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  احلرية يف اإلسالماحلرية يف اإلسالم

  ما مفهوم احلريات يف اإلسالم؟: سؤال
=======================  

اليت يريدها يف دنيـاه، فلـيس لـدى املسـلم      أعطى للمسلم حرية يف اختاذ العقيدة الصحيحة اإلسالم
الَ إِكْـراه  ﴿ :قال عز وجلَّألن اهللا  ،على الدخول يف اإلسالم -أو يكرهه  -غري مسلم  اًصالحيات أن يرغم أحد

  ].يونس٩٩[ ﴾فَأَنت تكْرِه الناس حتى يكُونواْ مؤمنِنيأَ﴿: بذاته صلى اهللا عليه وسلموقال للنيب  ].البقرة٢٥٦[ ﴾في الدينِ
، مث بعد ذلك إذا دخل املؤمن ورضا من اإلنسان، هذا يف البداية إن اإلميان ال ينفع إال إذا كان عن اقتناع

بد له من ميان ال، ألن من ارتضى اإلعز وجلَّيف دائرة اإلميان أصبحت حريته مرتبطة بأسوار شريعة حضرة الرمحن 
  .مراعاة شرع الرمحن

فأنت حر ما مل تضما، ر يف أنواع الطعام اليت تأكلها بشرط أن تكـون   مل تضر نفسك أو غريك، أنت حر
امن أبواب حالل، لكن لست حر م اهللا وتقول أنا حريف أن تأكل ما حرا يف اختيـار طريقـة   ، وأيضاً لست حر

  .عز وجلَّاألرزاق ألا البد أن تكون مطابقة لشرع اهللا الكسب اليت تحصل ا 
أنت حر هى عنها اهللا، تشرب ما شئت من يف أن تشرب ما تشتهي، بشرط أال تكون من األصناف اليت ن

أنواع املياه، تشرب ما شئت من أنواع املشروبات، على أال تذهب يف دائرة املخدرات، ألن هذه دائرة محـراء  
ضها وهى عنها انهللا، وبغنوتشرب الباجنو، أو احلشيش، أو اهلريوين،  هى عنها سيدنا رسول اهللا، فال تقول أنا حر

  .أو تتناول احلبوب املخدرة
اإلسالم أمرك أن حتافظ على أشياء، أن حتافظ على نفسك وعلى غريك، وأن حتفظ عقلـك، وأن حتفـظ   

عرضك، هذه مخسة أشياء قامت عليها الشريعة الغراء  نسلك بأن يكون من حالل، وأن حتفظ دينك، وأن حتفظ
  .يف حرية املسلمني
أنت حر نها رسـول اهللا،  يف شأن إتيان زوجك، على أن يكون ذلك بالطريقة اليت وضحها كتاب اهللا وبي

فترة احليض،  اع يفمهى عن اجلن ن النيبذلك يف فترة حيضها، أل مرحي، لكن ةهيئ أيجهة أو على  أيتأتيها من 
سنن أيب داود ومسند ( }ملْعونٌ من أَتى امرأَته في دبرِها { :صلى اهللا عليه وسلموكذلك حيرم أن تأتيها يف دبرها فقد قال 

).رضي اهللا عنهاإلمام أمحد عن أيب هريرة  
 ال أقـول أنـا حـر    ،لَّعز وجيف حظرية اإلميان أصبحت حرييت مقيدة بشريعة الرمحن  دخلت ما دمتإذاً 

يف حدود شريعة اهللا وفقط، لكن أقول أنا حر.  
ال تقل أنا حر يف مايل ومرياثي أوزتشريع املرياث بأنت تضرب إذاً وكما أريد،  عه يف حيايت كما أحب- 

ىف املـال،  ك يف حياتك وحتت احلدود الشرعية احلاكمة للتصرف يف مال أنت حر .عرض احلائط -يف كتاب اهللا 
فمثالً تجهزت أختها بسبعني ألف ز إحدى بناتك خبمسني ألف جنيه، ألن ظروفها اقتضت ذلك، مث بعد فترة جه

