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 مجمع الفائزين الخيري –المقطم 
 م6/3/0202هـ 1111 من رجب 11

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 

السؤال األول: ما الفرق بين العلم والعلم الوهبي؟ وكيف نتحصَّل 
 عليه؟

العلم الوىيب يكون فهمًا جديدًا مل يرد يف الكتب، أو يف السماع عن 
أحاديث رسول اهلل، فلم يرد ىذا الفهم العلماء السابقُت يف آيات اهلل أو يف 

يف كتب التفاسَت ادلعتمدة، أو يف كتب شرح األحاديث، أو عن العلماء 
 السابقُت، وشرطو أن ال خيالف شريعة اهلل.

لكن إذا فمىت يكون علم وىيب صحيح؟ إذا مل خيالف شريعة اهلل، 
ال يكون علمًا وىبياً، عرض احلائط، وىذا نضرب بو خالف شريعة اهلل 

 .تبارك وتعاىلولكنو علٌم شيطاين والعياذ باهلل 
يأتيو من فضل اهلل بيان يف آيات منا كلنا يقرأ القرآن، ولكن كل واحد 

تبارك فهذا إذلام من اهلل  بوإذا كان ىذا البيان بيان طيب ومل يسبق فالقرآن، 
َناُه َرْْحًَة ِمْن ِعْنِدنَا" لو:  وتعاىل الكهف( 87)" َوَعلَّْمَناُه ِمْن َلُدنَّا ِعْلًما  َآتـَيـْ

 فهذا العلم الوىيب.
 

 السؤال الثاني: ما الفرق بين الولي، والولي المرشد؟
غ غَته، الويل الذي واىل اهلل، وجعل اهلل لو شأنًا عنده، ومل يأمره أن يبل  

 يعٍت نفسو وفقط.
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ن يهدي غَته إىل اهلل، أ سبحانو وتعاىللكن الويل ادلرشد الذي أمره اهلل 
وأوذلا  ،وىذا شرطو أن يكون معو البيان واحلكمة والوراثة النبوية الكاملة

 العلم الوىيب.
بغَته، ولذلك من الذي فقط، وليس لو شأٌن الويل عليو بنفسو لكن 
دلرشد يعٍت رشد، والويل اادللويل اخصَّنا بعنايتو؟  اهللونعرف أن  نتوجو إليو،

سبحانو  إلرشاد اخللق واألخذ بأيديهم إىل طريق احلق ورسولومأذون من اهلل 
 .وتعاىل

ولذلك الناس الطيبُت كثَتين يف الدنيا، ولكنو طيب لنفسو، لكن إذا 
فتو، فمن ألهنا ليست وظي ،رشدين يقول لك: ال أعرفاقلت لو وجهٍت أو 

ن نح اإلرشاد، ومعو من اهلل تعاىل اإلمداد، ومالذي أذىب إليو؟ الذي مُ 
الذي يقوم  فهذالقرب والوداد،  نظرات صلى اهلل عليو وسلَّماحلبيب 

 فو بذلك.بالرسالة كما ينبغي، ألن اهلل كلَّ 
ىد الناس انزل اوقال لو:  اهلل سيدي أبو احلسن الشاذيل جتلى عليو

 إلينا، وىكذا.
صلى اهلل عليو وسلم يف ادلنام وقال سيدي أْحد البدوي جاءه الرسول 

دا يف مصر فإن لك هبا حااًل، وسًتيب هبا أربعُت رجاًل، طنطىل ذىب إلو: ا
 فالن وفالن وفالن.

كلهم مشوا على ىذا النسق، ألهنم جاءىم إذن من رسول اهلل   ،وىكذا
 بد أن الاألحزاب( 68)" َوَداِعًيا ِإىَل اهلل بِِإْذنِِو " : صلى اهلل عليو وسلَّم

 .اهلل عليو وسلَّمصلى يكون معو إذن من سيدنا رسول اهلل 
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 ما صحة حديث: من زار قبر الحسين بعد مماتي. السؤال الثالث:
، فسيدنا النصحديث هبذا ال يوجد  !من أين أتوا هبذا احلديث؟

وىل ق رب  ، رب أين سيكون ق رب احلسُتمل خيصلى اهلل عليو وسلم  رسول اهلل
قاىرة؟ فعندنا احلسُت الذي يف كربالء؟ أم الذي يف دمشق؟ أم الذي يف ال

واحد يف كربالء وواحد يف دمشق وواحد يف  ثالث أضرحة للحسُت،
 غَتىم.القاىرة، ورمبا 

الشيعة وضعوا أحاديث كثَتة يف حاديث موضوعة، ألن فكل ىذه األ
 والسيدة فاطمة، ألهنم يتشيَّعوا ذلم. ،سيدنا احلسُت، وسيدنا اإلمام علي

، ا بأحاديث للحسُت فقطمتسكو و  فهم مل يضعوا أحاديث يف احلسن،
 تدين وال غَته. ادلوضوع أصاًل سياسي، وليس ألن

 
 ما دالئل معرفة اهلل عز وجل؟السؤال الرابع: 

