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 فوزى محمد أبو زيد فضيلة الشيخ 
 ىػ 1347 احملـر 52موافق  5112-11-7اصتمعة 

                                                                       ـ األقصر  الجزء الثاني ـ نادي الزراعيين
 (أسئلة حائرة وإجابات شافية)      

 بسم اهلل الرزتن الرحيم:
راىا يف صدور بعض اضتاضرين قبل أف ؾتيب على األسئلة، فالبعض جزئية بسيطة أنا أ

 أف اصتماعة اجملاذيب الذين ليس عتم يف العلم وال يف شيئ.يدور يف صدره 
 إذا كاف صادقاً لو عالمات: اجملذوب

يوقظو اهلل من غفوتو وقت الفريضة ألدائها، أنو ال يتخلى عن الشريعة،  :العالمة األوىل
وليس لنا شأٌف ىل حالو يف شهر الصياـ ليصومو، ىذا بالنسبة للمجاذيب الصادقُت، ويردُّه اهلل إ
 باألدعياء.

والول وليًا مرشداً،  البد أف يكوفف نسلم لو ينبغي أوالذي  ،إذا صدؽ ثانيا: اجملذوب ولي 
 وقاؿ اهلل تعاىل:فقط فهذا ولياً لنفسو، ولكنٍت أحتاج إىل ولٍّ مرشٍد ُوزف باإلرشاد، 

 الكهف(.17) "َوَمْن ُيْضِلْل فـََلْن َتِجَد َلُو َوِليِّا ُمْرِشًدا"
  ول مرشد.

، فتجد غتذوباً فيو اصة ال نستطيع أف نتابعوينبغي اإلقتداء بو ألهنا أحواؿ خواجملذوب ال 
أو ال ، فنحن يف اضتالة الطبيعية ىل يوجد من ديكث أسبوعًا ال يأكل؟ كلوعًا ال يأديكث أسب

 ك، ألنو معاف.ضاً ال نستطيع ذليناـ؟ أي
 الذي نسميو: فمن نتابع إذف؟ الرجل األكمل 

نده مامل يكن ل فرزقو اهلل من عم مث عمِ العامل العامل الذي فجَّر اهلل لو مواىبو العلية، علِ 
 ف نقتدي بو ونتأسى بو.يعلم، فهذا من جيب أ

 يقوؿ: رضي اهلل عنووالشيخ ػتي بن عريب 
 اك باألنبا عن اهللــــــــــشريعتو   ولو ج ال تقتدي بمن زالت

 صحيحة ومن اهلل أيضاً ال تقتدي بو.الحىت لو أتاؾ باألخبار 
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فَتيدوف من  ،صعبًا وشديداً عليهم الناس طبعًا يف كل زماف ومكاف دائمًا يكوف العمل  
طبيعتها ة ألف النفس البشرييتفرجوا عليو ويشاىدوا أشياء رتيلة على يديو وال يأمرىم بعمل، 

ففعل معو  ويقولوف: أف فالف ذىب إليو  هفيشاىدو  ن غَت اجملذوب؟فيجدوىا عند مَ  ،حتب ذلك
 ي.وال يقوؿ لو: إعمل وال سو  وسوَّى معو كذا،  كذا

مل حُتزف أباؾ؟ ، مل تُغضب أمك؟ لكن العامل العامل يقوؿ لو: إعمل كذا وعليك بكذا
  حساباً دقيقاً.فيحاسبو 

ف خيلص من النفس ومن اللبس ويكوف ومن يُرد أيد ىذه اصتزئية والنفس، واإلنساف ال ير 
 :مع الصابرين ويعمل بقوؿ رب العاظتُتيصرب البد أف من أىل األنس باهلل، فهذا الذي 

 الكهف(.52) "َواْصِبْر نـَْفَسكَ "
ألف القرأف كما ىو خطاب من اهلل للرسوؿ واجعل اطتطاب من اهلل لك،  وؿ لك أنت،يق

 بٍت أنا.خطاب لك، ألنٍت عندما أقرأ القرآف أقرأه على أنو خياطب من؟ خياطفهو 
 فيقوؿ ل أنا: 

 مع من يا رب؟ػ  "َواْصِبْر نـَْفَسكَ "
 الكهف(.52" )َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن رَبَـُّهْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَهوُ "

:  أصرب مع ىؤالء القـو
َنا" َياَوال تـَْعُد َعيـْ نـْ ُهْم تُرِيُد زِيَنَة اْلَحَياِة الدُّ  الكهف(.52) "َك َعنـْ

 يت اللواـ يلوموؾ:؟ ويأإياؾ أف تبحث عن الدنيا وأنت معهم
ْلَبُو َعْن ِذْكرِنَا َواتَـَّبَع َىَواُه وََكاَن َأْمُرُه فـُُرطًا"  الكهف(.52) "َوال ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا قـَ

 اصتماعة. ليس لك شأف هبؤالء
وأذف لو اهلل عز وجل الذي عمل بعلمو حن يا إخواين نقتدي بالعامل العامل الول اظترشد، فن

 بإرشاد اطتلق وتوجيههم إىل اهلل عز وجل.بعد دتكينو  صلى اهلل عليو وسلَّمواضتبيب 
ظتا نراه من بعض الناس يذىبوف إىل األحباب أف أُنب و عليو  وىذا اظتوضوع الذي أحببتُ 

  ف يتفرجوا عليهم.، ظتاذ؟ ألهنم يريدوف أوىم ويزوروىماجملاذيب يود
 أشد. ىويأمره مبا يريد من  لكنو الو 
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 األسئلة 
سنة الحياة وىناك دعوة بتجديد الخطاب  تجديدالسؤال األول: فضيلة موالنا: ال