  ..جنيه، ألن ظروفها تقتضى ذلك، هل أعوض األوىل ألن نفقتها كانت أقل؟ ال 
ي أخـذ معهـد   الذي دخل كلية الطب مبالغ كبرية، وأنفقت على أخيه الذ ابنككذلك أنت تنفق على 

  .متوسط مبالغ أقل، فال تعوضه مبا أنفقته على أخيه، ألن لكل فرد ظروفه
أنت حر أن تععند الزواج  - ني- يف حياتك، لكـن ال   هذا بكذا، وتعني هذا عند البناء بكذا، ألنك حر

صـلى اهللا عليـه   قال رسول اهللا  ،عز وجلَّتقترب من التوريث، إياك أن تكتب مرياثاً ألحد، ألن هذا ينايف شرع اهللا 
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).أنس رضي اهللا عنهلَم أَقف علَيه بِهذَا، لَكن عند ابنِ ماجه حديثُ : قَالَ الْجد{)من حرم وارِثًا إِرثَه حرمه اللَّه الْجنةَ{ :وسلم 
تـدوم بينـهم    بينهم على شرع اهللا كييقسمونه  ةمتع به يف الدنيا مث تتركه للورثفاملال مال اهللا، وأنت تت

وجلَّهم يوم تلقى اهللا ة، وتفرح بِاحملبة واملود عز.  
  .احلرية يف اإلسالم هذه هي

******************  

  اإلبداع يف اإلسالماإلبداع يف اإلسالم
  ؟أنه منهج يقوم على السمع والطاعة كيف ينمي اإلسالم اإلبداع، مع: سؤال

=======================  

إلسالم تستطيع أن تقول إنه أبو اإلبداع يف الوجود كله، ما اإلبداع؟ هو اختراع شيء غري موجـود يف  ا
حيتاجها الناس وليسـت   ةغري موجود بالكتب، أو اختراع آل أيالدنيا على غري مثال سبق، كاإلتيان بفكر أو ر

اإلهلام، واإلهلام ملَك على قلب كل  هذه الطاقات تأيت عن طريق شيء إمسه .وغري ذلك ، موجودة يف دنيا الناس
  .يف أخراه  اخلري له يف دنياه، واخلري الذي إذا عمله نال السعادةله، فيوجهه إىل عز وجلَّمسلم يوجهه اهللا 

  ].البقرة٢٨٢[ .﴾واتقُواْ اللّه ويعلِّمكُم اللّه﴿ :ما الذي ينمي اإلهلام؟ التقوى
عندما يتوجلَّعي املسلم اهللا ق وجلَّيلهمه اهللا  ز سيلهمه تصميمات هندسـية مل   يف جماله، إن كان مهندساً عز

إجراء العمليات بسهوله ويسر وجناح بطريقه مل يسبقه  عز وجـلَّ سيلهمه اهللا  يسبقه إليها اآلخرون، وإن كان طبيباً
لذي مل يسبقه إليه أحد من العبيد،كل هذا طريقه اجلديد الفريد ا عز وجلَّجمال سيلهمه اهللا  أييف . إليها الغربيون 

  .التقوى
*********************  

  إلمكانات صحابتهإلمكانات صحابته  صلى اهللا عليه وسلمتوظيف الرسول توظيف الرسول 
  إمكانيات صحابته املتفاوتة  صلى اهللا عليه وسلمكيف وظَّف رسول اهللا : سؤال

؟ين واحلياةيف خدمه الد  
==========================  

س يف وجوه العبـاد، فيعـرف قـدرام    أعطاه اهللا بصرية نورانية، فكان يتفر اهللا عليه وسلم صلى رسول اهللا
لصـالح أحـوال    -وهذا ما حنتاج إليه اآلن  - وطاقام وإمكانيام، فيضع الرجل املناسب يف املكان املناسب

