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نتكلم عن نقطة أخرى، وآفة أخرى باختصار حىت نفتح البـاب لألسـئلة   

هذه اآلفة الشديدة ظهرت يف هذا العصر، وال تزال تسـبب مشـاكل    :واالستفسار
تزلزل اجلبال، فأغلى شيء خلقه اهللا يف اإلنسان، وميز به اإلنسان عن مجيع خملوقات 

: أول ما خلق العقل قـال  عز وجلَّأن اهللا { :األثر يف الرمحن هو العقل، وقد ورد
 نيبوألث ،كبِ نباسي وجاليل ألحتوعز: أدبر فأدبر، فقال: أقبل فأقبل، فقال

  .}بك وألعاقنب ،كبِ
 ، ]الرمحن٧[﴾ووضع الْميزانَ﴿: وورد يف كتب التفسري، يف تفسري قول اهللا

، والسـيئ مييز به بني احلَسـن  ، لإلنسان هو العقل وجلَّ عزأن امليزان الذي وضعه اهللا 
وبني الطيب واخلبيث، وبني املليح والقبيح، وبني ما يرضي اهللا وما يغضب اهللا، وبني 

وندامة يوم لقاء حضرة الـرمحن   وخزيما فيه منافع لإلنسان وما فيه مضار يف الدنيا 
  .هالإلنسان، يميز به بني األشياء كلِّ

لصحيح الشرع  عبِاملُت -ان املؤمن أن يحكِّم العقل   اإلنس عز وجلَّهللا وأمر ا
الذي أتعب الناس يف هذا الزمان عـدم اخلضـوع    .يف كل أمر من األمور -والنقل 

ولو كان يعلم علم اليقني أن يف فعل مـا   ،لصوت العقل، والتسليم ملا يأمر به اهلوى
  .عقوبة معجلة يف دنياهيأمر به اهلوى غضب اهللا وسخط اهللا و

ي إين أفعل كذا مع أن: يقول أحدهم!! ونرى اآلن أناساً يفاخرون ويباهون به
أن تحكم  عز وجلَّأمرك اهللا  اًإنسان ألست!! إذاً ملاذا تفعله؟!! أعلم أن هذا غري صواب
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ماً؟العقل حىت تكون مكر!! ﴿منِي آدا بنمكَر لَقَداإلسراء٧٠[ ﴾و.[  
ولذلك يف هذا الزمان مع كثرة الثقافات، وتعدد من جييدون اللغات، وظهور 
كل املخترعات واملكتشفات، قلَّ العقالء الذين يحكِّمون العقـل يف تصـرفام ويف   

 –هم كـانوا أمـيني   ممع أن معظ –كان سلفنا الصاحل من آبائنا وأجدادنا  !!شئوم
 والـرأي حيكم به صاحب العقل السـديد،  حيكمون العقل يف األمور، أو يرضون مبا 

لو حكَّم  !!السديد؟ والرأيالرشيد، لكن أين من يسمع اآلن لصاحب العقل الرشيد 
   !!ما حدثت مشكالت بيننا يف هذا اتمع -العقل  صاحبِ أىأو ر - الناس العقل

نشكو أفراداً ومجاعات ودول من قلة ذات اليد، من الفقـر، ومـن ضـيق    
، لو فحصـناها جنـد أن   لِّهذه شكوى عامة من الكُ !!!ن تقتري األرزاق املوارد، وم

عدم حتكيم العقـل يف   - األول والرئيسي -األسباب اليت تؤدي إليها مجيعها سببها 
هى اهللا فيه عن التبـذير،  إما أن يبذِّر فيما ن !!لإلنسان عز وجلَّالرزق الذي يسوقه اهللا 

وجب غضب اهللا جلَّ يف عاله، وجتده يقَتر غاية التقـتري  وإما ينفق بسفه يف أمور تست
فيما حضه عليه البشري النذيرالكبري، وفيما حثَّ ه عليه العلي!!   

ة انظر إىل الناس يف املطاعم واملشارب واملالبس، أيتناليت هـي   -بعون الس
وا والْبسوا، في غَيـرِ  كُلُوا واشربوا وتصدقُ{  :يف قول احلبيـب  -وقاية وجنة 

فرال سو يلَةخكم مـن أوالدنـا مـن     !!أيتبعون ذلك؟ !!؟)مسند اإلمام أمحد( }م
انا آباؤنـا علـى   هل رب! أكنا حنن هكذا؟!! يستخدم مالبس العام الدراسي املاضي؟

 ،بنك من أفخر أنواع احلقائب املدرسيةمهما اشتريت ال! ملاذا نصنع هذا؟إذاً ! ؟ذلك
 :، ومل تطبق املنهج القـرآين االقتصادهل يستعملها ملدة عامني؟ ال، لم؟ ألنك مل تعلمه 
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﴾ والَّذين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكَـانَ بـين ذَلـك قَوامـا    ﴿
  ].الفرقان٦٧[

لقى من األطعمة يف بلدان املسلمني يكفي اجلائعني يف  الكمالعامل كله الذي ي
أطعمة صاحلة لآلدميني تلقى للجرذان والفئران، وغريها من اهلوام !! أضعاف املرات