 ؟، وكيف يكون التجديدالديني، نرجوا من فضيلتكم إلقاء الضوء على ذلك
 و بعض النقاط باختصار شديد:إنو موضوع طويل وسأثَت في

: ما بدأناه معكم الليلة، فهناؾ عاداة تأصَّلت يف نفوس الناس وحسبوىا من ألوؿااألمر 
  .الدين وأف الشرع موافٌق عليها، وىي بعيدة عن الدين بُعد اظتشرقُت

العثماين الذي ظلَّ وىذه العادات انتشرت يف عصور الظالـ واصتهل أياـ اإلحتالؿ 
زعبالت، فهي حتتاج ومل يكن ىناؾ علم وال غَته فانتشرت مثل ىذه اطتُ سنة يف مصر، ستسمائة 

 الشباب يُقبل على دين اهلل عز وجل بًتحاب.وىي جتعل  أف نبدأ أواًل هبا،
واآليات وظيفة من وظائف النبوة، فما  ،حضرة النيب بدأ دعوتو بتالوة اآليات: األمر الثاين

 ىي وظائف النيب ألمتو؟
 البقرة(.121) "ا َأْرَسْلَنا ِفيُكْم َرُسوال ِمْنُكمْ َكمَ "

 أوؿ وظيفة لو:
ُلو َعَلْيُكْم َآيَاتَِنا"  البقرة(.121) "يـَتـْ

ىذه يف القرآف، القرآف، وربنا مل يقل  يعلمناإخواننا السابقُت قالوا: يتلو عليكم آياتنا يعٍت 
 ولكن قاؿ:

 "اْخِتالِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر اليَاٍت الوِلي االْلَبابِ ِإنَّ ِفي َخْلِق السََّماَواِت َواالْرِض وَ "
 آؿ عمراف(.191)

ُفِسِهْم َحتَّى يـََتبَـيََّن َلُهْم َأنَُّو اْلَحقُّ َسُنرِيِهْم َآيَاتَِنا ِفي اآل"   فصلت(.24) "فَاِق َوِفي َأنـْ
ا أىل الكفر هب هرت بشائر نصر اإلسالـ واليت جاءظؿتن حاليًا يف ىذا العصر اضتمد هلل 
 .نيةصرية واليت تؤيد اآليات القرآيف اظتكتشفات العلمية، واظتستحدثات الع

فاؽ أنفسهم ويف اآلونعلمهم ىذه اآليات يف  دنا وصغارنا،ؿتتاج ىذه األشياء لنريها ألوال
 وإنتماؤىم لدين اهلل ويفتخروا باإلنتساب لإلسالـ.اليت حوعتم ليزيد زىوىم 

لو ستسة عشر تقوؿ ألحٍد من الشباب صلي ألف تارؾ الصالة  مل يعد جُيدي اآلف أف
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يف اآلخرة وكم يف جهنم، كم واحدة يف القرب وكم واحدة   :فخواننا اظتتشددو ُخصلة ويرددىا إ 
 فيقوؿ لك: ليس ل عالقة هبذه اظتوضوعات كلها ػ ويكربَّ دماغو عن ىذه األشياء ػ وماذا يريد؟

فإف مل تكن لربك للدار اآلخرة ا فائدة لنفسك، فيهيريد أف تقوؿ لو: أف الصالة 
 فتحتاجها لصحتك وعافيتك وسالمتك النفسية.

ت نفسية، من يدخلها يؤدي كاصتماعة األوروبيُت عندىم اآلف مراكز يسموهنا مصحا
اليت حققوىا بالعلم اضتديث ػ ىيئات الصالة فقط ػ ظتاذا؟ للمنافع الصالة باعتيئة اإلسالمية 

 ليت نؤديها هلل عز وجل، مع أهنا ليس فيها ثواب وال شيئ أبداً.اة ضتركات الصال
 والدنا، وربنا قاؿ لنا:اج أف نُدخل ىذه األشياء لُنقنع أفنحت

 البقرة(.522" )ال ِإْكَراَه ِفي الدِّينِ "
، والربىاف موجود يف القرآف والعلم ىل إقناع وإقتناع وبرىافإوماذا حيتاج الدين؟ حيتاج 

 رآف. يؤيد ماورد يف الق اضتديث كلو
ػتاضرات لألمراض اليت تعاصتها إىل يف الصالة، ألف الصالة حتتاج  اً واحد اً ونأخذ ملمس

عالج دوال الساقُت وال يوجد عالج أؾتع لدوال الساقُت من تجن حيلإلنساف، فالنساء كلهم 
 وىذ رسالة دكتوراه مسجلة يف جامعة األسكندرية.الصالة، 

ضغط والسكر وغَته وغَته ال يوجد عالٌج عتا إال كها اليت أصابت الناس  أمراض العصر كل
 :الصالة
ُر َمُنوًعا( 51) ِإَذا َمسَُّو الشَّرُّ َجُزوًعا( 19) ِإنَّ االْنَساَن ُخِلَق َىُلوًعا"  َوِإَذا َمسَُّو اْلَخيـْ

 )اظتعارج(. (55) "ِإال اْلُمَصلِّينَ ( 51)
 لكٍت أتكلم عن رءوس مواضيع.و  ت،وىذه األشياء حتتاج لتفصيال

