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 فضيلة الشيخ فوزي محمد أبو زيد

 طفنيس ـ المسجد العتيقالمكان: 

 (النساء أسئلة)

 السؤاؿ األوؿ: قاؿ تعالى: 
 يوسف(.35) "ِإفَّ النػَّْفَس المَّارٌَة بِالسُّوءِ "

بالسوء مع أنها اإلنساف تأمر النفس ولقد أُمر اإلنساف بمخالفة نفسو، فكيف 
تعالى إذا اء والعياذ باهلل أو تكوف معو في الشق، اأفعاله خالفإف الجنة  معو  دخلست

  إف وافقها؟ دخل النار
لها باح م لو طلبات وربنا سبحانو وتعالى أالنفس ىي التي تشغِّل ىذا الجسم، والجس

 الهروب من ىذه القيودىذه الطلبات ولكن بطريقة مقننة من الحالؿ، والنفس تريد 
 فهذا كل الموضوع.ال يهمها ذلك، فاـ و من حر وُتحصِّل ىذه الطلبات من حالؿ أ

الذي يكفيو،  لو الطعاـ وتعالى من الحالؿوقدر اهلل سبحانو  فاإلنساف يريد أف يأكل
وىو طامع وينظر لمن ىو أعلى منو في الرزؽ ويريد أف يعيش مثلو، وكسبو ورزقو ال 

   يكفي، فماذا يفعل؟ 
غشِّ في الكيل كاف تاجرًا، أو توسوس لو وتقوؿ لو: ِغشَّ في الميزاف إذا  فالنفس 

 ليأتيك مكسباً سريعاً وتكوف مثل فالف الفالني، أو تقوؿ لو:
حتى يكوف في العمل ػ  حضورع وقِّ زوغ من الشغل وابحث عن شغل آخر بعد أف تُ 

 معك ماؿ كبير، وىكذا.
أف النفس تريد أف ُتشبع رغبتها،  عل اإلنساف يقع في ىذه المعاصي ىوفما الذي يج

نها وقاؿ: البد لإلنساف أف يبدأ من ربنا قنَّ اتها، فاإلنساف عنده شهوة الجنس ولكن وشهو 
 ويكوف عن طريق زواج على شرع اهلل عز وجل.حالؿ 

النفس ال تريد ىذه الحكاية وتريد أف ُتشبع ىذه الرغبة من حراـٍ أو من حالؿ، 
التي نهى عنها اهلل فتجعل اإلنساف يسلك المسالك التي حرمها اهلل، ويمشي في الطرؽ 
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 النفس. لُيرضي 
 د رغباتها وشهواتها سواٌء من حالؿ أو من حراـ.فهذا أمر النفس بالسوء فهي تري 

الدين ويمشوف على  ما الذي جعل كثير من الشباب في عصرنا ىذا يريدوف أف يتركوا
ريدوف أف وي وىم ال يريدوف ىذه القيود،لماذا؟ يقولوف: الدين يُقيدنا وفيو قيود ىواىم؟ 

 في حياتهم فيفعلوف ما يريدوف.يكونوا كالجماعة األوروبيين واألمريكاف ال قيود عندىم 
وىذه القيود حماية لإلنساف وحماية لحياة بقيوٍد شرعية لكن الدين يُقيِّد اإلنساف 

 اإلنساف في أماف.بني اإلنساف، ليعيش 
ا ورغباتهعلى طلباتها بماذا تأمر؟ تأمر بالحصوؿ سوء، ألمارة بالاالنفس فهذه 

في سبيل  اهلللو اإلنساف أف يتخلى عن الشرع الذي شرعو وشهاوتها من أي منفذ، وتريد 
 على ىذه الشهوات والعياذ باهلل.الحصوؿ 

 
 السؤاؿ الثاني:

يكوف ولمن يكوف؟ وىل  كيف يكوف اإلستدراج من اهلل تعالى والعياذ باهلل؟  
 القرآف ثم ينسى فُيعذبو اهلل بذلك ألنو يُقاؿ:نساف اإلستدراج بفعل الطاعة بأف يحفظ اإل

            (.إف أشدَّ الناس عذاباً يـو القيامة من حفظ آيًة ثم نسيها)
 ال يكوف إال للكافرين والمشركين:أوال: اإلستدراج  
 )القلم(. (43) "ينٌ ( َوأُْمِلي َلُهْم ِإفَّ َكْيِدي َمتِ 44َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيُث ال يَػْعَلُموَف )"