يوجه زوجته  صلى اهللا عليه وسلموكان  !!أهذه أحوال املسلمني؟!! واحلشرات يف القمامة
بعض قطع من  صلى اهللا عليه وسـلم عندما رأى  -رضي اهللا عنها السيدة عائشة  احملببة لديه

ـ  - على األرضاخلبز   ، وورد يفتأا نعمة من اهللا والبد من احملافظة عليها ولو قلَّ
   )ةالفتاوى احلديثي( }ما بطر أحد النعمة فعادت إليه{ :احلديث

أأمرنا اهللا أن !! كم من اخلبز يف هذا الوطن يشترى ويرمى علفاً للحيوانات؟
بـزه وندخلـه النـار مث نرميـه     ملاذا نعجنـه وخن !! نصنع اخلبز لنطعم به احليوان؟

 ﴾إِنه الَ يحب الْمسرِفني﴿ :أليس هذا إسراف ى عنه اهللا وقال فيه!! للحيوانات؟
  ].األعراف٣١[

مصاريفنا حنن وأوالدنا على التليفونات احملمولة تكفي ميزانية دولة، ومعظـم  
تاجـه يف الضـرورة،   أوالدنا يستغلون هذه التليفونات يف التفاهات، هذا التليفون حن

كتحديد ميعاد ملقابلة شخص، وعند مقابلته أحتدث معه، لكن أحتـدث معـه علـى    
!! ين؟هل هذا يوافق عليه الطب والعلم والعقل والد!! التليفون نصف ساعة أو أكثر

  .ال هذا وال ذاك
والذين خترج أوالدهم يف الثانوية العامة، وأبناء هذا الزمـان تربـوا علـى    

إن أبانا على كل شـيء  : بالكلية على األب واألم، كأن لسان حاهلم يقول التواكل



 عدم حتكيم العقل                      حممد أبوزيد يفوز/ فضيلة الشيخ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
))مم٢٠١٢٠١٢٢//٩٩//٦٦هـ هـ ١٤٣٣١٤٣٣  شوالشوالمن من   ١٩١٩اخلميس اخلميس   --  يياملعاداملعاد    --    السهرةالسهرةدرس درس ((

  

  

 
 

من كليات القمة، ال يـذاكر وال   -كما يقال  -قدير، يريد الشاب أن يدخل كلية 
أيب معه، وإذا مل أُقبـل يف  : يعبأ بالدروس، وال يسهر وال جيتهد، ويقول لنفسه ولغريه

ـ  جتد معارك يف اُألسر ال حدو!! كلية حكومية سيدخلين يف جامعة خاصة صهلا، فير 
وهو غري مؤهل هلا ال نفسياً وال ذهنياً وال علمياً، ماذا  ،بن على دخول كلية معينةاال

  .هنا جيب أن نرجع حلكم الشرع والعقل!! يفعل األب؟
مب كلفين الشرع حنو أوالدي؟ أن أربيهم حسب وسعي وطاقيت، ال أسـتدين  

إن كان يف اسـتطاعيت   .ألربيهم، وال أكلف نفسي شططاً ألدخلهم جامعات خاصة
ال أستطيع غري هذا، هذا هـو الـذي    :، وإن مل يكن يف استطاعيت أقولتمعفبها ونِ

  .أمرنا به اإلسالم، ومن فعل غري ذلك فقد ظلم نفسه
لو دخلي يكفي بالكاد ضروريايت، وأريد أن أدخل ابين جامعة خاصة مببلـغ  

إذا وجدت من يسلفين هذا العام، فمن يعطينيـه العـام   ! كبري، فمن أين آيت باملبلغ؟
كلها يف النهاية شهادة أو رخصة للحصول على عمل، وإذا نظرنـا  !! وملاذا؟! التايل؟

  :متعلمني، ألن هذه أرزاق قال فيها الرجل الصاحل إىل أغىن أغنياء القاهرة جندهم غري
لَوأَ نَّأَ ورزاق العباد لَعى احلملَ     ىجاتت إذاً من جههِلن البهائم     

احلح يبحـث عـن األرض   هو العقل، فالبهائم تتوكل على اهللا، والفالَّ :ىج
ا تتوكل على !! الليل جبانبها يسهر طوال ويزرعها ويرويها ليؤكلها، وإذا مرضتأل

  ].البقرة٢٨٦[ ﴾الَ يكَلِّف اللّه نفْسا إِالَّ وسعها﴿ :إذاً !!عز وجلَّاهللا 
ـ  لو استطعت أن أدخل ابين مدارس لغات بال تعب وال عناء وال مد يإىل  د
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ابـين   دخلحىت أُ حرام ال مانع، لكن لو كلفت نفسي شططاً فأقبل الرشوة، أو أغش
الـذي   -م العقل وال الشرع مدارس اللغات ليكون كغريه، يف هذه احلالة أنا مل أُحكِّ

واملؤمن كيس فطن ميشي على قدر الرزق الذي قدره له الرزاق  - عز وجلَّأمر به اهللا 
ـ ، ]البقرة٢٨٦[﴾الَ يكَلِّف اللّه نفْسا إِالَّ وسعها﴿ :عز وجلَّ أو  ،يمإن كان يف التعل

