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تجديد اخلطاب الديين، نرجوا من لوهناك دعوة  ،سنة احلياة تجديدال: فضيلة موالB: السؤال األول
  ؟يف اخلطاب الديين، وكيف يكون التجديد فضيلتكم إلقاء الضوء على ذلك

 -----------------------  
  :بعض النقاط �ختصار شديدإىل ري فيه شوسأ ،موضوع طويل هذا: اجلواب

صَّلت يف نفوس الناس وحسبوها من الدين وأن الشرع موافٌق  ت، هناك عادا!!Bه معكم الليلةما بدأ: اأوهل q
أ}م اإلحتالل  ،وهذه العادات انتشرت يف عصور الظالم واجلهل .!!ين بُعد املشرقنيعليها، وهي بعيدة عن الدِّ 

زعبالت، فهي حتتاج تشرت مثل هذه اخلُ ومل يكن هناك علم وال غريه فانالعثماين الذي ظلَّ مخسمائة سنة يف مصر، 
  .برتحاب وجلَّ  الشباب يُقبل على دين هللا عزَّ جتعل  سوفو  أن نبدأ أوًال �ا،

ما وظائف النيب ، واآل}ت وظيفة من وظائف النبوة...  ،حضرة النيب بدأ دعوته بتالوة اآل}ت: األمر الثاين
ُلو َعَلْيُكْم َآَ}تَِنا( :أول وظيفة له - )ْنُكمْ َكَما َأْرَسْلَنا ِفيُكْم َرُسوال مِ (، !!ألمته؟ ن و إخواننا السابق، )البقرة١٥١( )يـَتـْ
ِإنَّ ِيف َخْلِق السََّماَواِت ( :يف القرآن، ولكن قال اهذالقرآن، وربنا مل يقل  يعلمنايتلو عليكم آ}تنا يعين : قالوا

َسُنرِيِهْم َآَ}تَِنا ِيف اآلَفاِق َوِيف َأنـُْفِسِهْم َحىتَّ يـَتَـبَـنيََّ َهلُْم ( ).آل عمران١٩٠( )َ}تٍ َواالْرِض َواْخِتالِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر آل
  ). فصلت٥٣( )َأنَُّه اْحلَقُّ 

�ا أهل الكفر يف  جاء ذيوال ،إلسالملنصر الهرت بشائر ظاحلمد �  -يف هذا العصر  -حنن حاليًا 
صغارB،حنتاج هذه األشياء لنريها ألوال .نيةيت تؤيد اآل}ت القرآصرية الاملكتشفات العلمية واملستحد�ت الع  دB و

ويفتخروا  ،وإنتماؤهم لدين هللاليزيد زهوهم  -فاق اليت حوهلم ويف اآل ،أنفسهميف  -ونعلمهم هذه اآل}ت 
  .�إلنتساب لإلسالم

صلِّ مل يعد ُجيدي  ويرددها  - عشر ُخصلةله مخسة ألن ¡رك الصالة  اآلن أن تقول ألحٍد من الشباب 
ليس يل عالقة �ذه : وكم يف جهنم، فيقول لك ،يف اآلخرةوكم واحدة  ،كم واحدة يف القرب  - نخواننا املتشددو إ

فيها الصالة هذه أن : يريد أن تقول له، !!وماذا يريد؟ .كربَّ دماغه عن هذه األشياءفإنه م –املوضوعات كلها 
مثل  .فتحتاجها لصحتك وعافيتك وسالمتك النفسيةلدار اآلخرة واك لربِّ ها حمتاج إلي فإن مل تكنفائدة لنفسك، 

 - يدخلها يؤدي الصالة �هليئة اإلسالمية  نْ ت نفسية، مَ عندهم اآلن مراكز يسمو¨ا مصحا ،!!اجلماعة األوروبيني
، مع وجلَّ  ديها � عزَّ ليت نؤ االيت حققوها �لعلم احلديث حلركات الصالة للمنافع  ،!!ملاذا؟ -هيئات الصالة فقط 

  .أبداً  يءأ¨ا ليس فيها ثواب وال ش
ينِ ( :قال لناألن هللا والدB، اج أن نُدخل هذه األشياء لُنقنع أفنحت وماذا  ).البقرة٢٥٦( )ال ِإْكَراَه ِيف الدِّ

ورد يف  له يؤيد ماوالعلم احلديث ك ،، والربهان موجود يف القرآنىل إقناع وإقتناع وبرهانإحيتاج  ،!!حيتاج الدين؟
  . رآنالق

إلنسان، يف األمراض اليت تعاجلها من أجل احماضرات إىل يف الصالة، ألن الصالة حتتاج  اً واحد اً و¯خذ ملمس
وهذ رسالة دكتوراه وال يوجد عالج أجنع لدوايل الساقني من الصالة،  ،عالج دوايل الساقنيتجن حي نهفالنساء كلُّ 
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  .!!مسجلة يف جامعة األسكندرية
صابت الناس ِإنَّ ( :غط والسكر وغريه وغريه ال يوجد عالٌج هلا إال الصالة؛ الضأمراض العصر كلها اليت أ