 كيف يستدرجهم؟ 
عندىم الخيرات، حتى أنهم من كثرة اهلل ىل أوروبا، كثَّر ىم كافرين كأىل أمريكا وأ
ال سعرىا و في المحيط حتى يظل ثمنها متوازف وال ينخفض الخيرات يرموف الُزبد ػ الزبدة ػ 

 يعطوىا للفقراء أمثالنا.
في المحيط لعدـ وجود مخازف لتخزينها الحبوب تزيد عن الحد أيضًا يُلقوف بها 

ألهمهم اهلل بالمخترعات العصرية ليترفهوا في حياتهم، كل ىذا لماذا؟ حتى يشكروا  فيها،
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 اهلل على ىذه النعم. 
ف يُعطي أ لكن ىم طغوا وبغوا لما غمرىم اهلل بهذه النعم فهذا ما يسمَّى باإلستدراج،

 الذي أعطاه جل في عاله.هلل وينسى شكر  اهلل عز وجل العبد النعم ثم يجعلو جاحداً 
المؤمنين ربنا ُيحبهم وكل ما لكن ال يوجد أحٌد من المؤمنين يا إخوانا يستدرجو اهلل، 

يرجع يتذكر ويقوؿ: يا رب و الء لاهلل بشوية إبتفي الموضوع: إذا إبتعد عن اهلل شوية فيبتليو 
  عز وجل.إلى اهلل 

 ه ليرجع إلى اهلل،من ىذ أو أي شيئٍ  شوي ىم  أو يصيبو بشوية مرض أو شوية تعب، 
 :صلى اهلل عليو وسلَّموىذه اإلبتالءات لُيكفِّر عنو بها الخطايا، قاؿ 

صاب بو العبد المسلم حتى الشوكة ػ التي تصيبو وال ىم  وال ألٍم وال شيٍئ يُ  )ما من غم  
 في رجلو ػ يشتاكها إال وكفَّر اهلل عز وجل بها من خطياه(.

ىذا استدراج؟ ال ربنا يطهِّره بهذا البالء لكي ال يكوف عليو ذنوب ولكي يرجع فهل 
 إلى اهلل عز وجل.

 
 السؤاؿ الثاني:

   : )من علَّق تميمة ال يُتمها اهلل عليو(.مالمقصود بقوؿ
ليست آياٌت قرآنية وإنما كلمات و الحجاب الذي فيو ألفاٌظ غريبة ىي  التميمة

حة وغير كلمات غير صحيوىي   يروغلوفية وبعضهم يقوؿ: ى : سريانيةعنها يقوؿ بعضهم
  واضحة.

، يعني ف الكريمت من القرآف الكريم، مع حفظ القرآإال إذا كانت آيا هانحن ال نحمل
 بالقرآف.اآليات إف كنت سأحملها فال أدخل بها الحماـ، ألننا نُهينا عن دخوؿ الحماـ 

وىا ويكتبالجاىلية يعملوىا لتي كاف أىل فهذه التميمة والتي حضرة النبي كرَّىها وا
وألفاظ غير ي السحر في عصرنا ىذا، فيضع كلمات غير مفهومة ومن يعمل بها بعض مدَّع

مفهومة لُيوىم الناس أنو يعالجهم، ال ػ ليس عندنا عالجًا إال في كتاب اهلل، ألف اهلل قاؿ 
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 في شأنو: 
 اإلسراء(.28)"َوَرْحَمٌة ِلْلُمْؤِمِنينَ  َونُػنَػزُِّؿ ِمَن اْلُقْرَآِف َما ُىَو ِشَفاءٌ "

وتعمل لنفسها وعلمنا حضرة النبي أف كل واحدٍة منا تعمل لنفسها حجابًا في الصباح 
 حجاباً آخر النهار، فما ىذا الحجاب الذي أعملو؟ قاؿ:

يحيي ويميت بيده حده ال شريك لو، لو الملك ولو الحمد )من قاؿ ال إلو إال اهلل و 
تب لو مائة حسنة وُمحي كُ لى كل شيٍئ قدير عشر مرات بعد صالة الصبح،  الخير وىو ع

 أحٌد بعمٍل أفضل منو إال واحٌد عمل أكثر منويأتي ورُفع لو مائة درجة، ولم  عنو مائة سيئة،
وكانت لو حرزًا ػ وحرز يعني حجاب ػ وكانت لو حرزًا من الشيطاف طواؿ يومو ىذا حتى 

