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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 اهلل تعاىل حوار مع فضيلة العالمة الشيخ مال رمضان البوطي رمحه
 الزيارات املباركة اليت دأب هذا احلوار الذي نعرضه أمام القراء الكرام اليوم هو مثرة من مثار تلك 

 ،لزيارة علماء دمشق وسوريااآلخر بني احلني و  إذ كان يصحب طالبه ،الشيخ عبد الكرمي الرفاعي عليها
هذا و  ،وحيضهم على األخذ عنهم واإلفادة منهم ومالزمة جمالسهم الصاحلنيفيعرف طالبه على العلماء و 

-بصحبة بعض كبار طالبه رمي فيها كان الشيخ عبد الك-أيدينا هو مثرة جلسة مباركة  احلوار الذي بني
قبل  كانت هذه اجللسةو  -صلحائهابار علماء دمشق و أحد ك -فضيلة الشيخ مال رمضان البوطي مع

 .01/8/0691ظهر اخلميس يف 
 ؟كيف نقوي مراقبة اهلل تعاىل يف نفوسنا:1س

 الغفلة.  –الشك  –اجلهل  –فقال: اجلفاء  ،علي كرم اهلل وجهه عن أسباب الكفر سئل سيدنا
 فقلب ،أال فتعرضوا هلا ،جفاء القلوب وقسوهتا. أال إن لربكم يف أيام دهركم لنفحات:اجلفاء 

 املؤمن منفتح دائما إذا كان مع اهلل.
، والقادة اإلسالميني. النيب صلى اهلل عليه وسلم ، وسريةفهو اجلهل بالعقائد واإلسالم اجلهل: 

د به: اجلهل باهلل . فقد يقرأ اإلنسان اآلية دومنا ولكن اجلهل املقصو ،وليس املقصود باجلهل ضد العلم
 باهلل. فهم ألنه جاهل

 ،وكثرة الذكر ويزول الشك باألدلة ،جيب أن ال يبقى يف قلب املرء شك يف دين اإلسالم الشك: 
 أعلم منك، لذا فالذكر أقوى. ألنك مهما تعلمت فهناك من هو ،كثرة الذكر( أقوى من األدلةوالثانية)
ألّن اهلل  ،القلب نور اهللالتنّبه إال أن يكون يف  ألّن العلم لوحده ال يعطي ،فالعامل يغفل الغفلة: 

وال يرفع احلجاب بينه وبني العبد حىت ميّزق العبد نفسه حتت األقدام يف ،سبحانه وتعاىل له غرية عظيمة
 فلذائدبب الغفلة الشهوات،إىل اهلل، فينقدح عندها نور اإلميان يف قلبه وتذهب الغفلة. وس طريق الوصول

إىل سيدنا يوسف أغفلهّن  فمثال نظر النسوة ،الدنيا تعطي الغفلة عن اهلل وعن التمييز بني احلق والباطل
للمستشرقني فيعلقون بالكفر ألّن شهواهتم تغفلهم  كذلك شباب اليوم يقرؤون  ،عن األمل وقطّعن أيديهنّ 
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 يستعمل فيما خلق له فال يستفيد العامل من علمه شيئا بل فإذا مل،عن احلق. فالعلم واسطة ملعرفة اهلل
إال باهلل  وال حول وال قوة ،ومعرفة العبودية يف نفس املتعلم ،واملقصود من العلم معرفة اهلل.يتضرر من علمه

 من حال كثري من أهل الدين الذي ظاهرهم ثياب وباطنهم ذئاب.
 ؟رابطتنا باهلل سبحانه وتعاىل كيف نقوي :2س