العصر زاد فيو التوترات وزاد فيو اظتخًتعات، واظتخًتعات اليت نراىا اآلف اظتيكروفوف 
والدماغ وتؤدي إىل حدوث  ،نكلها تأيت على دائرة اظتخ والذى  وغَته وغَته،واإلضاءة والتليفزيوف 

 التوتر والنرفذة والعصبية العصرية، وما عالجها؟
ية فقالوا: أنو ال عالج عتا إال بالوسائل العلمية واظتعامل التكنولوجالغرب حبثوا ىل أماعة اصت

على اإلنساف كالكهرباء لتنزؿ الطاقة الزائدة يف اظتخ فال تؤثر   ةؿ سلبيا معادننا نعمل عتأ
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 باألمراض العصبية والنفسية. 
 كيف يكوف اظتعادؿ السليب؟

حىت يتخلص من الطاقة الزائدة، وكلما على األرض قالوا: البد للشخص أف يضع رأسو 
يعطي شحنات زائدة يف اظتخ جهاز احملموؿ اظتوبايل، استخدـ األدوات الكهربائية وكلنا معنا 

توتر اإلنساف وتثَت العصبية، فالذي يزيلها أف يضع رأسو على األرض، ويكوف العالج أؾتح وأمتُّ 
ثبتوا لنا أف مركز األرض ىو الكعبة، ووضع أ قدىل مركز األرض، و اإلنساف يكوف متجهًا إ لو أف

من التوترات الرأس يتم يف السجود، فأنا أحتاج السجود ػ لو مل يكن للجنة ػ فألف أعيش سليمًا 
 ظتثل ىذه األمور.ؿتتاج فكلنا ، وقس على ذلك، العصبية والنفسية

اذا تكوف ثالثة أشهر وظتة د  ضتاديُت ػ يقولوف: ما فائدة العِ اإلاظتتبجحُت و  اصتماعة قاؿعندما 
 ؟وأربعة أشهر

رجل من العلماء األمريكُت جُيري جتارب ومتزوج واحدة وشكَّ فيها، فوصل إىل اضتالة 
 نساءووجد أف الاظترأة ىل اجتمعت برجٌل أـ ال، فوسَّع جتاربو  يعرؼالعلمية بآلة علمية عنده أف 

 وال يكفيها واحد فقط.ضتد، األمريكيات غَت اظتسلمات ىذه الرغبة عندىم زائدة عن ا
اصتنس  تُوضع يف الفرج للرجل الذي مارسواظتسلمات ملتزمات، فوجد أف ىناؾ بصمة 

 ال بعد ثالثة أشهر.فيو، ىذه البصمة ال تزوؿ إ
فأنا أحتاج لتزويج ىذه اظترأة ثالثة أشهر حىت تزوؿ ىذه البصمة وتأتيٍت بصمة جديدة 

 لرجل آخر.
هلل، ويشعروا بإعزاز هبذا الزىو يف دين انقولو ألوالدنا أال يشعر ىذا العلم اضتديث عندما 

 ويزيد إدياهنم باهلل. يف كتب اهلل،
لكي نثبتها بالعلم فنحن يف حاجة لنربط الدين بالعلم اضتديث بشرط أف ال نطو ع اآليات 

ت نأيت هبا من بالقوانُت اليت ثبتت وصحَّ  ال ة اليت مل تثبت،اضتديث، وال نأيت بالنظريات العلمي
 علمي يف الدين.القرآف، واظتواقع اظتوجودة واضتمد هلل على اإلنًتنت لإلعجاز ال

اإلعجاز العلمي يا أحباب ىي اظتادة العلمية اليت هبا جتديد الدين يف ىذا العصر لشبابنا 
ها عند ألهنا أشياء موثقة يف كتاب اهلل، وتزيد اليقُت لإلنساف تصديقوبناتنا وأىل بلدنا كلهم، 
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 أىل العلم الذين وصلوا إىل ىذه اضتقائق. 
كثَتة قع  اومو  ين يف اليمن،النجار، وموقع الدكتور الزبدا ور زغلوؿعندنا طبعًا موقع الدكت

  .وىي القرآف اظتصوربعد ، ؿتن نعمل جتربة اآلف ومل ننتهي منها على النت ومصورة
 وما ىو القرآف اظتصور؟ 

على قدر الطفل يف مكتب  اً خفيف اً تعليق هبا ونعلق عليها اآليات العلمية صوروىا فنأيت
بُت فًتة وفًتة ونقوؿ ألحبابنا يف كتاتيبنا: إعمل لألوالد نصف ساعة اسًتاحة  حتفيظ القرآف

ىذا الفيلم العلمي القرآين حىت يرى أف القرآف مطابق للعلم اضتديث والعصر عرض عليهم وأ
ىذا ور مصطفى ػتمود رزتة اهلل عليو، كاف ديشي على ، عندما كنا نرى حلقات الدكتاضتديث
  لكن على قدر.النهج و 

 :آيات القرآف العلمية واآليات التشريعية
ال تزيد عن ثالذتائة آية، كل اآليات التشريعية الصالة والزكاة يف القرآف  اآليات التشريعية

 .ة آيةال تزيد عن ثالذتائكلها والطالؽ والبيع والشراء   ج واظتَتاثواضت
، وكأف اهلل يبُت لنا أف ىذا القرآف كتاب علم يهدي يات العلمية ألف وثالذتائة آيةاآلأما 

 ألوالدنا لكي يفرحوا ونًتؾ األطروحات القددية.بو اهلل عزو وجل، كيف؟ ندخل العلم اضتديث 
َت بعض أحبابنا اظتتشددين يقولوف: ىذا التفسَت من أين أتيت بو؟ إف مل يكن تفسَت بن كث