 يُمسي(.
 انية وقاؿ:وعاد فكررىا مرًة ث

 صبح(.حتى يُ طواؿ ليلتو  من قالها في المساء كانت لو حرزًا من الشيطافو )
 فحرزنا نحن الذي نعملو وكيف نعملو وىو: 

حده ال شريك لو، لو الملك ولو الحمد يحيي ويميت بيده ال إلو إال اهلل و  :)من قاؿ
، قبل أف يقـواشرًة حاضرًا مب الخير وىو على كل شيٍئ قدير عشر مرات بعد صالة الصبح

 مباشرًة.وبعد صالة المغرب 
من ىذا الكالـ كلو، السيدة  اً من الحسد وخائف اً وخائفمن الجن  ومن كاف خائفاً 

دعية كثيرة ػ كاف يتعوَّذ بأ صلى اهلل عليو وسلَّمكاف   ا كانت تقوؿ:رضي اهلل عنهعائشة 
 المعوِّذتين إكتفى بهما. فلما نزلتيدعو اهلل بأدعية كثيرة ليقيو من ىذه الشرور ػ 

وقل أعوذ مع ال إلو إال اهلل ماذا نعمل معها؟ نقرأ قل ىو اهلل أحد ثالث مرات، فنحن 
مرة بعد صالة الصبح ومرة بعد صالة المغرب ومرة ػ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس 

.  ساعة النـو
 :لك فربنا يقوؿ لهم: ىذا العبد ليفمن واظب على ذ

 الحجر(.48" )َلْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَافٌ  ِإفَّ ِعَباِدي"
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نو أخذ بما ورد في سنة رسوؿ اهلل يؤثروا فيو ألأف ال تستطيع الشياطين وال الحفظة  
 واقتدى بو. صلى اهلل عليو وسلَّم

 
 السؤاؿ الثالث: 

عنو أنو رجٌل ُيسخِّر جنيًا لفك سحر  يُعرؼ ما حكم الدين في الذىاب إلى رجلٍ 
 بتعطيل الزواج؟ إذا كاف معمواًل لها سحرٌ اج؟ وكيف تعرؼ الفتاة نفسها تعطيل الزو 

أين السحر الذي يُعطِّل الزواج؟ إذا قدَّر اهلل عز وجل لبنت أف تزوج في وقت كذا من 
أحد من قدير، ال سحر وال إبليس الكبير نفسو وال من الذي يستطيع منع ىذا التفالف، 

  كلها شماعات نعلق عليها حظوظنا وأقدارنا.ها  شياطين اإلنس وال الجن، لكن
يتقدـ بها؟ تقوؿ: ال أعلم واهلل سيدة: إبنتك لم تتزوج بعد والسن بعض النساء يسألن 

 يبدو أف أحدًا عمل لها عماًل، لترفعو على شماعة األعماؿ لهذا الموضوع.
فرائض اهلل  ليس ىناؾ عمٌل وال شيئ فالبنت لو بينها وبين اهلل عمار وتحافظ على ال ػ

 عي اهلل، وماذا قاؿ لنا ربنا؟دوت
 غافر(.06) "اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكمْ "

وتواظب على ذلك فإف اهلل البد أف يستجيب لها مت ستدعو اهلل بصدٍؽ اما د
 ويرزقها بالزوج الصالح.

والذي ربنا  فال يكوف ىو الذي ربنا قدره،إذا أخَّرىا وتقدـ لها خاطب ولم يتم الزواج 
قدـ يتكعبل ػ وال يخرج حتى يتزوج، أال يحدث وال تأخذوني في العبارة ػ لما يت قدره 

 ذلك؟ ألنها األقدار.
م حرة وال غيرىد القهار عز وجل، ال الجن وال السفال يوجد شيئ يمنع أقدار لواح

وىو يحب أف ندعوه، وعندما  وإنما نحن المحتاجين دائمًا أف نناجي رب العالمين وندعوه
 ويقوؿ للمالئكة: فيؤخر اإلجابة شوية،فينا من يحبو ربنا ويدعوه  نرى

 ألني أحب أف أسمع صوتو(. خروا إجابتو، لماذا يا رب؟ يقوؿ:)أ
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 واحد ال يحبو اهلل يقوؿ: 
 )عجلوا حاجتو ألني ال أحب أف أسمع صوتو(.

