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مه لنا وما عل   ،مه لنا هللاعل   ما أن  ما أردت أن ألفت نظر األجباب مجيعًا إليه، 
الذي يريد فتح  أن السالك احلق   ،مه لنا بعده  كل علماء هللاوما عل   ،سيدان رسول هللا

من شرع  مإال بعد أن يتعل   - آلخرته أو لدنياه ،هلل أو خللق هللا - عمل   أي  هللا ال يعمل 
  .أن يفعله يف هذا العمل ينبغيما ، ومما ورد عن رسول هللا ،هللا

لكن معظم املسلمني  ،مل  ومثالنا ما كنا فيه الليلة لقد نوهنا يف املسجد على الع  
 -ولذلك إنتشر يف السنوات األخرية يف مصر  !!ين على العباداتالعلم يف الد    نو ر  ص  ق  يـ  

صورة ب، كثرة الطالق بني املتزوجني حديثاً  - لها علماء اجملتمعوهذه ظاهرة خطرية حل  
وال  ،احلقوق اليت له م  ل  ع  ألنه مل يـ   !!ملاذا؟ .نو ق  ل  ط  شهرين أو ثالثة وي   .فاقت احلد  

 ،وال الواجبات اليت عليها ،ال تعرف احلقوق اليت هلا .. وال الفتاة .الواجبات اليت عليه
 ؟ما هم مشغولون به غرفة النوم ما شكلها وكل   ،مهميعل    وال أحد   ،وال يسألون أحداً 

 ؟من أي نوعالثالجة صنفها  ؟ماذا يكونالسفرة شكلها  ؟وغرفة الصالون ما شكلها
  !!كلكن اإلسالم مل يقل ذل!! ىفكو  ؟هااألجهزة ما نوعها وصنف ؟شكلهما البواتجاز 

نا فالبد من أن ،رضة ملشروع زواجأصبحت ع   هيأو  ،أان مقبل على مشروع زواج
وما مسؤلية  ؟فما مسؤولية الزوج .نعرف زواج يعىن إيه؟ يعىن املسؤلية - حنن اإلثنني -

واحد منهم له حقوق وعليه  كل   ،مع بعض نالزوجة؟ زواج يعىن أن إثنني سيكونو 
وهى نفس  ؟وواجباته هلا ؟هلوواجباهتا  ؟البد أن يعرف هو ما حقه عندها ،واجبات
والبد أن  ،ه وإخوته وعائلتهيوواجباهتا حنو أمه وأب ،أهلها ويعرف واجباته حنو ،الكيفية

سيأتينا الولد كيف سنربيه الرتبية  ،يف تربية اجليل اإلسالميأيخذوا دورة تدريبية كاملة 
  .اإلسالمية؟ فالبد أن أيخذوا دورة كاملة على الزواج

ا جلسوا فكلم ،إال هللا ودين هللاعصر السلف الصاحل كان الناس ال يشغلهم  يف
فيسمع الولد من هذا ومن  ،فون أوالدهم وحيكون هلم حقوق الزوج والزوجةمع بعض يعر   

ه أدق التفاصيل اليت نهذه كانت أصلها أهنم جيلسون معه ويفهمو  ة أصالً ذاك، وليلة احلن  
غرفة النوم حىت تكون على شريعة هللا، ما احلرام  يفله بينه وبني زوجه  ينبغي أن حتدث
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مبا  حىت يدخل ويكون عاملاً  ؟ما هو ؟والصح فيها ؟وما املمنوع فيها ؟العالقة هذه يف
ولذلك كانت العالقات تدوم والعشرة مهما طالت جتد بني اإلثنني حنني وشوق  سيفعله،

  .ة وألفة على الدواموحمب  
ومن عنده شاب أو بنت وصلت  ،ان املوجودينءوآاب ،وأطالب شبابنا أمجعني

فقبل كل ذلك املفروض أن  ،له املهر والشقة رأن أوف    مسئولكما أىن  - ملرحلة الزواج
، والبد أن أانقشه حىت أأتكد أن اً صاحل اً أوفر له املعلومات الصحيحة اليت هبا يكون زوج

فإن كانت زوجىت تعرف ذلك فالبد من أن  ،بنىت نفس الكالماو  .اً صاحل اً يكون زوجس
مها حىت تنجح ىف حياهتا يعل    اً دهلا أح حضرم أل  ع  ال تـ  وإن كانت  ،مها وأاتبع معهاتعل   