ُر َمُنوًعا .ِإَذا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوًعا .االْنَساَن ُخِلَق َهُلوًعا وهذه  ).املعارج) (٢٢: ١٩( )ِإال اْلُمَصلِّنيَ  .َوِإَذا َمسَُّه اْخلَيـْ
  .ولكين أتكلم عن رءوس مواضيع ت،لتفصيالحتتاج  موراأل

العصر زاد فيه التوترات وزاد فيه املخرتعات، واملخرتعات اليت نراها اآلن امليكروفون واإلضاءة والتليفزيون 
والدماغ وتؤدي إىل حدوث التوتر والنرفذة والعصبية العصرية، وما  نكلها qيت على دائرة املخ والذه  وغريه وغريه،

  !!.عالجها؟
ا ننا نعمل هلأنه ال عالج هلا إال أ: ية فقالوا�لوسائل العلمية واملعامل التكنولوجهل الغرب حبثوا أماعة اجل

كيف  .على اإلنسان �ألمراض العصبية والنفسيةفال تؤثر  ،لكهر�ء لتنزل الطاقة الزائدة يف املخمثل ال سليب معاد
  يكون املعادل السليب؟

ص أن يضع: قالوا ص من الطاقة الزائدة، وكلما استخدم األدوات رأسه  البد للشخ على األرض حىت يتخل
فالذي يزيلها أن  - يعطي شحنات زائدة يف املخ توتر اإلنسان وتثري العصبيةجهاز احملمول وكلنا معنا  -الكهر�ئية 

أثبتوا لنا أن  قدرض، و ىل مركز األاإلنسان يكون متجهًا إ يضع رأسه على األرض، ويكون العالج أجنح وأمتُّ لو أن
 -لو مل يكن للجنة  -، فأB أحتاج السجود !!يتم يف السجودعلى األرض مركز األرض هو الكعبة، ووضع الرأس 

  .ملثل هذه األمورحنتاج فكلنا ، وقس على ذلك، من التوترات العصبية والنفسيةألن أعيش سليماً 
  ؟اذا تكون ثالثة أشهر وأربعة أشهرومل ،ةدِّ ما فائدة العِ : يقولون -ن و حلادياإلن و و اجلماعة املتبجح قالعندما 

صل  احلالة العلمية ºلة علمية عنده  يفرجل من العلماء األمريكني ُجيري جتارب ومتزوج واحدة وشكَّ فيها، فو
ه األمريكيات غري املسلمات هذ نساءوجد أن الفتجارب الأم ال، فوسَّع آخر  رجلٍ Bمت مع املرأة هل  يعرفأن 

ُتوضع أن هناك بصمة �لبحث واملسلمات ملتزمات، فوجد ، وال يكفيها واحد فقطالرغبة عندهم زائدة عن احلد، 
 تزويج هذه املرأةلفأB أحتاج  .ال بعد ثالثة أشهراجلنس فيه، هذه البصمة ال تزول إ يف الفرج للرجل الذي مارس

  .qتيين بصمة جديدة لرجل آخرثالثة أشهر حىت تزول هذه البصمة وأن متكث من رجل آخر 
ويزيد  ، ويشعروا ¾عزاز يف كتب هللا،�ذا الزهو يف دين هللاهذا العلم احلديث عندما نقوله ألوالدB أال يشعر 

  .إميا¨م ��
لكي نثبتها �لعلم احلديث، وال ¯يت اآل}ت  وِّ لفنحن يف حاجة لنربط الدين �لعلم احلديث بشرط أن ال ن

صحَّت ¯يت �ا من القرآن، واملواقع املوجودة واحلمد �  ال ة اليت مل تثبت،العلمي�لنظر}ت  �لقوانني اليت ثبتت و
  .علمي يف الدينعلى اإلنرتنت لإلعجاز ال

  Bا جتديد الدين يف هذا العصر لشبابنا وبناتنا وأهل بلد�اإلعجاز العلمي } أحباب هي املادة العلمية اليت 
صلوا إىل إلنسان تصديقها عند عندما جيد اياء موثقة يف كتاب هللا، وتزيد اليقني أل¨ا أشكلهم،  أهل العلم الذين و

كثرية على النت قع  اومو  ين يف اليمن،ور زغلول النجار، وموقع الدكتور الزبداعندB طبعًا موقع الدكت .هذه احلقائق
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   .ن املصوروهي القرآبعد ، حنن نعمل جتربة اآلن ومل ننتهي منها ومصورة
   !!وما القرآن املصور؟

صوروها فنأيت �ا ونعلق عليها  ونقول  على قدر الطفل يف مكتب حتفيظ القرآن اً خفيف اً تعليقاآل}ت العلمية 
صة ب كتاتيبالألحبابنا يف  هذا الفيلم عرض عليهم بني فرتة وفرتة وأإعمل لألوالد نصف ساعة اسرتاحة : نااخلا

عندما كنا نرى حلقات الدكتور كلنا ،  أن القرآن مطابق للعلم احلديث والعصر احلديث العلمي القرآين حىت يرى
   .لكن على قدرهذا النهج و مصطفى حممود رمحة هللا عليه، كان ميشي على 

الصالة  ؛ال تزيد عن ثالمثائة آية، كل اآل}ت التشريعيةيف القرآن  آل}ت التشريعيةا -آ}ت القرآن العلمية 
، }ت العلمية ألف وثالمثائة آيةاآلأما  ،ال تزيد عن ثالمثائة آيةكلها لبيع والشراء  اوالطالق و  ج واملرياثحلوالزكاة وا