على الرحب و عن رسوؿ اهلل فال مانع  اً تفسَت كاف لو  فغَت مقبوؿ، ظتاذا؟ و تفسَت قدًن يكوف أ
؟ ألف كل واحد يأخذ على قدره، ، ظتاذاوالسعة، ولكن سيدنا رسوؿ اهلل ترؾ القرآف ومل يفس ره

حيدث  ماىذا يالئمة ويالئم حياتو يف كتاب اهلل، و أليس كل واحد منا قد يلهمو اهلل تفسَتًا 
يف اآلية يف وقت معُت وأنت ػتتاج عتذا الفهم، وليس لك شأٌف معنا، فقد يعطيك فهمًا 

 .مبعضالت كتب التفسَت
اظتسلم بعد  اإلسالمي يا أحباب يصنع من اظترء نريد ألوالدنا أف يصلوا عتذا اظتنهج، فاظتنهج

من وإما ، ما من اهلل مباشرةً اـ إُملهمًا لو عٌُت يف قلبو تتلقى اإلعتالتأدب بآداب اإلسالـ إنسانًا 
 مالئكة اإلعتاـ.

وال لو وصلنا عتذه اظترحلة فال ؿتتاج شيئًا ال من الغرب وال من الشرؽ وال للمخًتعات 
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للمكتشفات، ألف عندنا أوالدنا عندىم اإللعاـ يلهمهم بو اهلل عز وجل، فكلنا حيتاج إىل ىذا  
رج عن القدًن كأنو خرج عن الدين، مع أف القدًن رمبا ، ومن خياألمر، لكننا ندور يف آفاؽ القدًن

 يكوف غَت صحيح يف الفكر الديٍت اظتستقيم السليم.
ألف فيها حقائق أصبحت ف كتب التفسَت كلها حتتاج إىل إعادة، إعادة طرح أال تعلموف أ

 ال يقبلها العقل.
 يقوؿ عند تفسَت:  تفسَت القرطيب وىو تفسَت مشهور

 قرفٍ من  أف يُغَت  ، فإذا أراد يقوؿ: إف األرض ػتمولة على قرف ثور زلزاعتا،إذا زلزلت األرض 
 إىل القرف اآلخر حدثت الزلزلة، ىل ينفع ىذا التفسَت يف عصرنا؟ 

 ن وال يعرؼ غَت ذلك.ستَّ وىذا كاف على قدر عقلو، ىل ينفع أف نقولو حىت ألطفالنا؟ 
ؿتتاج إىل مطابقة العصر يف العلـو يها؟ ما دواعو  ؟أسباهباما لكن اآلف عرفنا الزالزؿ و 

 الشرعية والقرآنية غَت الثابتة.
ولو رجعنا إىل علم ؾتدد يف األحواؿ  ناالقواعد الشرعية الثابتة ليس لنا شأٌف هبا، ولكن

من العلـو الفقهية ومن الكتب الفقهية ف يُفيت فتوى عصرية أالفقو، ىل يوجد أحٌد منا يستطيع 
 ىذه األشياء العصرية؟ ىل يف الكتب اليت درسناىا يف الكلية لية؟ اليت درسها يف الك

وآخر يريد نقل دـ وآخر ، من أى كتاب أجد لو تشريعو؟ واحد سألٍت عن أطفاؿ األنابيب
 ، وكل ىذه أشياء عصرية.اً يريد أف يزرع ُعضو 

جداً وزادت أكرب كمَّاً وحجماً من الفقو كلو، ألف اظتستجدات العصرية كثَتة الفقو العصري 
 .عن اضتد

أـ ؾتتهد؟ ؾتتهد  نقوؿ: أف اصتماعة السابقُت مل يقولوا ىذا الكالـ ػ فهل نتوقف عنده؟
اإلجتهاد الشرعية ومع صحة العلـو الشرعية اليت فهي حتتاج إىل اإلجتهاد ولكن بضوابط 

 حصَّلها اظترء.
 مر إف شاء اهلل.ر لنا ىذا األيس  نسأؿ اهلل عز وجل أف يعيننا رتيعاً عليها ويُ 

 
بم تنصح فضيلتكم ومستقبلها الواعد، ، ىم أمل األمةالشباب السؤال الثاني: 
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؟ وما مدى إتمام الدين ممثالً نفسهم وألمتهموكيف يمكن إستثمار طاقاتهم أل الشباب؟ 
 بالشباب؟ صلى اهلل عليو وسلَّمفي سيدنا رسول اهلل 

راد أف اإلنساف إذا أذا للشباب وغَت الشباب، علَّم األمة وى صلى اهلل عليو وسلَّمالرسوؿ 
درسو من كل نواحيو قبل شأنو البد أف يضع لو خطة سليمة وي مهما كافأمرًا من أمور الدنيا 

 مع اإلستعانة باهلل ومع أخذ التوفيق من مواله، لكن البد أف خيطط لو. البدء فيو
 وضرب لنا أمثلة ال تُعد ونكتفي مبثاٍؿ واحد:

وقبل اعتجرة بأياـٍ قليلة كاف قد ذىب  ،إىل اعتجرة اً خارجاهلل عليو وسلَّم كاف  الرسوؿ صلى
من مكة إىل بيت اظتقدس وصلى باألنبياء مث إىل السماوات شتاًء تلو يف رحلة اإلسراء واظتعراج، 

 :صلى اهلل عليو وسلَّمشتاء، وقد قاؿ يف مساحات الزمن بُت كل شتاء وعرض كل شتاء قاؿ 
( رواه عاـ ستسمائة مسَتة شتاء كل وبُت عاـ، ستسمائة تليها واليت الدنيا السماء مابُت)

 والطرباين الدارمي
ورجع وفراشة جتاوز كل ىذه السماوات ووصل إىل سدرة اظتنتهى، مث قاب قوسُت أو أدىن، 

 الذي يناـ عليو مل يربد بعد.
أقل؟ ىل ىناؾ مانع؟ أفال أفال كاف يستطيع أف يصل من مكة إىل اظتدينة يف طرفة عُت و 

ولكنو أراد أف يضرب  ؟يكوف يف اظتدينة يأيت لو بالرباؽ وىو يف برؽٍ يستطيع أف يدعو اهلل أف 
 اظتثل والقدوة إلخوانو اظتؤمنُت.