  .أُمتنا، وقيام دولتنا إن شاء اهللا
، فيكلفه ا، ولو كان لرجل يصلح هلذه املهمةيرى هذا ا اهللا عليه وسـلم  صلىالكفاءة، كان النيب  ماذا حنتاج؟

 سالم، ولكن هذا يصلح هلذه املهمةىل اإلسالم حديثاً، وغريه من السابقني يف دين اهللا ومن املقدمني يف اإلإداخالً 
على وشك عقد الراية  يبدخل خالد بن الوليد وعمرو بن العاص يف اإلسالم يف عام الفتح، وكان الن !!خرياً منه

جليش يغزو يف إحدى جهات اجلزيرة العربية، وعندما أسلم عمرو أصدر له يف احلال قراراً لقيادة هذا اجلـيش،  
صـلى اهللا   ن النيبأل!! صلى اهللا عليه وسـلم كبار أصحاب رسول اهللا  وعمر ومها من ،أبو بكروكان من جنود هذا اجليش 

  .ملناسب يف املكان املناسبكان يضع الرجل ا عليه وسلم
االت املختلفـة،   صلى اهللا عليه وسلمن بيم يف ام وإمكانياخصائص أصحابه لرياعوها عند توظيف قدرا
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عثْمانُ، وأَعلَمهـم   أَرحم أُمتي بِأُمتي أَبو بكْرٍ، وأَشدهم في أَمرِ اللَّه عمر، وأَصدقُهم حياًء{ :صلى اهللا عليه وسلمفقال 
لِّ أُمة أَمني وأَمـني هـذه   بِالْحلَالِ والْحرامِ معاذُ بن جبلٍ، وأَفْرضهم زيد بن ثَابِت، وأَقْرؤهم أُبي بن كَعبٍ، ولكُ

  ).رضي اهللا عنهجة ومسند اإلمام أمحد عن أنس سنن الترمذي وابن ما( }الْأُمة أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ
يستحي يف ذلـك،   ال صلى اهللا عليه وسلمعلى حسب الكفاءات، وكان  صلى اهللا عليه وسلمع التخصصات فوز

يسـتخدمه   الـذي مثل  - اًاليت ينادون ا إىل الصالة، بعضهم قال نتخذ بوق فعندما احتار املؤمنون يف الكيفية
كـره   صلى اهللا عليـه وسـلم   لكن النيب .يستخدمه النصارى الذيمثل  -نتخذ ناقوس جبرس  اليهود، وبعضهم قال

هـم  ىل ملكوت ربإذلك، فذهبوا مشغولني ذا األمر، وكانوا من شدة شغلهم تنام أجسادهم وتصعد أرواحهم 
طَاف بِي، وأَنا نـائم  {  :ويها فيقولسيدنا عبد اهللا بن زيد رؤيا يف منامه ير أيفر. عز وجلَّلتأيت باخلرب من عند اهللا 

لَه فَقُلْت ،هدي يا فاقُوسلُ نمحلٌ يج؟ قَالَ: راقُوسالن بِيعأَت ،اللَّه دبا ع؟ قَالَ: يبِه عنصا تفَقُ: مإِلَـى  : لْت و بِهعدن
اللَّه أَكْبر، اللَّه أَكْبر، اللَّـه  : تقُولُ: قَالَ.بلَى: فَقُلْت لَه: من ذَلك؟ قَالَ أَدلُّك علَى ما هو خير أَفَال: قَالَ. ةالصال

محأَنَّ م دهأَش ،إِال اللَّه أَنْ ال إِلَه دهأَش ،إِال اللَّه أَنْ ال إِلَه دهأَش ،رأَكْب اللَّه ،رأَكْبدهأَش ،ولُ اللَّهسا را  ددمحأَنَّ م
سالرلَى الصع يح ،ولُ اللَّهلَى الصع يح ،لَى الْفَالةع يلَى الْفَالحِ، حع يح ،الةحِ، اللَّه  ال إِلَه ،رأَكْب اللَّه ،رأَكْب
   .اللَّه إِالَّ