ألوالدB العلم احلديث هذا ؟ ندخل ذلك ، كيفوجلَّ  وكأن هللا يبني لنا أن هذا القرآن كتاب علم يهدي به هللا عزَّ 
  .يفرحوا ونرتك األطروحات القدمية حىت

و تفسري أتفسري بن كثري يف هذا التفسري من أين أتيت به؟ إن مل يكن : يقولونو أحبابنا املتشددين بعض Äيت 
على الرحب والسعة، ولكن سيدB رسول و عن رسول هللا فال مانع  اً تفسري كان لو  ف ،!!غري مقبول، ملاذا؟قدمي يكون 

ره  هيالئم، أليس كل واحد منا قد يلهمه هللا تفسريًا ؟ ألن كل واحد Äخذ على قدره، ملاذاهللا ترك القرآن ومل يفسِّ
يف اآلية يف وقت معني وأنت حمتاج هلذا الفهم، معنا، فقد يعطيك فهمًا حيدث ما هذا ويالئم حياته يف كتاب هللا، و 

  .وليس لك شأٌن مبعضالت كتب التفسري
املسلم بعد التأدب ºداب  املرء اإلسالمي } أحباب يصنع من نريد أوالدB أن يصلوا هلذا املنهج، فاملنهج

 ًBمالئكة اإلهلاممن وإما ، ما من هللا مباشرةً إ ؛امله عٌني يف قلبه تتلقى اإلهل ،ُملهماً اإلسالم إنسا.  
صلنا هلذه املرحلة فل وال مكتشفات، ألن عندB ال خمرتعات  ،ال من الغرب وال من الشرق سنا يف حاجةلو و

، ومن يف آفاق القدميمعهم به هللا عز وجل، فكلنا حيتاج إىل هذا األمر، لكننا ندور  ام يلهمهمأوالدB عندهم اإلهل
صحيح يف الفكر الديين املستقيم السليم أال  .خيرج عن القدمي كأنه خرج عن الدين، مع أن القدمي رمبا يكون غري 

صبحإعادة طرح  ؛ن كتب التفسري كلها حتتاج إىل إعادةتعلمون أ    .!!ت ال يقبلها العقلألن فيها حقائق أ
إن األرض حممولة : يقول ،)إذا زلزلت األرض زلزاهلا( رفسما ييقول عند تفسري القرطيب وهو تفسري مشهور

  إىل القرن اآلخر حدثت الزلزلة، هل ينفع هذا التفسري يف عصرB؟  قرنٍ من  أن يُغريِّ ، فإذا أراد على قرن ثور
لكن اآلن عرفنا ، ن وال يعرف غري ذلكمخَّ كان على قدر عقله، وهذا  هل ينفع أن نقوله حىت ألطفالنا؟ 

  .حنتاج إىل مطابقة العصر يف العلوم الشرعية والقرآنية غري الثابتة ،ما دواعيها؟و  ،؟أسبا�اما الزالزل و 
أحٌد ولو رجعنا إىل علم الفقه، هل يوجد  ،جندد يف األحوال ناالقواعد الشرعية الثابتة ليس لنا شأٌن �ا، ولكن

هل يف الكتب من العلوم الفقهية ومن الكتب الفقهية اليت درسها يف الكلية؟ ن يُفيت فتوى عصرية أمنا يستطيع 
  هذه األشياء العصرية؟ اليت درسناها يف الكلية 

وآخر يريد  ،وآخر يريد نقل دم، من أى كتاب أجد له تشريعه؟ أطفال األBبيبويريد أن يعمل سألين يواحد 
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  .، وكل هذه أشياء عصريةاً ضو أن يزرع عُ 
كله، ألن املستجدات العصرية كثرية جدًا وزادت عن   القدمي أكرب كمًَّا وحجمًا من الفقهالفقه العصري 

أم جنتهد؟ جنتهد فهي حتتاج إىل  أن اجلماعة السابقني مل يقولوا هذا الكالم ـ فهل نتوقف عنده؟: نقول .!!احلد
صحة العلوم الشرعية اليت حصَّلها املرءاإلجتهاد اإلجتهاد ولكن بضوابط    .الشرعية ومع 

  .ر لنا هذا األمر إن شاء هللايسِّ نسأل هللا عز وجل أن يعيننا مجيعاً عليها ويُ االجتهاد حيتاج إىل أمور كثرية، 
********************  

وكيف ميكن  الشباب؟أبناءك مب تنصح فضيلتكم ومستقبلها الواعد، ، هم أمل األمةالشباب : السؤال الثاين
صلى هللا عليه وسلَّم تمام الدين ممثًال يف سيدB رسول هللا ه؟ وما مدى إنفسهم وألمتهمإستثمار طاقاÍم أل

  �لشباب؟
 -----------------------  

صلى هللا عليه وسلَّم: اجلواب راد أمرًا من أن اإلنسان إذا أعلَّم األمة وهذا للشباب وغري الشباب،  الرسول 
مع اإلستعانة  ،درسه من كل نواحيه قبل البدء فيهوي ،البد أن يضع له خطة سليمة ،شأنه مهما كانور الدنيا أم

