما أ ،ٍتالعمل معًتضُت، وىذا يريد أن يعطل

، فرب العزة يذكرين فيقضي يل مصلحيت، ذكر اهللرلالس ىذا الكالم وأنا يف 
 .تبارك وتعاىلوّل يستطيع أحٌد يف األرض أو يف السماء أن يُوقف فعل اهلل 

فيقضيو اهلل يف أشكو منو أذكره وأنا يف رلالس الصاحلُت،  فأي شيء
قضاء حواجئهم اليت وأقل، ألن اهلل عز وجل يذكر كل اجلالسُت ب طرفة عُت

ولكن بشرط أن ّل يكون يف ، تبارك وتعاىللعادلُت من رب ا يطلبوهنا بصدق
 .من عباد اهلل ألحد ىذه احلوائج ضرر



17 
 

اهلل فالن، أو يريد يأخذ  لصاحلُت وأريد أنفأنا يف رللس من رلالس ا
، سبحانو وتعاىلّل جيوز ىذا مع اهلل اهلل فالن، أو أن يُفقر فالن، و دُيرض  أن

ة اليت  :صلى اهلل عليو وسلَّمتريدىا، قال  فهو يستجيب لك يف األمور اخلَتِّ
 14َرِحٍم { َقِطيَعةِ  أَوْ  بِِإمثٍْ  َيْدعُ  ملَْ  َما لِْلَعْبدِ  ُيْسَتَجابُ  يَ َزالُ  َّل  }

كذا وكذا من الذنوب، فال اهلل بو  يفعل  إنسان أنفلو دعا على 
يستجيب اهلل ذلذا الدعاء وّل ينظر لقائلو، وىذا حيدث كثَتًا من السيدات 

من  دة أو أي أمراخاصة، واحدة منهن حدث بينها وبُت ُأخرى مشبصفة 
ىذه دعوة ول ذلا: ربنا جيعل أوّلدك يقطعوك، وّل يزوروك، و األمور، فتق

ويُعاقب قائلها، ألن النيب ، بل فهل تستجاب ىذه الدعوة؟ ّلحم، قطيعة ر 
 هنى عن قوذلا. 

أو يدعو على فالن ويقول: إذلي يا فالن تفعل كذا وكذا من الذنوب، 
ندعوا باذلداية، وّل ندعو باإلمث وقطيعة األرحام  جيوز، لكن وىذا أيضًا ّل 

 ى عليو أفضل الصالة وأمت السالم.كما أمر احلبيب ادلصطف
منا اهلل يف كما علَّ   دعوأزيادة عن احلد، ف يل ساءأن واحد نفرض أ

يا غافر( 44)" َبِصٌَت بِاْلِعَباِد  ِإنَّ اهللَ  َوأُفَ وُِّض أَْمرِي ِإىَل اهللِ " وأقول: ، القرآن
" َسيَِّئاِت َما َمَكُروا  فَ َوَقاُه اهللُ "  بعدىا:اهلل قال و رب أنا فوضُت لك أمري، 

َوَحاَق ِبَآِل ِفْرَعْوَن " ألنك يف أمان اهلل: ّل ختاف غافر( فمهما يعملون 45)
كفنيهم اللهم ا أقول: وإذا أردت أن أريح نفسي غافر( 45)" ُسوُء اْلَعَذاِب 

 .مبا شئت وكيف شئت
بيوهتم، اللهم  لكن أدعو على مؤمنُت موحدين وأقول: اللهم اىدم
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 م، اللهم قصِّر أعمارىم، فهذا الكالم ّل جيوز.زلزذل
كالم من ادلؤمنُت وادلؤمنات، فإما مسع ىذا الولذلك أنا أعجب عندما أ

وأنا ، وكيف شاء شاءية، فيكفيٍت اهلل مبا أو ندعوا بالكفا ،أن ندعوا باذلداية
خيتار وسيلة، ألن اهلل أنا ر أختا هلل أفضل من أنحرية التصرف  عندما أترك

 يف الدنيا واآلخرة. يل األفضل واألحسن
، فأفوض رمبا تكون رذيلة ة، عندما أختار وسيل ألين عليَّ ومصيبة عليَّ

 األمر إىل اهلل، وأكتفي بكفاية اهلل سبحانو وتعاىل.
لو ذكره حضرة النيب يف رلالس الصاحلُت، و د ديث واحهذا حف