كما قال عمر معرفة اهلل يعٍت معرفة أمسائو وصفاتو، لكن معرفة ذاتو  
 ال ُيَكيَّف وال ُُييز:اهلل ف( )كل الناس ْحقى يف ذات اهلل :رضي اهلل عنو

 وال كيٍف ولكن بال كم
 

 بأنوار تعالت معنوية
وىذه و وصفاتو يف اآلفاق، تجليات أمسائب، وصفاتو نعرفو بأمسائولكن  

أو نعرفو يف مظاىر ُصنعو وإبداع قدرتو، وىذه ما نسميها  معرفة العارفُت،
 للعلماء واحلكماء وادلتفكرين. ،وىذا للكلاآليات الدالة على قدرة اهلل، ب

ر يدل على ادلسَت، والصنعة تدل على الصانع، واألثعرف اآليات، فن
 .تبارك وتعاىلمن خالل صنعتو وأهنا تدل على متام قدرتو  فنعرفو

أن اإلنسان فيو روح، والدليل على ذلك أنو حي كما ذكرنا قبل ذلك 
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عرفنا اخلصائص اليت ! و ويتحرك ويروح ويأيت، لكن أين الروح؟ وما ىيئتها؟
، لكن الروح نفسها من الذي يستطيع أن د الروحيكتسبها اإلنسان لوجو 

 يراىا؟ ال أحد.
  َفاْنظُْر ِإىَل َآثَاِر َرْْحَِة اهللِ " : سبحانو وتعاىلبالنسبة لذات اهلل  وكذلك

وََكأَي ْن ِمْن َآيٍَة يف " الروم( وىكذا: 75" ) ْرَض بـَْعَد َمْوِِتَاَكْيَف ُُيِْيي األ
َها ُمْعِرُضوَن السََّماَواِت َواالْرِض ََيُر   َها َوُىْم َعنـْ نعرفو يوسف( 557)" وَن َعَليـْ

َفاِق َويف أَنـُْفِسِهْم َسُنرِيِهْم َآيَاتَِنا يف اآل" ًا من اآليات ادلنبثة يف اآلفاق: أيض
َ ذَلُْم أَنَُّو احلَْق   ىذه دالئل معرفة اهلل عن طريق فصلت( 75)" َحىتَّ يـََتبَـُتَّ

 .سبحانو وتعاىلنعتو دالئل قدرتو، وعظيم ص
 

مع اهلل عز  يضمن اإلنسان حسن الخاتمةكيف السؤال الخامس:  
 وجل؟

إذا ابتعد عن الكبائر كلها، وحافظ على األوامر اليت أمره اهلل هبا وأوذلا 
الفرائض ادلفًتضة، فإذا حافظ على األوامر وانتهى عن الكبائر يضمن اهلل لو 

 ُحسن اخلتام.
إذا وقع اإلنسان يف كبَتة من  حسن اخلامتة الذي ال يُؤمن معو والشيء

 الكبائر ومل يتب منها.
مثاًل عاق لوالديو، ومها غَت راضُت عنو، وظل ىكذا حىت مات إنسان 

ومها غَت راضُت عنو، فهذا ال يؤمن عليو من سوء اخلامتة، ألنو وقع يف كبَتة 
 من الكبائر.

ومصر على شرهبا إىل  ،ن يتوب منهاوال يريد أ ،يشرب اخلمر آخرأو 
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 خُيتم لو بسوء اخلامتة.أن َيوت فهذا 
يتعامل مع الناس بالربا، وُيصر على أهنا معاملة طيبة وليست حرام أو 

 .حىت يلقى اهلل، فما حكم ىذا؟ سوء اخلامتة
أن يشهد شهادة زور يف أي موضع على ومص ر  ،ة زورديشهد شها أو

 سبب سوء اخلامتة. ويف أي مكان، فهذا أيضاً 
نبشره كل أموال اليتامى ظلمًا ومل يرجع ذلم أمواذلم، فهذا أيضًا أو أ

فكل من َيارس كبَتة من الكبائر ومل يتب منها قبل وىكذا  ،سوء خامتةب
 سوء اخلامتة.من موتو، فهذا ال يؤمن عليو 

ال و أو من ترك ما أمره بو اهلل من الفرائض حىت ولو كساًل أو ِتاوناً هبا، 
يدخل ادلسجد إال مرة واحدة وىو  سم، وملوىو مسلم باال، أبداً يقوم هبا 

 ليصلوا عليو، فهذا خُيشى عليو من سوء اخلامتة.حممول على اخلشبة، 
كل سنة يُفطر عامدًا متعمداً   جيدة، ولكنورمضان وصحتو أو جاء 

قال ويباىي بالفطر، أيضًا أمام اآلخرين  قد يكونأمام زوجتو وأوالده، و 
 :صلى اهلل عليو وسلَّم

 5اْلُمَجاِىرِيَن { ِإالَّ  ُمَعافً  أُمَّيِت  } ُكل  
 امتة.ذلم سوء اخل والء كلهم، فهسبحانو وتعاىليعٍت جياىر مبعصية اهلل 