  :وضرب لنا أمثلة ال تُعد ونكتفي مبثاٍل واحد، ومع أخذ التوفيق من مواله، لكن البد أن خيطط له ،��
صلى هللا عليه وسلَّم كان  إلسراء لرة Ï}ٍم قليلة كان قد ذهب يف رحلة وقبل اهلج ،إىل اهلجرة اً خارجالرسول 

صلى �ألنبياءواملعراج،  مث إىل السماوات مساًء تلو مساء، وقد قال يف مساحات الزمن  ،من مكة إىل بيت املقدس و
صلى هللا عليه وسلَّم وبني كل مساء ومساء عرض كل مساء مسرية مخسمائة عام، ( :بني كل مساء وعرض كل مساء قال 

  .١)ة عامسمائمسرية مخ
صل إىل سدرة املنتهى، مث قاب قوسني أو أدىن،  ،جتاوز كل هذه السماوات ينام كان ورجع وفراشة الذي  وو

هناك مانع؟ أفال كان هل   ،!!أفال كان يستطيع أن يصل من مكة إىل املدينة يف طرفة عني وأقل؟ .عليه مل يربد بعد
ولكنه أراد أن يضرب املثل والقدوة إلخوانه  ؟يكون يف املدينة قٍ رب كالÄيت له �لرباق و يستطيع أن يدعو هللا أن 

َوهللا ( :ن يصلوا إليه، ألن هللا قال لها أيستطيع أن يهاجر ظاهرُا أمام أهل مكة ولن يستطيعو كان  .املؤمنني
لكنه ذى، لألفيتعرضون  ذلكل كان سيفعلكن لو عمل ذلك فكل الشباب   ).املائدة٦٧( )يـَْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ 

  .على قدره أنظروا للضعيف كيف ميشي وامشوا،  ٢)سريوا على قدر ضعفائكم( :إختار لنا املنهج الذي قال فيه
ورتَّب ر ثالثة أ}م حىت يهدأ القوم، اووضع اخلطة احملكمة، خيرج من البيت ويتوجه إىل الغار، وميكث يف الغ

                                                           

َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم ِ�ْلَبْطَحاِء، ُكنَّا ُجُلوًسا َمَع َرُسوِل ِهللا : َعْن َعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب Ó قَالَ  أبوداود والرتمذي وغريهم كثريو رواه اإلمام أمحد  ١
َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوسَ  : ، قَالَ )َواْلَعَنانُ : (قَالَ . َواْلُمْزنُ : ، قـُْلَنا)َواْلُمْزنُ : (السََّحاُب، قَالَ : قـُْلَنا: ، قَاَل )؟َأَتْدُروَن َما َهَذا: ( لََّم َفَمرَّْت َسَحابٌَة، فـََقاَل َرُسوُل ِهللا 

َنا، فـََقالَ فَ  بـَيْـنَـُهَما َمِسريَُة َمخِْس ِمائَِة َسَنٍة، َوِمْن ُكلِّ َمسَاٍء ِإَىل َمسَاٍء َمِسريَُة  :قـُْلَنا ُهللا َوَرُسولُُه َأْعَلُم، قَالَ : ، قَالَ )َهْل َتْدُروَن َكْم بـَْنيَ السََّماِء َواْألَْرِض؟: (َسَكتـْ
  ).اٍء َمِسريَُة َمخِْس ِماَئِة َسَنةٍ َمخِْس ِماَئِة َسَنٍة، وَِكَثُف ُكلِّ مسََ 

٢
ِإّينِ َألqََخَُّر َعْن َصالِة اْلَغَداِة  ،َ} َرُسوَل اÕَِّ : َجاَء رَُجٌل ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى اÕَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقالَ (: قَالَ  Ó َعْن َأِيب َمْسُعوٍد األَْنَصاِريِّ روى البخاري ومسلم  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَشدَّ َغَضًبا ِيف َمْوِعَظٍة ِمْنه يـَْوِمِئٍذ، فـََقالَ : قَالَ . بَِناَأْجِل ُفالٍن ِممَّا يُِطيُل  ِمنْ  َّÕَصلَّى ا َِّÕَفَمْن  ،َ} َأيـَُّها النَّاُس ِإنَّ ِمْنُكْم ُمنَـفِّرِينَ ":َفَما رََأْيُت َرُسوَل ا

  .)فَِإنَّ ِفيِهُم الضَِّعيَف َواْلَكِبَري َوَذا اْحلَاَجةِ  ،فـَْلُيوِجزْ َصلَّى ِ�لنَّاِس 
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ألخبار ومن تيه �}م الغار من Äيف أ ورتبريكبهما هو والصديق، س نياللتأمر الدليل وكان كافراً، ورتَّب الناقتني 
كل يوم، ومن ميشي يف الروحة طازج  آخر ولكن طعام  ءات أو شيمعلبَّ Äتيه �لطعام الطازج، ومل Äخذ طعام 

  األقدام، رتب كل هذا الرتتيب ملاذا؟والغدوة ليزيل آ�ر 
، أو شاب يريد أن يبدأ اً سليم اً دولة تريد النجاح ُختطط ختطيط، للمرء إال �لتخطيط السليمنه ال جناح أعلمنا 

   .اً سليم اً حياته خيطط ختطيط
يضع خطة  رتي شقةً ريد أن يشيضع خطة حمكمة، ي اً يريد أن يبين بيتضع ُخطة حمكمة، ييريد أن يتزوج 