منها  ضيفة أنتي تحبيها وجاءت لِك بيتك، وكلما ىمَّت بالقياـ تطلبيلو أف والمثل: 
 .الجلوس وتقولي لها: إجلسي شوية كماف ػ ألنك تحبيها

وواحدة إنتي ال تحبيها، عندما تطرؽ الباب تقولي لهم: تصرفوا معها واصرفوىا ألنني 
 ال أريد الجلوس معها وال أراىا.

صلى اهلل ويناديو ويدعوه ولكن ال يسأـ وال يملُّ، قاؿ  فمن يحبو ربنا يريد مناجاتو
 :عليو وسلَّم

 العبد الُملِّح في الدعاء(.ُيحَب )إف اهلل 
وفي األسحار ووقت الإلفطار أياـ الصياـ يدعو شغاؿ ليل نهار عقب الصالة ػ يُلح 

وما داـ اإلنساف يدعو اهلل وال يسأـ وال يملُّ البد أف على الدواـ وال يكفُّ عن الدعاء، 
 ووعد اهلل ال يخلف: وعده اهلل يستجيب لو اهلل ويرى اإلجابة إف شاء اهلل، ألف ىذا وعدٌ 

 غافر(.06) "اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكمْ "
ولكن  ىل أجيب أـ ال، ال ػ البد أف يستجيب وذلك فورًا فلم يقل: أنظر في أمركم

 حتاج مع اهلل عز وجل الصبر والمداومة على الدعاء هلل عز وجل.األمر ي
 

 السؤاؿ الرابع:
 نقي أنفسنا من ذلك؟ ما حقيقة زواج اإلنس بالجن وكيف

ػ ُسئل عن زواج ػ فنحن في بالدنا ىنا مالكية  وأرضاه رضي اهلل عنواإلماـ مالك 
اإلنس من الجن أو الجن من إنسية؟ قاؿ: ىذا ال يجوز شرعاً، وإال كاف ُحجَّة لكل إمرأٍة 

 .بي من فعل ذلكىو ن والجأف تقوؿ: تزوجت من جنِّي، حملت سفاحاً 
من جنية وىم يرونا ونحن ال نراىم؟ وكيف نتعامل مع بعضنا؟  كيف يتزوج اإلنساف

 ألنهم لهم حالة ونحن لنا حالة:وكيف نجلس مع بعضنا؟ وكيف يتم الجماع؟ 
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 األعراؼ(.82) "ِإنَُّو يَػَراُكْم ُىَو َوقَِبيُلُو ِمْن َحْيُث ال تَػَرْونَػُهمْ " 
علقًا باهلل يرى في مت يكوف أحالـ واإلنساف إذا لم يكنفما الموضوع يا أحباب؟ 

ليقظة، فيقوؿ: ىذا من الجن، فترى واحد في المناـ وىي مشغولة ااألحالـ ما يشغلو في 
 شغولة بهذا األمر.ملماذا؟ ألنها بهذا الموضوع ػ فتراه يشاغلها، 

اإلختالط بنا وال المجالسة لنا وال الزواج قوـٌ ليس من خصائصهم الجن ىؤالء  لكن
 فاٌت نهى عنها دين اهلل.ا، وكل ما يُقاؿ في ىذا الباب خر بنا وال اإلمتزاج بنا

 
 السؤاؿ الخامس: 

ىل يُبطل الوضوء أـ لو كانت إمرأة متوضئة وفجأة دخل أحد أقاربها ورآىا بشعرىا 
 ال؟

 أو سلمت على أحد الرجاؿ وكانت تلبس الحجاب فهل ىذا يُبطل الوضوء أـ ال؟
أبٌّ أو عم أو خاؿ أو أخ أو إبن أخ أو أبو  محـر لها ػ يعنيعليها ذا كاف من دخل إ

 الزوج فقط، فهذا ال ينقض الوضوء ألنهم محاـر لهم.
حرَّـ عليها يعني يُباح لها الزواج منو لو كانت غير متزوجة، فعليها أف مُ لكن إذا كاف 

 تجدد وضوءىا.
فال رجلين متزوجين وفي بيت واحد ىناؾ ػ وىذا موضوع مهم ػ جائز يعني أخو زوجها 

شيئًا منها، لماذا؟ ألنو غير يرى ينبغي ألخ الزوج أف يرى زوجة أخيو إال وىي محجبة فال 
لكن األخ ليس بمحـر وكذلك أبناء الزوج ىي محـر لها، مع أنو أخوه، واألب ال مانع 

.  نفس الحكاية ليسوا بمحاـر
نبغي عليها فيلها فليس عليها شيٌئ في وضوئها، وإذا كاف غير محـر  كاف محرـٌ فإذا  

 أف تُعيد وضوءىا.
 