  !!أمر من األمور ييف أ .لسياراتأو يف ا ،أو يف املسكن أو يف املباين ،يف الزواج
ولكين أردت شقة أكرب  ،شقة حجرتنيأحتصل به علي من املال  لو معي مبلغٌ

إِياكُم والدين، فَإِنه هم بِاللَّيلِ، ومذَلَّـةٌ  { !!:فأستدين هلا ديناً أسدده على سنني
، عن أنس رضـي اهللا عنـه   السابع من فوائد أيب عثمان البحريي: موسوعة احلديث( }النهارِبِ

ميشي على قدر وسعه الـذي قـدره لـه    املؤمن مطالب بأن إذاً  ).والبيهقي يف الشعب
 .عز وجلَّالرزاق 

لكن الطامة العظمى فيما خرجته األجهزة يف بلـدنا، فقـد    .. مناذج بسيطة
ن يوعشـر  نياثـن ذكر جهاز اإلحصاء أن ما ينفقه املصريون على املخدرات يف العام 

ر يف اهلشيم، أين ، وأنتم رأيتم اآلن املخدرات صارت بني الشباب كالنااًدوالر مليار
الذي ينفق يف مواد التجميل للنسـاء يف القـاهرة   !! وليسوا أُميني!! عقول الشباب؟

وآلمرنهم فَلَيغيرنَّ ﴿ :هذه األموال تنفق فيما يغضب اهللا!! فقط مثانية مليارات جنيه
اللّه لْقرضي ].النساء١١٩[ .﴾خاهللا؟ لكن أين املليارات اليت ننفقها فيما ي.!!  

املادية على الزواج، فإذا  االستطاعةويشكو اآلباء واألبناء والبنات من عدم 
اج ماذا ينفقون؟ فيما ال فائدة فيه وال طائل منه، وكلها ديون، وخيـرج  وهلم الز ابد

للقاعة كذا، وللفرقة كذا، وللكـوافري كـذا،   ! بكذا، ملاذا؟ اًالشاب من زواجه مدين
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  !!مبالغ كلها خرافية ال طائل هلا !!كذاوللسيارة اليت تزفه 
تبيع اخلضروات الورقية كالفجل واجلرجري، ومتـد   امرأة: على سبيل املثال

سـرادق  يدها وتأخذ من الناس ما يتصدقون به، وعندها حناء البنتها، فأنفقـت يف  
ند هل العقل يأمر املسلم ع! أين العقل يف هذه األمور؟! !اًاحلناء أربعة عشر ألف جنيه

لرواده حىت يكـون   مكاناً هادئاً هيئويالزواج أنه ال بد أن يشتري الباجنو واحلشيش 
املسلمني، وإذا حتدث رجل عاقل مـاذا  د أليس حيدث هذا يف كل بال الزواج ناجحاً؟

وال يسـتمعون   !!عون معه؟ أقلها يستهزؤن به، فلم يعد الناس حيكمون العقـل يصن
  !! لصوت العقل

ها ، اخلالص منها كلَّوال تحد ه اآلن من مشاكل ال تعدولذلك حدث ما نرا
مضي أمراً صـغرياً أو  فينا، فال ن عز وجلَّأن نرجع إىل هذا اجلزء اإلهلي الذي ركَّبه اهللا 

، وعرضنا ذاك على شرع اهللا، فإن وافـق العقـل   دبرنا ملياكبرياً إال إذا تفكرنا وت
الشرع أبينا، وإذا أردنـا زيـادة التأكيـد     ل أووالشرع أمضيناه، وإن مل يوافق العق

وأَمرهم شورى ﴿ :نستشري أصحاب العقول، وأصحاب البصائر، فنعمل بقـول اهللا 
مهنيالشورى٣٨[ .﴾ب ،.[  

وكان فيهم رجل واحد حكـيم،   - قيل يف اجلاهلية لعائلة كان عددها ألفاً
الن عددهم ألف، فيهم حكـيم  إن بين ف( :لكنهم ال يصدرون أمراً إال عن رأيه
  )فهم ألف حكيم.. واحد ال يصدرون إال عن رأيه 

إذا كـان مـن آفـة     !!؟لكن أين من يتبع رأى احلكيم يف هذا الزمن العقيم
فإن من أعظم اآلفات أن يكون بني القـوم   !!!العصر أن الناس ال يحكمون العقول



 عدم حتكيم العقل                      حممد أبوزيد يفوز/ فضيلة الشيخ
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   !!!!هماحلكيم ويرمون رأيه خلف ظهورهم وميشون على أهوائ
بكيـات  من كل جماهل وفنت وم النجاةُ: تباع العقل املستضيء بنور الشرعإ

نسأل اهللا أن مين علينا برضاه، وأن اهلَدى السديد يف إتباع  .ومضحكات هذه احلياة
  .حبيبه ومصطفاه، واملنهج الرشيد يف العمل على ج أصحابه اهلداة

  لموصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وس
**************  

  

 