اللَّه،  لَه إِالَّ إِلَّه أَكْبر، أَشهد أَنْ الاللَّه أَكْبر، ال :ةُيمت الصالإِذَا أُق -تقُولُ : ثُم استأْخر غَير بعيد، ثُم قَالَ
سا ردمحأَنَّ م دهـال أَشالص تقَام الةُ، قَدالص تقَام لَى الْفَالحِ، قَدع يح ،الةلَى الصع يح ،ولُ اللَّه ةُ، اللَّـه 

اللَّه ،رإِالَّ أَكْب ال إِلَه ،رأَكْب اللَّه.  
 ولَ اللَّهسر تيأَت ،تحبا أَصفَقَالَ صلى اهللا عليه وسلمفَلَم ،تأَيا ربِم هتربإِنْ: فَأَخ قا حيؤا لَرهإِن   ،اَء اللَّـهش

لٍ، فَجعلْت أُلْقيه علَيه، فَقُمت مع بِال: نك، قَالَ، فَإِنه أَندى صوتا ملٍ، فَأَلْقِ علَيه ما رأَيت، فَلْيؤذِّنْ بِهفَقُم مع بِال
د والَّذي بعثَك بِالْحق، لَقَ: فَسمع بِذَلك عمر بن الْخطَّابِ وهو في بيته فَخرج يجر رِداَءه، يقُولُ: ويؤذِّنُ بِه، قَالَ

مسند اإلمام أمحد وسنن الترمـذي  ( } فَللَّه الْحمد: صلى اهللا عليه وسلمفَقَالَ رسولُ اللَّه : رأَيت مثْلَ الَّذي أُرِي، قَالَ
  ).وأيب داود

من وجهة نظرنا وفكرنا حنـن  من اَألوىل باألذان؟ إذاً ، رضي اهللا عنـه عبد اهللا بن زيد  األذان؟ أير من الذي
اختار شخصاً صوته ندي، ألن صوته الندي سوف يؤثر  صلى اهللا عليه وسلمولكن املصطفى ن عبد اهللا بن زيد، يكو

وجلَّها إىل اهللا يف القلوب ويشد عز.  
ليس هناك جماملة لقريب أو عزيز، وال حياء يف دين اهللا، فاألهم الكفاءات وليس القرابات، وال نراعـي  

، وهي اليت نراها يف زماننا هذا، ولكن جيب أن نراعي الكفاءات، حىت تنصلح أحوالنا اامالت، وال احملسوبيات
  .مرضي اهللا عنهن وه الراشدؤوخلفا صلى اهللا عليه وسلم ىل املراد، كما كان يفعل النيبإونصل 

******************************  
حمشكلة العنوسةمشكلة العنوسة  لُّلُّح  
  مشكلة العنوسة؟ لُّما ح: سؤال

====================  

يسال ن موجلَّملاذا التشدد يف مسائل ليست من دين اهللا  !ر الزواج؟ل ؟عز!  
  ملاذا نكبد الرجل الذي سيتزوج، ونكبد أبو الزوجة ما ال يستطيع حتمله؟
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يسوجلَّر هذا األمر ونسري على شرع اهللا ملاذا ال ن ؟عز.!  
حيبها، إمسها أم سليم، وهي أم سـيدنا   صلى اهللا عليه وسلموكان  ليه وسلمصلى اهللا عإحدى صحابيات رسول اهللا 

طلحه ليخطبها، وكان مازال مشركاً، وكانت عاقلة وحكيمـة  أبو ، جاء هلا رجل إمسه رضي اهللا عنهأنس بن مالك 
ـ (ما مهرك؟ فقالت له مهري هو : أنا موافقة، ولكن هل تستطيع على مهري؟ فقال هلا: فقالت له ه اال اهللا ال ال