 السؤاؿ السادس:
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 :صلى اهلل عليو وسلَّمفهمنا من حديث سيدنا رسوؿ اهلل  
   أف السؤاؿ ىو الدعاء، فما معنى استعن باهلل؟( ػ )يا غالـ إذا سألت فاسأؿ اهلل

 وإال كاف يحـر عليَّ وال تسأؿ سواه،  ألت فاسأؿ اهلللم يقل سيدنا رسوؿ اهلل: إذا س
عن كبريت عن طلب من الطلبات، أو أسأؿ غيرىا أسأؿ جارتي عن شوية ملح، ي أن

 السؤاؿ الذي يتعلق باألحواؿ اإللهية ال نسألو إال من رب البرية. وغيرىا، لكننا
بإذٍف من إال عتقد أف األسباب ال تفعل ننفهم و ونحن  ذلك نمشي في األسباب،بعد 

 مسبب األسباب عز وجل.
وال تسأؿ فلن توجد واحدة تسأؿ زوجها ألي طلبات،  ؿ إال اهلللكن لو قلنا: ال تسأ

الحاجات ػ أي طلبات، وال يوجد واحدة تسأؿ ألي حاجات ػ ال وال في  ىاجهاز البنت في 
ها سواه، يا رب قونِّي يا رب أعني يا رب إقضي فعل المتعلقة باهلل عز وجل وال يستطيع

يا رب اغفر لي يا رب  ، تقوؿ:لقة باهللتعا رب أجب دعائي، فهذه الحاجات الميحاجتي 
 فهل يوجد من يقـو بهذه الحاجات سواه عز وجل؟يا رب أدخلني الجنة،  إرحمني،

يدخل يحدث عندما  ، فيقوؿ: ىاتي يا ست األكل، أاللكن الرجل يدخل البيت
ع أـ يقوؿ: يا رب ىات األكل، فهل ىذا ينفع، فيتبِّ  الزوج بيتو يقوؿ لزوجتو: ىاِت الطعاـ؟

 األسباب.
ألف اهلل أقاـ األسباب وجعل لكل شيٍئ سببا، وىذا ليس شركًا فيطلب من األسباب 

أننا نعرؼ ولكن علينا في العقيدة الداخلية ألف اهلل ىو الذي أمرنا بذلك وسخَّر لنا ذلك، 
 أف األسباب ال تفعل إال بإذف مسبب األسباب عز وجل.

ىو اهلل، وعندما أتناوؿ الحبة ف الشافي أذىب للطبيب وآخذ العالج ولكن أعلم أ
لكن أترؾ الحبة وأقوؿ: اشفني؟ ال ػ البد وأف أعرؼ أف الشافي ىو اهلل وليست الحبة، 

 آتناوؿ العالج.
 قاؿ: صلى اهلل عليو وسلَّموأقوؿ: يا رب اشفني؟ فالنبي ىل ال أذىب للطبيب 

 )تداووا عبد اهلل فإف اهلل كما خلق الداء خلق الدواء(.
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فالبد أف مشي في األسباب وبعد ذلك نعتمد على مسبب األسباب عز وجل، نأكل  
ىل من الطعاـ أـ من اهلل؟ من اهلل وليست من  لنقيم صلب الجسم، لكن القوة من أين؟

الطعاـ الذي نأكلو، فلو أف القوة من الطعاـ الذي نأكلو فلم يكن فينا من يساوي 
 لها ُمذللٌة لنا في ىذه الحياة.رىا لنا وجعالتي ربنا سخَّ  الحيوانات

ألنو يركبو طفل صغير لماذا؟ الجمل الكبير يسحبو طفل صغير، والفرس الضخم 
 ر لإلنساف.ُمسخَّ 

فنأخذ باألسباب ولكن نعلم علم اليقين أنها ال تفعل إال بإذف مسبب األسباب عز 
               وجل. 
                  

 لى آله وصحبه وسلم  وصلى هللا على سيدنا محمد وع
   

    
        

 