ف يصلوا إليو، ألف اهلل قاؿ ا أيستطيع أف يهاجر ظاىرُا أماـ أىل مكة ولن يستطيعو كاف 
 لو: 

 اظتائدة(.27) "اسِ َواهلل يـَْعِصُمَك ِمَن النَّ "
لكنو إختار لنا لألذى، فيتعرضوف  ذلكل كاف سيفعلكن لو عمل ذلك فكل الشباب  

 اظتنهج الذي قاؿ فيو:
 اضتسنة اظتقاصد (أضعفكم بسَت سَتوا)

ووضع اطتطة احملكمة، خيرج من البيت على قدره،  أنظروا للضعيف كيف ديشي وامشوا
، ر ثالاويتوجو إىل الغار، وديكث يف الغ ورتَّب أمر الدليل وكاف كافراً، ثة أياـ حىت يهدأ القـو
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ألخبار ومن يأتيو اتيو بياـ الغار من يأيف أ ورتباللتاف يركبهما ىو والصديق، ورتَّب الناقتُت  
، ومن ديشي يف معلبَّ بالطعاـ الطازج، ومل يأخذ طعاـ  ات أو شيئ آخر ولكن طعاـ كل يـو

 داـ، رتب كل ىذا الًتتيب ظتاذا؟األقالروحة والغدوة ليزيل آثار 
، أو اً سليم اً دولة تريد النجاح خُتطط ختطيطللمرء إال بالتخطيط السليم، نو ال ؾتاح أعلمنا 

  اً.سليم اً شاب يريد أف يبدأ حياتو خيطط ختطيط
 يضع خطة ػتكمة، أو يسًتي شقةً  اً و يريد أف يبٍت بيتضع ُخطة ػتكمة، أييريد أف يتزوج 

من  حياتو ودنياه أو أى أمٍل يريد حتقيقة البد لو يفمٍر يريده اإلنساف أى أة، يضع خطة ػتكم
 خطة ػتكمة.

فهذه ليست بركة ولكنها عشوائية والبد عتا من خليها بالربكة ػ ػ واصتماعة الذين يقولوف: 
 .التخطيط

كيفية ؟ و داآلف، البد من التخطيط، ىل أسافر بالقطار وما اظتواعيلقاىرة لأنا أريد أف أسافر 
نظاـ فهل ىذا  ،، لكن أريد السفر للقاىرة أذىب مباشرًة للقطار أو لغَتهاضتجز ألضمن

ىو اإلسالمي كن النظاـ رات تبيح احملذورات، لضرورة والضرو لإسالمي؟ ال ػ إال إذا كاف 
 .التخطيط السليم

ب إىل حٍد ف وليس ل دخٌل إال وظيفيت واإلنساف أثناء الوظيفة يكوف الراتأنا رجل موظ
وبعد الوظيفة الراتب يكوف ليس لو قيمة مع كثرة اضتاجات، ألنو عند كربه تزيد ما كبَت، 

 أدوية وعالجات من غَت حد، فماذا أفعل؟ إىل  تاجوحياألمراض والعلل 
أقوؿ: يا بٍت وأغضب منو أو يا ال حبيث ال أحتاج يف ىذا الظرؼ و ف أخطط لنفسي بد أال

صلى اهلل عليو سالمي الذي وضعو نيب اإلسالـ ف ىذا النظاـ اإلأكفي نفسي ألبنييت، ال 
 .وسلَّم

على أف ال أشًتي بالتقسيط إال مضطرًا للضرورة ىذا التخطيط السليم ينبغي أف يُبٌت 
ن  يهُت نفسو والدي  ف ال أالقُصوى، وأف ال أستدين إال للضرورة الُقصوى، واظتؤمن دائمًا حريٌص 

 كما قيل:
ىل ىذا كم من اظتسلمُت موجودين حاليًا يف ىذه الذلة اآلف؟ ذلٌة بالنهار،  ىٌم بالليل وم
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نظاـ رسوؿ اهلل؟ وال الصحابة الكراـ؟ وال السلف الصاحل؟ وال الصاضتُت حىت يف عصرنا ىذا؟  
 ج، ظتاذا؟ شيُت على ىذا اظتنها امل يفعلوا ذلك وكلهم م

 اظتنافقوف(.2) "َوهلل اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِو َوِلْلُمْؤِمِنينَ "
أنا قد أخذت هبذا التخطيط السليم يف حيايت واضتمد هلل، و ىذا ىو اظتنهج الذي نأخذه، 

وال وأصبحُت حبمد اهلل عزيز النفس على كل خلق اهلل حىت على أوالدي أُعطيهم على الدواـ 
 حتاج منهم شيئاً على مدى األياـ، كيف؟ أيضاً بالتخطيط السليم.أ

عانٍت واظتعُت أىناؾ فلسُت ػتتاجًا لشيئ، إىل ىنا أو إىل ذاىب لبلد أو ذاىب ظتريدين أو 
 ووفقٍت عتذا األمر.