علـى  : أنا موافق، فقالت: أفكر مث أرد عليك، فذهب وفكر وقدر مث رجع وقال هلا: قال هلا !!)حممد رسول اهللا
أا وكَّلت إبنـها   أيزوج عمك طليحه، : ما زال طفالوكان عمره عشر سنني، أي  بركه اهللا، مث قالت ألنس

  .أنس يف عقد الزواج وهو طفل ابن عشرة سنوات
إِنها قَد وهبت نفْسـها للَّـه   : امرأَةٌ، فَقَالَت صلى اهللا عليه وسلمأَتت النبِي { :وعن سهلِ بنِ سعد، قَالَ

 هولسرللٌ: فَقَالَ صلى اهللا عليه وسلموجفَقَالَ ر ،ةاجح ناِء مسي الني فا لا، قَالَ: منِيهجوز :طا، قَـالَ أَعبا ثَوه :
فَقَـد  : قَـالَ . كَذَا وكَذَا: ما معك من الْقُرآن؟ قَالَ: أَعطها ولَو خاتما من حديد، فَاعتلَّ لَه، فَقَالَ: ال أَجِد، قَالَ

آنالْقُر نم كعا ما بِمكَهتجوالبخاري ومسلم وسنن الترمذي( }ز.(  
احلاكم يف املسـتدرك  ( }أَعظَم النساِء بركَةً أَيسرهن صداقًا{ :صلى اهللا عليه وسلمالذي قال فيه  يبهذا منهج الن

).وسنن اليهقي عن عائشة رضي اهللا عنها 
ليتنا نتفق مع بعضنا ونتعاهد كما حدث مع أهل قرية الكلح يف البوصيليه بأسوان بالصعيد منـذ عـدة   

تقتصر على دبلتني، وال توجد حفالت، ألن هذه احلفالت  على أن الشبكة رؤساء العائالتسنوات، حيث اتفق 
، االستطاعة، سيدنا رسول اهللا كانت والئمه حسب االستطاعةوال فائدة منها، والوليمة وتكون على قدر  ةفمكلِّ

الَ يكَلِّف اللّه نفْسـا  ﴿ :ةليس عليه وليم استطاعةفمرة تكون لنب، ومره حيضر هلم بعض التمر، فمن ليس عنده 
  ].البقرة٢٨٦[ .﴾إِالَّ وسعها

واتفقوا كذلك على أال يزيد اجلهاز على حجرتني متوسطتني، حجرة نوم وحجـرة جلـوس متوسـطة،    
ا اليت حنتاجه يف حياتنا، وكلنا اشترينا األجهزةواألجهزة اليت ال غىن عنها، ولو نظرنا جند أننا كلنا قمنا بالتجديد 

  .بعد الزواج
للبنـت،   الزواج، ال نضيق على األب بالنسبة للولد، أو األب بالنسبةال نريد أن نضيق على أنفسنا عند 

أن القسط أعباء، إذا كانت السـلعة  له مبا ال طاقه له به، وجنربه أن يشتري األجهزة بالقسط، وكلنا يعلموحنم 
والدين هـم  هذا هو الذي حيدث اآلن، فأصبح هم عليه ودين، بألفني جنيه يشتريها بالقسط بأربعة آالف جنيه، 

إِنَّ { :لرجل مات أخوه وعليه ديـن  صلى اهللا عليه وسلمة بالنهار، وقد ميوت وعليه هذا الدين، وقد قال بالليل ومذلَّ
يبِد وسبحم اكأَخهنفَاقْضِ ع بفَاذْه ،رضي اهللا عنه يبة وسنن ابن ماجة عن سعد بن األطولسند اإلمام أمحد وابن أيب شم( }نِه.( 

بد من الشهادات، لكن الشهادات تتوقف على العمل الـذي  زواج، وهو الأمر آخر ينظر له الناس يف ال
شهرياً، وآخر  اًسيعمل به اإلنسان ذه الشهادة، لو شخص حاصل على دبلوم ولديه عمل يدر عليه ألفني جنيه