 ومن جملة األدوية:، جزءا   01من  إنك تذهب إىل الطبيب لطلب الدواء فيقدم لك دواء مركبا
 خالط احلكماء (  ،العلماء سائل ،) جالس الكرباء  ،خمالطة الصاحلني وبكثرة_0
 تقرأ القرآن مع كثرة التفكر والتدبر._2
يف  ،مصنوعات اهللساعة تتفكر يف  22ل خاص ولو عشر دقائق يف كد أن يكون لك ور _0
 واحلشر.  يف املوت ،ذنوبك
 أن تقوم يف وقت السحر فتستغفر وتتضرع وتبكي. _2
بل قسم للن ََّفس وآخر للماء  ،ألّن الشبع يعطي قساوة يف القلب أن ال تكون دائما شبعان _5

 وآخر للطعام. 
 وأن ال تنظر إليهم.  ،تقلل أو تبطل زيارة الظاملني الفجار الضائعني عن الطريق أن_9
 ترى نفسك بعد هذا كله شر الناس. أن_1

 (. عند نفسك كن خري الناس عند اهلل وشر الناسيقول سيدنا علي: )  
 أما كيف حتقيق ذلك يف النفس: 

َناه   الَِّذي نَ َبأَ  َعَلْيِهمْ  َواْتل} َها فَانَسَلخَ  آيَاتَِنا آتَ ي ْ  { اْلَغاِوينَ  ِمن َفَكانَ  الشَّْيطَان   َفأَتْ بَ َعه   ِمن ْ
، فهذا شاهد يدل االسم األعظم وكان دعاؤه ال يرد عنده هذا هو بلعام بن باعوراء الذي كان 

َابل باآلثار واألعمال، ) على أنه ال اعتبار باملناظر  ألننا ال نعلم سر قبول هذا( اْلم تَِّقنيَ  ِمنَ  الّله   يَ تَ َقبَّل ِإمنَّ
 العمل، فإن نظر اإلنسان إىل نفسه هبذا املنظار يعد نفسه شر الناس. 

( ألنه رمبا يهديه اهلل  واهلل إين ال أعد نفسي أحسن من الكافرالنقشبندية: )  يقول شيخ الطريقة
العاقبة ال يف  الصاحلني يفألّن نظر  ،هذا بالنسبة للعاقبة ال بالنسبة للحال ،إىل اإلميان ويضلين سبحانه
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ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم رسو  ولذا كان يقول ،توفيق اإلنسان لألعمال شيء ظين ألنّ  ،الشيء احلايل
 ( . تكلين إىل نفسي طرفة عني اللهم يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينك وال:)دائما

تكرمين يوم القيامة فاجعلين أعمى تريد أن  يا رب إن كنتوكان سيدنا عبد القادر اجليالين يقول: 
 .حىت ال أخجل ممن حيسنون الظن يب

 الناس إىل اهلل أخوف الناس من اهلل. فأناس نظرهم يف سر القضاء والقدر وناس نظرهم إّن أقرب 
 إىل اخلامتة. 

 ؟ هل تذكرون لنا أعماالً تكون سبباً يف حفظ اإلميان:3س
 اإلميان:  من أسباب حفظ

( ال كتب يف رق )لوح ....اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين الوضوء :من قرأ بعد • 
 ينكسر أبدا إىل يوم القيامة: أي ال حيبط هذا العمل.

 . فيه بشارة أّن من يواظب على هذا الدعاء ميوت على اإلميانالفقهاء:  يقول
ألوابني وحفظ اإلميان يقرأ يف كل ينوي هبما نية ا يصلي ركعتني بعد سنة املغرب وهناك حديث أن•
حيايت  مرات سورة اإلخالص واملعوذتني مث يدعو بعد االنتهاء: اللهم إين أستودعك إمياين يف 6 منهما

 أسباب حفظ اإلميان.  وبعد ممايت وممايت. قال الشعراين: مما ّمن اهلل علّي به أنين كنت أواظب على
، األعمال فهذا دليل على احلفظ العبد ملثل هذه ن وّفقَ إقراءة سورة ) ع ّم ( بعد صالة العصر.• 