أف تكوف كل آمالو البد عتا من ختطيط سليم، ختطيط سليم فشبابنا كلو ينبغي أف يالحظ 
 كيدة يأيت العوف من اهلل ويتحقق األمل بفضل اهلل جل يف عاله.مع نية صادقة وعزدية أ

 ه الوصية إف شاء اهلل.وتكفينا ىذ
 

 حظ والهوى ومالبسات الشهوةكيف يكون التطهر من منازعات الالسؤال الثالث:  
الحظوظ التي تقلل من العزيمة الباعثة ومع الحرص واألمل؟ وكيف يكون تطهير القلب من 

 على العمل؟
وال رسوؿ اهلل، ف يعرض اإلنساف كل خاطرة ختطر على قلبو على كتاب اهلل وعلى سنة أ

ويعمل بقوؿ  ،ف يلوي اآليات على حسب ما يريده ىواهًا وال حياوؿ أيلتمس لنفسو أعذار 
 :صلى اهلل عليو وسلَّماضتبيب 
 اه تبعاً ظتا جئُت بو( رواه الطرباين والبيهقيىت يكوف ىو ال يؤمن أحدكم ح)

ىذا صحابة رسوؿ اهلل والصاضتُت من عباد اهلل يف صور ىل الصور الكردية من وينظر إ
 اجملاؿ.

ه اطتطاب، فقاؿ: ال أريد أف أراؾ، قاؿ: ىل دتنعٍت باأتل قا رضي اهلل عنورأى سيدنا عمر 
قاؿ: ال ػ وكاف الرجل غَت مهذٍب يف الرد ػ فقاؿ: إذف فاضتب والُكره من شأف حقًا ىو ل؟ 

سنة حبيب اهلل  و النساء، مع أنو قاتل أبيو، إال أنو ال دينعو حقًا ىو لو، ألنو حيك م شرع اهلل
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 موره.ومصطفاه يف كل أ 
أسًتشد برأي رجٍل رشيد عامٍل خيشى اهلل  ،رأي السديدإذا مل أستطع يف ىذا األمر إىل بالو 

 فقد قيل:
، وأمتثل لرأيو عن دينكم إال إذا رأيتموه خيشى اهلل[ ػ ألنو لن جياملٍتأحدًا ]ال تسالوا 

أعرض القضية حبيث تكوف ة فمن اظتمكن أف وُأحسن عرض القضية عليو ألنٍت أريد فتوى معين
لرأي مث أمتثل ل ،مانة لكي أشتع الرأي الشرعي بأمانةوى يف صاضتي، ال ػ أعرض القضية بأالفت

 فوراً للعمل بذلك:
  النحل(.34) "فَاْسأَُلوا َأْىَل الذِّْكرِ "

وعلى جنوهبم  ػ ولكن قاؿ: أىل الذكر الذين يذكروف اهلل قيامًا وقعوداً  العلمومل يقل أىل 
  .علماء عاملُت مع علمهم ػ يعٍت

  النحل(.34) "ِإْن ُكْنُتْم ال تـَْعَلُمونَ "
نهج القوًن واىتدى إىل الطريق على اظتإذا سار اإلنساف على ىذا الدرب فيكوف قد مشى       

 اظتستقيم إف شاء اهلل رب العاظتُت.
 

 فما سرُّ وبنات األنصار،  اءبنس صلى اهلل عليو وسلَّمالسؤال الرابع: ُأعجب النبي 
 بهن؟ صلى اهلل عليو وسلَّمجابو عإ

 :صلى اهلل عليو وسلَّمديث واضح، قاؿ اضت
 ( صحيح ابن ماجةالد ينِ  يف يتفقَّهنَ  أف اضتياءُ  دينعهنَّ  مل األنصارِ  نساءُ  الن ساءُ  عمَ ن)

 كيف؟األمهات،  باء و نع من اآلاضتياء اظتصط ؟ع شبابنا وبناتنا يف ىذا العصرما الذي ضيَّ 
 تفصيل بالوشروط البلوغ؟ وما ينبغي فعلو عند البلوغ؟ األب ػ  ؟إبٍت بلغ، فمن يعلمو أمور البلوغ

 أُلفة ومودَّة.عليو، فالبد أف يكوف بيٍت وبينو  وبأسلوب ثلث وعلمٍ 
األب عامل نفسو ضابط يف اصتيش ويريد عندما يدخل البيت الست تقوؿ: حضرة ػ 

 فيو. ىفَّ تحر خييا أوالد، فكل واحد يبحث عن جُ إنتباه الضابط وصل 
ل منهم معلومات ، وحيص  ال يريد أف يتنزَّؿ ويكلم أوالده مبكرًا ػ فأين يذىب الولد؟ للقرناء
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أو أماكن صحيحة أـ غَت صحيحة؟ غَت صحيحة، فيأخذوه إىل العادة السرية  وكذا وكذا،  
 .ويضيع الولد، ومن اظتسئوؿ؟ األبالشبهات 

شارفت البلوغ، تقوؿ عتا: تعاىل يا بنييت أنا شايفة جسمك قد تغَتت البنت األـ: وكذلك 
حيدث  وقبل أف وعالمات البلوغ كذا وكذا وكذا،عليكي، ت تظهر بدأمعاظتو وعالمات البلوغ 