واجلماعة الذين  .من خطة حمكمة حياته ودنياه أو أى أمٍل يريد حتقيقة البد له يفمٍر يريده اإلنسان أى أحمكمة، 
  .فهذه ليست بركة ولكنها عشوائية والبد هلا من التخطيط -خليها �لربكة  -: يقولون

، احلجز ألضمنكيفية ؟ و اآلن، البد من التخطيط، هل أسافر �لقطار وما املواعيدلقاهرة لأB أريد أن أسافر 
ضرورة لإال إذا كان  ،نظام إسالمي؟ الفهل هذا  ،هلكن أريد السفر للقاهرة أذهب مباشرًة للقطار أو لغري 

  .التخطيط السليمهو اإلسالمي كن النظام رات تبيح احملذورات، لوالضرو 
وبعد واإلنسان أثناء الوظيفة يكون الراتب إىل حٍد ما كبري،  ،ف وليس يل دخٌل إال وظيفيتأB رجل موظ

أدوية إىل  تاجوحيألنه عند كربه تزيد األمراض والعلل  الوظيفة الراتب يكون ليس له قيمة مع كثرة احلاجات،
  وعالجات من غري حد، فماذا أفعل؟ 

أكفي أو } بنييت، ال  ،} بين وأغضب منه: أقولال حبيث ال أحتاج يف هذا الظرف و ن أخطط لنفسي بد أال
التخطيط السليم ينبغي أن هذا  .سالمي الذي وضعه نيب اإلسالم صلى هللا عليه وسلَّمنفسي ألن هذا النظام اإل

للضرورة يف أضيق احلدود للضرورة القُصوى، وأن ال أستدين إال  ،على أن ال أشرتي �لتقسيط إال مضطراً يُبىن 
كم من املسلمني ،   )هٌم �لليل ومذلٌة �لنهار( :ن كما قيلوالديْ  ،نفسه ذلين ال أالُقصوى، واملؤمن دائمًا حريٌص 

هل هذا نظام رسول هللا؟ وال الصحابة الكرام؟ وال السلف الصاحل؟ وال الصاحلني ن؟ يف هذه الذلة اآل موجودين
) َو� اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِننيَ ( ،ج، ملاذا؟شيني على هذا املنها اوكلهم م ،مل يفعلوا ذلكحىت يف عصرB هذا؟ 

  ).املنافقون٨(
وأصبحُت حبمد هللا أB قد أخذت �ذا التخطيط السليم يف حيايت واحلمد �، و هذا هو املنهج الذي ¯خذه، 

؟ ملاذاحتاج منهم شيئًا على مدى األ}م، وال أعزيز النفس على كل خلق هللا حىت على أوالدي ُأعطيهم على الدوام 
عانين واملعني أ، ءتاجًا لشيهناك فلسُت حمإىل هنا أو إىل ذاهب ملريدين أو ذاهب لبلد أو  .أيضًا �لتخطيط السليم

  .ووفقين هلذا األمر
مع نية صادقة ختطيط سليم  .أن تكون كل آماله البد هلا من ختطيط سليمفشبابنا كله ينبغي أن يالحظ 

  .وتكفينا هذه الوصية إن شاء هللا .Äيت العون من هللا ويتحقق األمل بفضل هللا جل يف عاله ،كيدةوعزمية أ
*************************  

احلرص  نوم لطمع،ومالبسات الشهوة وا ،كيف يكون التطهر من منازعات احلظ واهلوى: السؤال الثالث
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  احلظوظ اليت تقلل العزمية الباعثة على العمل؟واألمل؟ وكيف يكون تطهري القلب من 
 ----------------------  

رسول هللا، وال يلتمس  وعلى سنة ن يعرض اإلنسان كل خاطرة ختطر على قلبه على كتاب هللاأ: اجلواب
 :ويعمل بقول احلبيب صلى هللا عليه وسلَّم ،ن يلوي اآل}ت على حسب ما يريده هواهوال حياول أ ،عذاراأللنفسه 

ىل الصور الكرمية من صحابة رسول هللا والصاحلني من وينظر إ، ٣)ىت يكون هواه تبعاً ملا جئُت بهال يؤمن أحدكم ح(
  .ا اÝالعباد هللا يف هذ

Ó عمر Bهل متنعين حقًا هو : قال - ألنه يذكره  - أريد أن أراكإين ال : ه اخلطاب، فقاليبأتل قا رأى سيد
مع أنه قاتل لكن إذن فاحلب والُكره من شأن النساء، : فقال - وكان الرجل غري مهذٍب يف الرد  -ال : قاليل؟ 

  .موره وسنة حبيب هللا ومصطفاه يف كل أنه حيكِّم شرع هللاأبيه، إال أنه ال مينعه حقاً هو له، أل
 :فقد قيل ،أسرتشد برأي رجٍل رشيد عاٍمل خيشى هللا ،رأي السديديف هذا األمر إىل الأن أصل إذا مل أستطع و 

 ،وُأحسن عرض القضية عليه ،، وأمتثل لرأيهألنه لن جياملين -) رأيتموه خيشى هللا منال تسالوا عن دينكم إال (
 حىت ،مانةأعرض القضية Ï -وى يف صاحلي، ال أعرض القضية حبيث تكون الفتممكن أن ألنين أريد فتوى معينة ف