وراه وحيصل يف الشهر على مخسمائة جنيه، أيهما أفضل؟ األفضل الذي يستطيع أن يكفـي  لديه ماجستري أو دكت
ك الكثري الذي ختلص من هذه لكن واحلمد هللا هنا !!والبعض يقف عند هذا األمر .املرأة، ويكفل هلا ما حتتاج إليه

ألهم يف الشخص خلُقـه  على كلية، ألن ا على اإلعدادية ويتزوج بنت حاصلة ، فهناك من يكون حاصالًالقضية
  .ودينه ورزقه الذي سيكفيها ويكفلها به، فال نتوقف على الشهادات يف هذا الباب

مع أن اخلـرب  ! وهناك من ال يريد للبنت أن تتزوج خارج العائلة، وال الولد يتزوج بعيد عن العائلة، ملاذا؟
  .}تضووا اغترِبوا ال{ :اشتهر بأنه حديث ولكنه من كالم العرب الذيالوارد 
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وحنن نرى ذلك يف زراعاتنا، التقاوي إذا مل أغريها خالل أربع أو مخس سنني تضعف، وال بد من تقـاوي  
فكل الصفات الضعيفة اليت يف  -وظهر ذلك يف الدراسات احلديثة  -ذا كان الزواج من قرابة قريبة إجديدة، ف

على النقيض إذا كان الزوجـان غريبـان، فكـل    و !!الزوج، والصفات الضعيفة اليت بالزوجة تأيت يف األوالد
   .الصفات القوية اليت بالزوج والصفات القوية اليت بالزوجة تأتى يف األوالد

 ﴾إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شـعوبا وقَبائـلَ لتعـارفُوا    ﴿ :فقال عز وجلَّولقد أخربنا املوىل 
ال، ! فالعائلة الواحدة يعرف بعضهم بعضاً، لكن هل هناك مانع أن نعرف عائلة أخرى؟ !!لتعارفل ،]احلجـرات ١٣[

األمر أن ينتهي، ننتهي مـن  ولذلك نريد هلذا  .وبدالً من أن نكون عائلة واحدة نصبح عائلتني، لتصري بيننا مودة
يف جمتمعنا بني  العنوسة على عز وجلَّ ر الزواج حىت يقضي اهللا، وننتهي من الشكليات يف الشهادات، ونيسالعصبية
  .الفتيات

  االعتدال يف الفكراالعتدال يف الفكر
  كيف يكون املسلم معتدالً يف أفكاره يف ظل االختالفات الفكرية املعاصرة؟: سؤال

=======================  

ل لك وهناك فئة أخرى منفلتني تركوا الدين وعندما تكلمه يقو ،يوجد فئة أخذوا جبانب التشدد يف الدين
 :نأخذ باملنهج الوسطي الـذي قـال فيـه اهللا    وإمنا جيب علينا أن ،وال ينفع هذا وال ذاك ،إن اهللا غفور رحيم

املنـهج  و ].البقرة١٤٣[ ﴾كَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِّتكُونواْ شهداء علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيداَ﴿
  .درسناه وندرسه يف األزهر الشريف الذيالوسطي هو 

الذين ينتهجون املناهج املتشددة، وقاموا بتصدير هذا الفكر  الفكر املتشدد جاء من الوهابية يف السعودية
إلينا، من اجلائز أن هذا الفكر يناسب السعودية، ولكن ال يالئم بيئتنا املصرية، منذ أكثر من ثالثني سنة مل يكـن  

بلد من البلدان، ملاذا؟ ألننا كنا مجيعاً نستفيت رجال األزهر، ونرجع إىل األزهر، وكل  أيت يف خالفا أييوجد 
  .فتوانا نأخذها من األزهر، فكانت األمور بيننا مستقرة