وينزؿ عليكي دـ فال ختايف وىذا الدـ كذا وكذا وينبغي كذا   أى شيئ تقوؿ عتا: سيحدث لكي
و تقرأي القرآف أو و تصومي أأف تصلي يف ىذا الوقت كذا وحراـ عليكي أتفعلي  عليكي أف 

 .دتس ي اظتصحف، أين األـ اليت تفعل ىذا يف ىذا الزماف؟ ال يوجد
 وحىت كيفيةيف األمر إذا نزؿ عليها دـ تقوؿ عتا: ضعي فوطة وانتهى األمر، غاية ما

 ؟ حبجة اضتياء اظتنواؿيف ىذا  مهايلالطهارة؟ ال تكلف خاطرىا وكيفية تع
، وىذا السن تظهر فيو يت يف سن الشبابها بعض الشيئ وتقوؿ عتا: طبعًا إنوتدخل مع

ػ وتتكلم بصرحة على الفور ػ وتريد أف يكلمها شاب غريزة أخرى جتعل البنت تنظر إىل الشباب 
نهما ُخلطة بيوتصاحبها وتكوف صديقة عتا، ويكوف  يف كذا وإنتبهي لكذا ولكذا وكذا، ونفسها
ـ يف غيبوبة والبلد  فال حيدث شيٌئ واألب واألوإذا حدث شيئًا يكوف سرَّىا عند أمها، ، ومودَّة

 فيو، ال ػ اإلسالـ غَت ىذا.آخر من يعلم ألف الناس خيشوف كالمهم ومها كلها حتكي اضتكاية 
كبَتة يسألوف حضرة اضتبيب عن كل صغَتة و نساء األنصار كاف على ىذه الشاكلة حكاية 

اضتكاية اليت ال يستطيع أف ػ فمن بناهتن، وكاف سيدنا رسوؿ اهلل معو اظتمرضة اإلعتية ظتاذا؟ ليعل  
  .يقوؿ عتن: عائشة معكن لتفهمكنَّ يتكلم فيها مباشرًة 

ف جعل السيدة عائشة ال تتأثر حبمل وال والدة ألف اضتمل أومن حكمة اهلل عز وجل 
لتؤدي ىذه الرسالة لألمة فهي اليت فقَّهت نساء األمة وىي  ،والوالدة يؤدي إىل ضعف الذاكرة

واطتبايا اليت كانت مع نساء رسوؿ اهلل نساء األمة صلوات ريب اليت نقلت األحاديث، 
 وتسليماتو  عليو.

 اضتياء ىنا ال ينبغي لقوؿ اهلل عز وجل:إذف 
يِن ِمْن َحَرجٍ "  اضتج(.72" )َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّ
 لدين ليس فيو حرج، وأضرب مثااًل:ا
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على يكشفو و التناسل فيو أيف عض مبرٍض عضاؿٍ  تأو إمرأًة مرضمرض لو أف رجاًل  
أيضًا لُيفيت اظتفيت يف وىي نفس اضتكاية فالدين  ؟ ظتاذا؟ للعالج،يوالطبيب اظتداوي أف يدار 

 اظتسألة البد أف يستكشف األمر كلو من رتيع جوانبو.
 عرؼ كل ما يتعلق بالنساء لُتحسن تربية أبنائها، ولذلك ورد وقيل:فالبد لألـ أف ت

 )علموا نساؤكم سورة النور(.
الذي تلبسو، ألف فيها أحكاـ خاصة بالنساء، كأحكاـ اضتجاب فتعرؼ الزي  الشرعي 
فتعرؼ كيفية وأحكاـ الزنا وما شابو ذلك، فأيضًا تعرؼ ىذه األحكاـ، ويف آداب اإلستئذاف 

لنور وتعلمها لبناهتا، وىذا ما وفيها آداب كثَتة خاصة بالنساء فتتعلم أحكاـ سورة ا ،اإلستئذاف
 :صلى اهلل عليو وسلم مرنا بو اإلسالـ وقاؿ فيو نيب اإلسالـأ

 مسؤوؿٌ  وىو عليهم راعٍ  النَّاسِ  على الَّذي فاألمَتُ  رعيَِّتو عن مسؤوؿٌ  وكلُّكم راعٍ  كلُّكم)
 وىي وولِده بَػع ِلها بيتِ  على راعيةٌ  واظترأةُ  عنهم مسؤوؿٌ  وىو يِتوب أىلِ  راعي والرَّجلُ  عنهم

 ( صحيح ابن حبافعنهم مسؤولةٌ 
سئولة عن يل فقط؟ فهي تظن ذلك، ال ػ إهنا موليست مسئولة عن األكل والشرب والغس

 قواعد شرع اهلل وأحكاـ دين اهلل:تعليم بناهتا 
َها َوْأُمْر َأْىَلَك بِالصَّالِة َواْصطَِبرْ "   طو(.145) "َعَليـْ

 واألكل والشرب؟ 
 طو(.145) "ال َنْسأَُلَك ِرْزقًا َنْحُن نـَْرزُُقَك َواْلَعاِقَبُة ِللتـَّْقَوى"

 نية اإلسالمية.الًتبية الدينية القرآلرجل واظترأة؟ لكن ما مسئولية ا
 

 السؤال الخامس: زوجي كثير الغضب لدرجة تعدِّي حدود الدين وسبِّو، كيف أتعامل
 معو؟

 ، كاف يقوؿ: عن سيدنا معاوية بن أيب سفياف الواردةنتعامل باضتكمة 
لو كاف بيٍت وبُت األمة شعرة ما انقطعت، إف ىم أرخوا شددُت، وإف ىم شدُّوا ]