ومل يقل أهل  -  )النحل٤٣( )فَاْسأَُلوا َأْهَل الذِّْكرِ ( :لرأي فورًا للعمل بذلكمث أمتثل ل ،أمسع الرأي الشرعي Ïمانة
 علماء عاملني :يعين ،مع علمهم -وعلى جنو�م ن هللا قيامًا وقعودًا الذين يذكرو  ،)أهل الذكر(: ولكن قال ،العلم

ُتْم ال تـَْعَلُمونَ ( –   ). النحل٤٣( )ِإْن ُكنـْ
نهج القومي واهتدى إىل الطريق املستقيم إن شاء على املإذا سار اإلنسان على هذا الدرب فيكون قد مشى       

  .هللا رب العاملني
***************************  

جابه صلى هللا عليه عإ فما سرُّ وبنات األنصار،  اءُأعجب النيب صلى هللا عليه وسلَّم بنس: السؤال الرابع
  وسلَّم �ن؟

-------------------- --------  
ن يتفقهنَّ أنعم النساء نساء األنصار، مل مينعهن احلياء ( :ديث واضح، قال صلى هللا عليه وسلَّماحل: اجلواب
 ،!!كيف؟األمهات،  نع من اآل�ء و احلياء املصط ؟ع شبابنا وبناتنا يف هذا العصرما الذي ضيَّ  .٤)وجلَّ  زَّ يف دين هللا ع

 تفصيل �ل -وشروط البلوغ؟ وما ينبغي فعله عند البلوغ؟ األب  ؟يعلمه أمور البلوغاملفروض أن بلغ، من قد بين ا
  .ومودَّة أُلفة، فالبد أن يكون بيين وبينه هني ولنيو  سلسوÏسلوب 

 ،حضرة الضابط وصل: تقول أن الستيريد وعندما يدخل البيت  ،!!يف اجليش اً ل نفسه ضابطعاجاألب 
فأين يذهب  كما ينبغي،ال يريد أن يتنزَّل ويكلم أوالده   !!.فيه ىفَّ تحر خيكل واحد يبحث عن جُ أو   .} أوالدإنتباه 

                                                           

  . عن عبد هللا بن عمرو Óنياألربعأبو نعيم ف  ٣
   ).نعم النساء نساء األنصار مل يكن مينعهن احلياء أن يتفقهن يف الدين: (عائشة ß روى مسلم عن  ٤
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غري صحيحة، فيأخذوه إىل  !!صحيحة أم غري صحيحة؟ل منهم معلومات ، وحيصِّ !!لقرBءومن يسأل؟ االولد؟ 
  .ويضيع الولد، ومن املسئول؟ األبإن مل Äخذوه إىل منتد}ت السوء، العادة السرية  وكذا وكذا، 

وعالمات البلوغ لف ودار، أB شايفة جسمك  ،تعاىل } بنييت: شارفت البلوغ، تقول هلاالبنت : األموكذلك 
 وينزل عليكِ  ،كذا  سيحدث لكِ : تقول هلا ءحيدث أى شي وقبل أن غ كذا وكذا وكذا،وعالمات البلو ، ت تظهربدأ

و تصومي أن تصلي يف هذا الوقت أ وحرام عليكِ  ،كذاتفعلي  أن  وهذا الدم كذا وكذا وينبغي عليكِ  ،دم فال ختايف
ي املصحفأ ال  ،!!هذا يف هذا الزمان؟ أين األم اليت تفعل .وتسري معها على هذا املنوال .و تقرأي القرآن أو متسِّ

؟ يف هذا األمر الطهارة وحىت كيفيةضعي فوطة وانتهى األمر، : يف األمر إذا نزل عليها دم تقول هلا غاية ما .يوجد
  ؟ حبجة احلياء يف هذا املنوالأن تكلمها ال تكلف خاطرها 
امسها فيه غريزة أخرى  ، وهذا السن تظهريف سن الشباب تنأطبعًا : وتقول هلا ءها بعض الشيوتدخل مع

 ،يف كذا ونفسهاحة على الفور ـ اـ وتتكلم بصر وتريد أن يكلمها شاب جتعل البنت تنظر إىل الشباب غريزة اجلنس، 
أين سرَّها ؛ ءٌ وإذا حدث شي، بينهما ُخلطة ومودَّةصديقة هلا، ويكون  صريوتصاحبها وت نتبهي لكذا ولكذا وكذا،او 

آخر ومها والبلد كلها حتكي احلكاية  ،!!م يف غيبوبةواألب واأل البنت تفعل كذا وكذاتكون فال عند أمها، تقوله؟ 
  .فيه، ال ـ اإلسالم غري هذاألن الناس خيشون كالمهم  ،!!من يعلم

من بناÍن، ليعلِّ  ،ملاذا؟ ،يسألون حضرة احلبيب عن كل صغرية وكبرية ،نساء األنصار كن على هذه الشاكلة
عائشة معكن : يقول هلناحلكاية اليت ال يستطيع أن يتكلم فيها مباشرًة ف ، معه املمرضة اإلهليةوكان سيدB رسول هللا