صلى اهللا عليه ، ماذا كان منهج النيب صلى اهللا عليه وسلمبد أن يعمل كما كان يفعل النيب الذي يريد أن يتشدد ال
ه، ويصوم صيام الوصال، وكان أحياناً ر، كان يقوم الليل كلَّسيشدد على نفسه فقط، ويأمر غريه بالي ؟ كانوسلم

إِني َألخشاكُم للَّه وأَتقَاكُم لَه لَكني أَصوم وأُفْطر، وأُصـلِّي  { :فيقول –وليس الشيوخ  -يأيت الشباب ليتابعوه 
رضـي  صحيح البخاري وابن حبان ومسند اإلمام أمحد عن أنس ( }نساَء، فَمن رغب عن سنتي فَلَيس منيوأَرقُد، وأَتزوج ال

  ).اهللا عنه
صـلى اهللا عليـه   ، كَانَ يصلِّي مع النبِي رضي اهللا عنهإنَّ معاذَ بن جبلٍُ { :قال رضي اهللا عنهجابِر بن عبد اللَّه  وعن

فَتجوز رجلٌ فَصلَّى صالةً خفيفَةً، فَبلَـغَ ذَلـك   : ةَ، فَقَرأَ بِهِم الْبقَرةَ، قَالَومه فَيصلِّي بِهِم الصالثُم يأْتي قَ سـلم و
يا رسولَ اللَّه إِنا قَوم نعملُ بِأَيـدينا  : فَقَالَ صلى اهللا عليه وسلمإِنه منافق، فَبلَغَ ذَلك الرجلَ، فَأَتى النبِي : معاذًا، فَقَالَ

ني مأَن معفَز ،تزوجةَ فَتقَرأَ الْبةَ فَقَرارِحا الْبلَّى بِناذًا صعإِنَّ ما، ونحاضوي بِنقسنوقاف.  بِيصـلى اهللا عليـه   فَقَالَ الن
البخاري ومسلم وسـنن  ( }اَألعلَى ونحوها سبحِ اسم ربكرأْ والشمسِ وضحاها وثًا، اقْانٌ أَنت ثَالمعاذُ، أَفَت يا: وسلم

  ).أيب داود رضي اهللا عنه
الصـغري،   مفَلْيخفِّف، فَإِنَّ فيهِ إِذَا أَم أَحدكُم الناس،{ :املنهج احلكيم فقال صلى اهللا عليه وسـلم وأصدر النيب 
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البخاري ومسلم وسنن الترمذي عـن أيب هريـرة   ( }والْكَبِري، والضعيف، والْمرِيض، فَإِذَا صلَّى وحده فَلْيصلِّ كَيف شاَء
).رضي اهللا عنه 

ال تشدد على غريك، ك أن تطيل، لو حىت صليت الليل كله يف ركعتني، لكن لو صليت يف البيت فمن حقِّ
اليت أمر  البد للمؤمن أن يراعي الوسطية اإلسالمية .مى، أو يف الطعام، أو يف األحكا، أو يف الزواء يف الصالةس

  .صلى اهللا عليه وسلما اهللا وكان عليها رسول اهللا 
ر، ذه التيارات الوافدة، وعلينا بفقه األزهر، وعلم األزهر، وعلماء األزه فاذا أردنا النجاة ليس لنا عالقة

  .كله يأتون إىل األزهر ليتعلموا أن طالب العلم من العامل اإلسالميووسطية األزهر، وخاصة كلنا يعلم 
وهناك دول تريد نشر العلوم املتشددة وعلى حساا اخلاص من خالل بعثات، وتغدق األموال، ولكنـهم  

 األزهر، ألم لـديهم عقيـدة يف   يتركون هذه البعثات بالرغم من جمانيتها، ويذهبون ليتعلموا على حسام يف
بالدهم أنه ال يعلو علم على علم األزهر، فيترك األموال اليت تعرض عليه، والبعثة اانية، ليتعلم على حسابه يف 