 هذه األسباب.  ولكن إذا كان قضاء اهلل غري ذلك فال يوفق إىل مثل
 وأن حنافظ على آداب الصالة.•

 ؟هل تتفضلون بذكر هذه اآلداب :4س
 للمصلي أربعة أحوال من اآلداب: 

 يشكر اهلل على أن وفقه ألداء هذه الفريضة.-0
واقف  وذلك أنّه العبد الضعيف املذنب املخطئ ومع ذلك فهو ،احلياء: بأن يستحيي من اهلل-2

أدىن درجات الثناء.  بني يدي العظيم. ومهما أثنينا على اهلل ومحدناه فهو أكرب من ذلك، وال نصل إىل
 جيب أن ختجل من اهلل كأمنا حضرت وعرض عليك ذنوبك.
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 ادته فيناجيين أفال أخجل". يل ودعاين لعب نَ أذِ بعضهم: " قال 
 ربك بعيين رأسك. اهليبة: تدخل إىل الصالة وكأنك ترى -0
 وَّق  ل وب  ه م آَتوا َما ي  ْؤت ونَ  َوالَِّذين) ؟تتفكر بعد التسليم وتكون خائفا هل قبلت الصالة أم ال-2

يأتوا املعصية خيافون؟ اهلل أبعد أن  حينما نزلت هذه اآلية قالت السيدة عائشة: يا رسول ،(َوِجَلة  
 (.ال، بل بعد أن يأتوا بالطاعة خيافونقال:)

 ؟ هل من نصيحة تنصحوننا هبا :5س
شيئا مع كثرة العلوم. إّن املؤمن يلزمه  إن مصيبتنا يف ديننا أعظم مصيبة فما فهمنا من ديننا

جيب أن نعيش بني  بلأن نكتفي حبسن الظن وهو الرجاء  فال جيوز ،جناحان: جناح الرغبة وجناح الرهبة
. (اْلَكاِفر ونَ  اْلَقْوم   ِإالَّ  الّلهِ  رَّْوحِ  من يَ ْيَأس   الَ  إِنَّه  و) (اخْلَاِسر ونَ  اْلَقْوم   ِإالّ  الّلهِ  َمْكرَ  يَْأَمن َفالَ )الرجاء واخلوف.

ولكن إذا مل احملسنني.  الظن باهلل أن تقول: إّن اهلل غفور رحيم لكل أحد ، وإّن رمحة اهلل قريب من حسن
يلقي علينا الذهب وحنن ال مند أيدينا  تتعرض لنفحات اهلل فالذنب ذنبك، حالنا متاما مثل الغين الذي

الزمن أحسن حاال  ألهنم ينالون من رمحة اهلل أكثر من األولياء  لنلتقطه، فما ذنب الغين؟؟ إّن أولياء هذا
 تأيت إىل القلوب املغلقة فال تدخل وتعود أسهمهاسبحانه يرسل رمحته على العباد كلهم ف األولني، فاهلل

 هو رمحة للعباد،  إىل قلوب األولياء املتفتحة ألّن اهلل ال يرّد كرمه. إّن كل ما يعطيه اهلل جل جالله
 ( .استعداد األشخاص إّن اهلل يعطي اإلميان واألعمال حبسبفعبد اهلل بن عمر يقول: ) 

الغفلة واجلهل اللذين يكونان  بن عريب، وأشار سيدنا علي إىلوكذلك قال مثلها الشيخ حمي الدين 
بأنفسنا ، إّن اهلل يعطي ولكّن العبد ال  سبب عدم االستعداد. فنحن حنسن الظن باهلل ونسيء الظن

التكاليف ( فنحن مقادون إىل يسحب إىل اجلنة بالسالسل ) يلتفت إليه. أليست الصالة رمحة؟ واملؤمن
 .جيربنا على ذلك ملا دخلنا اجلنة. واحلمد هلل رب العاملني مل ولو ،الصالة جمربين