فضل اهلل من هي توّل نن ، سنظل جالسُت طويالً ستعرضنا بقية األحاديثا
 در.ذا القنكتفي هبفعلى اجلالسُت يف مصاحبة الصاحلُت،  تبارك وتعاىل

 
لذي تحتاج إليو األمة في ىذا الزمان ا ماالسؤال السادس: 

 ىل بالمال أم السالح؟ ،لتستعيد مكانتها
باإلثنُت معاً، ألن السالح ّل يأيت إّل بادلال، فلو مل يكن معي مال، 

َوَأِعديوا ذَلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن "  قال لنا:اهلل فكيف أحصل على السالح؟ و 
وقوة  ،الصحة، وقوة العددو وقوة األجساد  ،قوة العلماألنفال( 60)"  قُ وَّةٍ 
 اكية ادلوجودة يف ىذا الزمان، ألهنذ وقوة التكنولوجيا ال ،وقوة السالح ،ادلال

سيكون فيها هناية   رمبا حنضرىا ألهنا عن قريب، واليتحرب آخر الزمان اليت
 :صلى اهلل عليو وسلَّماليهود، واليت قال فيها 
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 يَا :اْليَ ُهوِديي  َوَراَءهُ  احلََْجرُ  يَ ُقولَ  َحىتَّ  ،اْليَ ُهودَ  تُ َقاتُِلوا َحىتَّ  السَّاَعةُ  تَ ُقومُ  َّل  }
 15{ َفاقْ تُ ْلوُ  َوَراِئي يَ ُهوِدي   َىَذا ُمْسِلمُ 

التكنولوجيا اليت عند أمريكا وّل ليس عندنا أساسها؟  ىذه احلرب ما
عز وجل  بة، لكن اهللالضار  ، وّل أسلحتهم، وّل قوهتملدول األوروبيةا

وأمريكا بقدرتو سُيسبب حربًا بُت الشرق والغرب، بُت روسيا وما يتبعها، 
سرائيل يف ىذا ي يدافع عن ا، فمن الذهمببعض نوما يتبعها، فينشغلو 

 .ّل أحد الوقت؟
لكًتونية، واليت اّلجيدًا احلرب علينا أن نتعلم وبعد ذلك ماذا نفعل؟ 

على الربامج اليت تشغل كل ما  فتدخلون ،كرزىي باختصار سالح اذل
فإذا تعطلت الربامج اليت ُتشغل ويتم تعطيلها،  وجياعندىم من تكنول

إذا تعطلت الربامج اليت تشغل تام، و  رباء، سيعيشون يف ظالمهالك
فإذا ، وىم كل شيء عندىم يعمل الكًتونياً  الدبابات، فكيف تشتغل؟

فإذا كًتونية، لفكل الطائرات تطَت بربارلهم اّلأرادوا تشغيل الطائرات لتطَت، 
لن تعمل ّل يوجد أحد، و لكًتونية فمن الذي يشغلها؟ وقفت ىذه القوة اّل

، ستذىب أنت وأنا على الطائرات، وىذا يوقف احلياة عندىم توقف تام
، ألن سالحو دود ومعك سكُت أو خنجر فستغلبوالواقفُت على احل اجلنود

 ّل يعمل.
" َسيَِّئاِت َما َمَكُروا  فَ َوَقاُه اهللُ "  إىل كل القوى: حنتاج فنحن اآلن

 غافر(.45)
" َوَأِعديوا ذَلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قُ وٍَّة َوِمْن رِبَاِط اخْلَْيِل " وماذا أيضاً؟ قال: 
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" حت مكان رباط اخليل: أصبألهنا وىي الطائرات والصواريخ األنفال( 60)
ىذه األمور حتتاج إىل ادلال، األنفال( و 60)" تُ ْرِىُبوَن ِبِو َعُدوَّ اهلل َوَعُدوَُّكْم 

 :صلى اهلل عليو وسلَّمقال 
 16{ الصَّاِلحِ  الرَُّجلِ  َمعَ  الصَّاِلحُ  اْلَمالُ  } نِْعمَ 

 ألنو سينفقو فيما حيبو اهلل ويرضاه.
 وصحبو وسلَّموصلى اهلل وسلَّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو 
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