ألن احلمل والوالدة يؤدي إىل  ،ن جعل السيدة عائشة ال تتأثر حبمل وال والدةأ وجلَّ  ومن حكمة هللا عزَّ  .لتفهمكن
واخلبا} ء األمة وهي اليت نقلت األحاديث، فهي اليت فقَّهت نسا -لتؤدي هذه الرسالة لألمة  - ضعف الذاكرة

  .نساء األمة صلوات ريب وتسليماته  عليهلاليت كانت مع رسول هللا 
يِن ِمْن َحَرجٍ ( :وجلَّ  لقول هللا عزَّ  ،احلياء هنا ال ينبغيإذن  لدين ليس ا ).احلج٧٨( )َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِيف الدِّ

على يكشفه أ ،و التناسل فيهيف عض مبرٍض عضالٍ  تأو إمرأًة مرضمرض لو أن رجًال  :فيه حرج، وأضرب مثاالً 
املسألة البد أن يُفيت املفيت يف حىت  كذلكفالدين   ،وهي نفس احلكاية ؟ ملاذا؟ للعالج،يهيدار  مالطبيب املداوي أ

  .يستكشف األمر كله من مجيع جوانبه
علموا نساؤكم سورة ( :أبنائها، ولذلك ورد وقيلُحتسن تربية حىت فالبد لألم أن تعرف كل ما يتعلق �لنساء 

أحكام الزB فيها الذي تلبسه، أحكام احلجاب فتعرف الزيِّ الشرعي فيها ألن فيها أحكام خاصة �لنساء، ، ٥)النور
فيها آداب كثرية  فتعرف كيفية اإلستئذان،آداب اإلستئذان  هاوما شابه ذلك، فأيضًا تعرف هذه األحكام، في

  .لنور وتعلمها لبناÍافتتعلم أحكام سورة ا ،ساءخاصة �لن
مسئوٌل عن رعيته، واملرأة راعيٌة يف هو و الرجل راعي يف بيته ( :مرB به اإلسالم وقال فيه نيب اإلسالمهذا ما أ

                                                           

٥
، )النور(، وعلموا نساءكم سورة )براءة(تعلموا سورة : (كتب عمر بن اخلطاب:عطية اهلمداين قال  عن أيب) ٢٤٣٧/ ٤٧٢/ ٢(وروى البيهقي  

  ).وحلوهن الفضة



 )أسئلة حائرة وإجا�ت شافية(                                               فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد

 بنقابة الزراعيني ـ األقصر) ٢جـ(هـ ندوة دينية ١٤٣٧احملرم  ٢٥م املوافق ٧/١١/٢٠١٥اجلمعة      ٨

يل فقط؟ فهي تظن ذلك، ال ـ إ¨ا وليست مسئولة عن األكل والشرب والغس، ٦)مسئولٌة عن رعيتهاهي بيتها و 
َها( :قواعد شرع هللا وأحكام دين هللاعن تعليم بناÍا ًال أو سئولة م واألكل  - )َوْأُمْر َأْهَلَك ِ�لصَّالِة َواْصَطِربْ َعَليـْ

 األوىل سئوليةامللكن  ).طه١٣٢( )ال َنْسأَُلَك ِرْزقًا َحنُْن نـَْرزُُقَك َواْلَعاِقَبُة ِللتـَّْقَوى( -ال شأن لك �ذا والشرب؟ 
  .نية اإلسالميةرتبية الدينية القرآاللرجل واملرأة؟ ل

********************  
  ، كيف أتعامل معه؟إذا غضب ي حدود الدين وسبِّهتعدِّ زوجي كثري الغضب لدرجة : السؤال اخلامس

------------------------------  
وبني األمة شعرة ما  لو كان بيين(: ، كان يقولÓعن سيدB معاوية  الواردةنتعامل �حلكمة : اجلواب

  .)انقطعت، إن هم أرخوا شددُت، وإن هم شدُّوا أرخيت
Bةنرفز الرجل شديد ال أعرف أن هذا طاملا أ، Bلتجنب إ�رته  -كما قلنا اآلن  -أعمل ُخطة حاًال  فأ

ونفتح فيه يف  يف هذا املوضوعال نتكلم : غضب، أقول لهإذا كذا فريد  أB أ: أقول لهكيف؟، أريد شيئًا ما ونرفزته،  
ت معك موضوع كذا ولكنك كنت أB كنت فتح: آخر، وأنتظر لوقت يكون فيه رضا بني الطرفني، فأقول له وقتٍ 

  فما رأيك فيه اآلن؟  غضبان،
 ،جتادلهن تريد أ ولكنها. لتعامل مع الزوجا  وقت رضا، فتحتاج إىل احلكمة يفننا يفسيكون الرد خمتلف أل

  .رب بعضاً نضن نتصارع وممكن أن فالبد أن خنتلف وممكن أدَّها بكلمتني، والكلمة تر  ،ومثلها مثله
َنُكْم ( :وبني بعضناما بيننا يف هذا الزمان وال عيان، لكن ن يكون بني نساء املسلمني نبغي أهذا ال ي َوَجَعَل بـَيـْ

   ). الروم٢١( )َوَرْمحَةً (: معهافقط ولكن مودة وليست  - )الروم٢١( )َمَودَّةً 
 كلف Ïمرٍ وهو قادم يف الطريق، وجائز أنه مُ ، وجائز واحد أغضبه جائز واحد أغضبه يف العمل؟ غضبي ملاذا
أمور كثرية يتعرض هلا ... أن خيربين به، ال يستطيع أو من والده أو من إخوته وغري قادر على فعله و من العائلة 