ويبتعد عن ادلعاصي  ،دام اإلنسان قائم بفرائض اهلل كما ينبغي مالكن 
وخاصة الكبائر اليت ِتوي بصاحبها يف النار، فهذا نضمن لو ُحسن اخلامتة 

 إن شاء اهلل. سبحانو وتعاىليوم يلقى اهلل 
 

                                                           
 البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي اهلل عنه 1
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 السؤال السادس: كيف أمنع نفسي من الذنوب؟
 :صلى اهلل عليو وسلَّمقال 

 2{ ِلَساَنكَ  َعَلْيكَ  أَْمِسكْ  }
 وأخذ بلسانو وقال لو:، بن جبل وكان يوصي سيدنا معاذ

 :فـََقالَ  ِبِو؟ نـََتَكلَّمُ  مبَا َلُمَؤاَخُذونَ  َوِإنَّا اللَّوِ  َنيبَّ  يَا: فـَُقْلتُ  َىَذا، َعَلْيكَ  ُكفَّ  }
 َعَلى َأوْ  ُوُجوِىِهمْ  َعَلى النَّارِ  يف  النَّاسَ  َيُكب   َوَىلْ  ،ُمَعاذُ  يَا أُم كَ  َثِكَلْتكَ 

 5{ ؟!أَْلِسَنِتِهمْ  َحَصاِئدُ  ِإالَّ  َمَناِخرِِىمْ 
دخل اإلنسان جهنم؟ لسانو، دلاذا؟ ألن ذنوب اإلنسان الذي يُ  ما

 ىاويغفر اهلل  اذنوب بُت اإلنسان وبُت اهلل، وىي اليت رمبا يعفو عنهصنفُت، 
من  يتم العفو عنها إال بإذنلو، وذنوب بينو وبُت الناس، وىي اليت ال 

 صاحبها.
لغيبة، فهذا ذنب يف حق عبد من عباد با أنا تكلمت يف حق إنسان

، إال لو أن ىذا العبد يتوب اهلل عليَّ من ىذا الذنب؟ الاهلل، فهل لو تبت 
 ساحمٍت.

أمام اآلخرين وأحرجتو، فهل لو تبت  تورحسببت إنسان وجولو 
بد ذلذا الشخص نفسو أن  ال ،وحججُت، فهل احلج َيحو ىذا الذنب؟ ال

 التوبة.اهلل يساحمٍت حىت يقبل 
ادلصيبة الك ربى ىي حقوق العباد، وحقوق العباد أغلبها من النساء، ف

معظم ادلسلمُت ألسنتهم ليس فيها فرامل، و أحيانًا تكون حقوق مالية، و 

                                                           
 جامع الترمذي ومسند أحمد عن عقبة بن عامر رضي اهلل عنه 0
 جامع الترمذي وابن ماجة عن معاذ بن جبل رضي اهلل عنه 3
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وَُكنَّا "  ال يأيت يوم القيامة ويقول:بو فرامل حىت فادلفروض أن لسان ادلؤمن 
ال يكون مع ىؤالء الذين خيوضون يعٍت ادلدثر( 67)" ََنُوُض َمَع اخْلَاِئِضَُت 

لسانو  فيمسكلكن أمسك عليك لسانك، ويف عرض فالن،  ،يف فالن
 :صلى اهلل عليو وسلَّمويعمل بقول احلبيب 
 6{ َفَسِلمَ  َسَكتَ  َأوْ  فـََغِنَم، َتَكلَّمَ  َعْبًدا اللَّوُ  } َرِحمَ 

 
 كيف يتجمَّل المؤمن بجمال العبودية؟السؤال السادس:  

 اهللدادىا، على جهاده، فينظر إىل أمساء اهلل ويتجمل بأضىذا يعتمد 
اهلل غٍت، فيدخل عزيز فيكون بُت يدي اهلل ذلياًل، وليس بُت يدي الناس، 

 وىكذا.فيدخل على اهلل جاىل أو جهول،  فقَت، اهلل عليم، على اهلل
اد الصفات اإلذلية يف مواجهة احلضرة الربانية، ولكن دفيتحلى بأض

" َوهلل اْلِعزَُّة َوِلَرُسولِِو َولِْلُمْؤِمِنَُت " س، فيكون مع الناس يف عزة: ع الناليس م
 ادلنافقون(.8)

" اهلل قال: يتجمل هبذه الصفات مع الصاحلُت والعارفُت ألن  قد
بـ ُهْم َوُيُِب ونَُو أَِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِنَُت َأِعزٍَّة َعَلى "  اْلَكاِفرِينَ  َفَسْوَف يَْأيت اهلل ِبَقْوٍم ُيُِ

احُلسٌت، فنحن أيضاً  سبحانو وتعاىلفهؤالء جتملوا بأمساء اهلل ادلائدة( 76)
نتواضع معهم ونتجمل هبذه األمساء اليت ظهرت فيهم، دلا جتملوا بو من 

 احلسٌت. تبارك وتعاىلأمساء اهلل 
 وصلى اهلل وسلَّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم
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