  .األزهر
جيب أن نستورد علماء مثلما حدث يف هذه الفترة من جلب علمـاء مـن    وحنن بلد العلم والعلماء، وال

، لكن يأتوا ليعلموا يف أتون ليتعلموا يف مصر، وهذا طبيعينا يف مصر، العلماء جرياننا يدول جماورة للمحاضرة ه
  .مصر، هذا أمر شاذ، ألن الناجح منهم هو من تعلَّم يف مصر، ويكون له الفخر والشرف أنه تعلَّم يف مصر

خلالفات اليت تطفـو  ولذلك جيب علينا أن نسري على املنهج الوسطي األزهري، حىت نبعد عن كل هذه ا
  .ىل هؤالءإعلى السطح، وال نسمع هلؤالء، وال 

  جسد الويل بعد املوتجسد الويل بعد املوت
من الزمان، هل معىن ذلك أنه  ةيوجد أولياء أجسادهم ال تبلى، وهناك أولياء أجسادهم تبلى بعد فتر: سؤال

  ليس بويل هللا؟
===================  

 :عـز وجـلَّ  يوجد مسلم مستقيم خيرج من الدنيا إال وهو ويل هللا ال  ،عز وجلَّحنن كلنا كمسلمني أولياء هللا 
من هم هؤالء؟ حنن املسلمون، ألننا ال خنـاف   ].يونس٦٢[ ﴾أَال إِنَّ أَولياء اللّه الَ خوف علَيهِم والَ هم يحزنونَ ﴿

  .وجلَّ عزيف اآلخرة، وال حنزن على أحبابنا يف اآلخرة، ألننا كلنا أولياء هللا 
هناك درجات يف الوالية،  ].آل عمران١٦٣[ ﴾هم درجات عند اللّه واللّه بصري بِما يعملُونَ﴿ :ولكن اهللا قال

حنن معاشر األنبيـاء  {  األثر  ياء، ماذا ورثوا منهم؟ فقد ورد يفوأعظم هذه الدرجات الذين ورثوا الرسل واألنب
  . }ث علماً ونوراًروإمنا نوِِّال نورث درمهاً وال ديناراً 

 -صلى اهللا عليـه وسـلم  ورث النور من النيب  الذي، ومنهم صلى اهللا عليه وسلم ورث العلم من النيب الذيمنهم 
وهذه الدرجة األعلـى،   - وسـلم  صلى اهللا عليهورث العلم والنور من النيب  الذيومنهم  -وهذه درجة هذه درجة
قَد حرم علَـى اَألرضِ أَنْ   عز وجلَّإِنَّ اللَّه { :الذين هلم خصوصية األنبياء عليه وسـلم  صلى اهللارسول اهللا  ةوهم ورث

اِءتبِياَألن ادسفيظل على حالته وهيئته ال يبلى ، )سنن أيب داود والنسائي وابن ماجة عن أوس بن أوس رضي اهللا عنه( }أْكُلَ أَج
، بالرغم أن عددهم كـان  رضي اهللا عنـه ودون يف الكون، حىت من الصحابة حىت يوم القيامة، وهم معدودون وحمد

عددهم مع تقدم الزمان والصحابة، ولكن يقلُّ صلى اهللا عليه وسلم أكثر يف عصر النيب.  
هذا هو األمر يف هذا الشأن، فليس معىن أن اإلنسان جسمه سيبلى أنه ليس ويل، ألننا كلنـا أوليـاء هللا   
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يـا ويل  : ،وكلنا سوف ينادى علينا يوم القيامةعز وجلَّى، فكل املسلمني املستقيمني أولياء هللا وأجسامنا سوف تبل
يـا ويل اهللا  : حفظوا هذا النداء ألنكم سوف تنادون به هناك، حىت امللكان عندما يسأالنه يقوالن لهااهللا فالن، 

  .فالن، فكلنا أولياء هللا، ولكن الدرجات عند رفيع الدرجات
   .هللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلموصلى ا

********************  