  .فألتمس له األعذار، ه يف مههالرجل وال يريد أن ُيشرك زوجته مع
عيالك لك أترك : تقول أو ترتك له البيت ومتشي، و  ،فوراً  ء وتريد منه تنفيذهولكن الزوجة تطلب الشي

ح تتصرف فيهم، وهل   .ويفلت الزمام بني الطرفني ،يف الغضب اآلخر يزيدعلى اجلانب وهو !! هذا الوضع؟يصِّ
ولكن للقريب وللحبيب تكون  -ة للغريب شعرة معاوي - لكن البد أن تكون األمور بيننا وبني بعضنا شعرة معاوية

  .يننا فتحل كل املشاكل إن شاء هللابوالرمحة املودة 
وهللا أB } فالن مل : أقدم له بعض املدح والثناء، وأقول لهالطلب أن ل قدر اإلستطاعة قبل أن أطلب او وأح

��  .ذكر بعض حماسنهتو  -ذا وأنت كذا وكأجد مثلك يف الوجود، ولذلك فأB أحبك حبًا ال يقدر عليه أحد، 
وُملقي  ،أنت ¡رك عيالك عليَّ : له هل سيغضب؟ ال ـ لكن هي تقولرجٍل فينا لو ُكلم �ذه الطريقة أي عليكم 

                                                           

َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، فَاْألَِمُري الَِّذي َأال ُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم : (روى البخاري ومسلم وَعْن اْبِن ُعَمر رضي هللا عنهما َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اÕَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ  ٦
ُهْم، وَ  ُهمْ َعَلى النَّاِس رَاٍع َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َوالرَُّجُل رَاٍع َعَلى َأْهِل بـَْيِتِه َوُهَو َمْسُئوٌل َعنـْ ، َواْلَعْبُد اْلَمْرَأُة رَاِعَيٌة َعَلى بـَْيِت بـَْعِلَها َوَوَلِدِه َوِهَي َمْسُئوَلٌة َعنـْ

 . )رَاٍع َعَلى َماِل َسيِِّدِه َوُهَو َمْسُئوٌل َعْنُه، َأال َفُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتهِ 



 )أسئلة حائرة وإجا�ت شافية(                                               فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد

 بنقابة الزراعيني ـ األقصر) ٢جـ(هـ ندوة دينية ١٤٣٧احملرم  ٢٥م املوافق ٧/١١/٢٠١٥اجلمعة      ٩

لكن ، مثًال، وهذا الكالم حيدث، فما ردِّ الفعل؟ يكون العكس على الفور - احلمل عليَّ ووجودك كعدمه يف البيت
  .اليت علمها لنا حضرة النيب يف التعامل مع اآلخرينالبالغة  احلكاية حتتاج إىل احلكمة

علينا برضاه، وأن يوفقنا أمجعني ملا حيبه  نَّ ميُ يف هذا الوقت املبارك امليمون أن  وجلَّ  ندعوا هللا عزَّ : اخلتام
وإذا  ،وا استغفرواوأن جيعلنا من الذين إذا أساء ه عليه،املقبلني بويرضاه، وأن جيعلنا يف الدنيا من خيار عباده 

وأن جيعلنا دائمًا وأبدًا بشرعه عاملني وبسنة حبيبه صلى هللا عليه وسلَّم . رواكَ ذَ  رواذُكِّ أحسنوا استبشروا، وإذا 
وأن يبارك لنا يف أموالنا وأرزاقنا، وأن يبارك لنا يف أوالدB  كلها،آخذين، وأن يبارك لنا يف أبصارB وأمساعنا وقوتنا  

الشر من أمريكا وأهل بلدB مصر وحيفظها من شرور احلاقدين واحلاسدين وأهل املكر  يفيبارك لنا وأن ، وبناتنا
وميأل بلدB ، املبني يف العاجل القريبويفرحنا بنصره  ،مربماً  واليهود أمجعني، ويقضي عليهم قضاءً ورو� وأهل أ

من مجيع املؤامرات اليت ُحتاك هلذا البلد  وينجينا ،املساعداتالربكات واملسرات، ويغنينا عن مجيع خلريات و �
وجيعل مصر ووأهلها حاملًة لواء اإلسالم إىل يوم الزحام، وجيعلنا دائمًا وأبدًا من الذين يستمعون القول ، األمني

  .فيتبعون أحسنه
  وصلى هللا على سيدB دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم

ورجعنا إىل هللا  ،تبنا إىل هللا .ونتوب إليه ،ه إال هو احلي القيومالذي ال إل ،نستغفر هللا العظيم( :وقولوا مجيعاً 
وسيئات  ،ر أنفسناشرو إىل ذنٍب أبداً، وبرئنا من وعزمنا على أننا ال نعود  ،وندمنا على ما فعلنا وعلى ما قلنا

            . )خيالف دين اإلسالم ءوكل شي ،عمالناوقبائح أ ،أقوالنا
   وعلى آله وصحبه وسلَّموصلى هللا على سيدB دمحم

  أبشروا مبغفرة هللا، وانصرفوا مغفوراً لكم، و�رك هللا فيكم أمجعني  
********************* 