 أرخيت[.
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أعمل ُخطة كما قلنا اآلف ػ لتجنب إثارتو  ة فأنانرفز الرجل شديد ال أعرؼ أف ىذا طاظتا أنا 
يف ىذا اظتوضوع ونفتح فيو ال نتكلم موضوع كذا فيغضب، أقوؿ لو: ريد ا أأقوؿ لو: أنونرفزتو، 
ت معك آخر، وأنتظر لوقت يكوف فيو رضا بُت الطرفُت، فأقوؿ لو: أنا كنت فتح يف وقتٍ 

 فما رأيك فيو اآلف؟  موضوع كذا ولكنك كنت غضباف،
  مع الزوجزلتعامل ا  وقت رضا، فتحتاج إىل اضتكمة يفننا يفسيكوف الرد ؼتتلف أل

ف فالبد أف ـتتلف وؽتكن أجتادلو ومثلها مثلو والكلمة تردَّىا بكلمتُت، ف تريد أ ولكنها
 نتصارع وؽتكن أف نضرب بعضاً.

ما بيننا وبُت يف ىذا الزماف وال عياف، لكن ف يكوف بُت نساء اظتسلمُت نبغي أىذا ال ي
 بعضنا:
َنُكْم َمَودَّةً " (. 51) "َوَجَعَل بـَيـْ  الرـو
(. 51) "َوَرْحَمةً "معها: فقط ولكن مودة يست ول   الرـو

وىو قادـ يف الطريق، ، وجائز واحد أغضبو جائز واحد أغضبو يف العمل؟ ظتاذا تغضب
أو من والده أو من إخوتو وغَت قادر على فعلو وغَت قادر أف من العائلة  كلف بأمرٍ وجائز أنو مُ 

 و يف مهو.يريد أف ُيشرؾ زوجتو معالرجل وال خيربين بو، أمور كثَتة يتعرض عتا 
فألتمس لو األعذار، ولكن الزوجة تطلب الشيئ فورًا أو ذاؾ الطلب فوراً؟ أو تًتؾ لو 

 ىذا الوضع؟ يص ح البيت ودتشي، وأترؾ عيالك تتصرؼ فيهم، وىل 
ويفلت الزماـ بُت الطرفُت، لكن البد أف تكوف األمور وىو اآلخر يزيد أيضًا يف الغضب 

والرزتة شعرة معاوية للغريب ولكن للقريب وللحبيب تكوف اظتودة وبُت بعضنا شعرة معاوية، بيننا 
 يبننا فتحل كل اظتشاكل إف شاء اهلل.

 أقدـ لو بعض اظتدح والثناء، وأقوؿ لو: الطلب أف ؿ قدر اإلستطاعة قبل أف أطلب او وأح
بًا ال يقدر عليو أحد، واهلل أنا يا فالف مل أجد مثلك يف الوجود، ولذلك فأنا أحبك ح

ىل سيغضب؟ وأنت كذا وكذا وأذكر بعض ػتاسنو، باهلل عليكم رجٍل فينا لو ُكلم هبذه الطريقة 
 لو: أنت تارؾ عيالك عليَّ وُملقي اضتمل عليَّ ووجودؾ كعدمو يف البيت ال ػ لكن ىي تقول

 مثاًل، وىذا الكالـ حيدث، فما رد  الفعل؟ يكوف العكس على الفور.
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 اليت علمها لنا حضرة النيب يف التعامل مع اآلخرين.ن اضتكاية حتتاج إىل اضتكمة البالغة لك 
دين علينا برضاه، وأف يوفقنا أرتعُت ظتا ندعوا اهلل عز وجل يف ىذا الوقت اظتبارؾ اظتيموف أف 

ين إذا وأف جيعلنا من الذ و عليو،اظتقبلُت بحيبو ويرضاه، وأف جيعلنا يف الدنيا من خيار عباده 
 ذكروا.  ذُكرواأساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا، وإذا 

آخذين، وأف يبارؾ  صلى اهلل عليو وسلَّموأف جيعلنا دائماً وأبداً بشرعو عاملُت وبسنة حبيبو 
وأف يبارؾ لنا يف أموالنا وأرزاقنا، وأف يبارؾ لنا يف أوالدنا  كلها،لنا يف أبصارنا وأشتاعنا وقوتنا  

وأىل بلدنا مصر وحيفظها من شرور اضتاقدين واضتاسدين وأىل اظتكر  يفوأف يبارؾ لنا ، اوبناتن
اظتبُت ويفرحنا بنصره  ،مربماً  واليهود أرتعُت، ويقضي عليهم قضاءً وروبا الشر من أمريكا وأىل أ

 يف العاجل القريب.
ينجينا من رتيع اظتساعدات و وديأل بلدنا بالربكات واطتَتات واظتسرات، ويغنينا عن رتيع 

 اظتؤامرات اليت حُتاؾ عتذا البلد األمُت.
وجيعل مصر ووأىلها حاملًة لواء اإلسالـ إىل يـو الزحاـ، وجيعلنا دائمًا وأبدًا من الذين 

 .يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو
 وقولوا رتيعاً:

 نستغفر اهلل العظيم الذي ال إلو إال ىو اضتي القيـو ونتوب إليو.
إىل وعزمنا على أننا ال نعود  ،هلل ورجعنا إىل اهلل وندمنا على ما فعلنا وعلى ما قلناتبنا إىل ا

عمالنا وكل شيٍئ خيالف دين ر أنفسنا وسيئات أقوالنا وقبائح أشرو ذنٍب أبداً، وبرئنا من 
           اإلسالـ. 

 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم                 
 

 
 