 العزة  بقى احلياة بينهم كما قال رب  تو  ،الزوجية         
   .(لروما85)

ما الذي حيدث بني  !!حهانها ووض  واإلسالم حىت أدق األمور بني الزوجني بي  
وبعدما يدخل مكان  - فقال أيخذها: حه رسول هللا ض  و  ؟الزوج وزوجته ليلة الدخلة

يصلى هبا مجاعة، وابلتايل ال يكون  - أول شيء يعملوه أن يصلي هبا هلل  - النوم
 !!وال عشاء وندخل وما صلينا مغرب   ،هناك بركة يف زواج نسهر فيه حىت مطلع الفجر

أن  حب  فإذا أ (.الةال ابرك هللا يف عمل ينهى عن الص) !!!؟كيف يكون ذلك زواج
 اً،حىت يكون العقد مبارك ،البد وأن يذهب وهو على وضوء اً العقد مبارك يكون عقد  

 .هلل على هذه النعمة اليت هيئها له هللا اً وبعد العقد يصلى ركعتني شكر 
أو إذا كان عليهم فريضة يصلي هبا الفريضة  ،يصلى هبا ركعتني األول :فقال

اللهم إىن أسألك خريها وخري ) :وهى تقول -بهتها ويقول مجاعة، وبعد ذلك ميسك جب
وأيتنس هبا ألهنا تركت  .5(ما جبلت عليه ها وشر   وأعوذ بك من شر    ،ما جبلت عليه

 ،والزم حيسسها ابملالطفة وابلكالم الطيب وابألنس ،ها وذاهبة إىل بيت جديديبيت أب
                                                 

فليأخذ بناصيتها  أو دابةً  أو خادماً  إذا أفاد أحدكم امرأةً : )رضي هللا عنهما بلفظعبد هللا بن عمرو روى ابن ماجة  5
 (.عليه ت  ل  ب  ما ج   ها وشر   ك من شر   وأعوذ ب ،عليه ت  ل  ب  اللهم إين أسألك من خريها وخري ما ج   :وليقل

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13
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ضح رسول هللا كل صغرية وكبرية ىف وو  .م نفسها إليهوتسل    ،ومتيل إليه ،حىت تسكن إليه
  .هذه األمور

حناه وكل ذلك وض   ،الزواج واجلهاز حنا هذه األمور اليت ختص  حنن واحلمد هلل وض  
حىت العالقات اجلنسية على الشريعة  -اخلاصة  ، واألمور(املؤمنات القانتات) :ىف كتاب

  (. اإلسالمواجلنس يف احلب  ) :ناها ىف كتاب مسيناهبي   - اإلسالمية
 .نة من أمرهحىت يكون املسلم على بي    حها،إال وذكرها ووض   اإلسالم مل يرتك شيئاً 

 :ن كأهنم ىف جنة عالية وإن طال هبم األمداثنالزم علم وأطبق العلم ابلعمل، فيكون اال
                 (41البقرة). 

 ،ة احملمديةن  والس   ،تك لو مشيتم من األول على هذه التعاليم اإلهليةأنت وزوج
ملاذا؟ ألننا نسري على هدى هللا وعلى سنة رسول  ،ثننيلكم أنتم اال ةً ن  ج   م  ك  ت  يـ  سيكون بـ  

بىن البد وأن ي   ،وخط الزواج ،أن بداية الزواجأصحابه  معل  وسيدان رسول هللا ، هللا 
لكن بداية الشباب معظمهم كذب وخياالت وأوهام، جيلس  .يةعلى الصدق من البدا

أليس هذا ما  !!شيء يف الواقع أيلف رواايت وحكاايت عن نفسه ليس هلا ؤ معها وي
وبدأت احلياة ابلكذب لن تفلح، فهم بذلك  ،كلها رواايت كذب يف كذب  !!حيدث؟
 .أفضل الصالة والسالمنا بسيدان سليمان عليه وعلى نبينا نيذكرو 

أن  نماذا تريدى :وجاء عصفور وعصفوره وأخذ يناجيها وقال هلا ،جالس يف قبته
سيدان سليمان  طبعاً  .أهدمها عليهة سليمان مىن أن أهدم قب   نأفعل لك؟ إن كنت تريدى
 ،هللا اي نب   :ملاذا تقول ذلك؟ فقال :فقال له سيدان سليمان !!أوتى منطق الطري فعرف

 !!!احملبني كاذبة أنت تعرف أن أغلب أحاديث
ن اغري ذلك، جاء سيدان بالل وأخوه يريدم أصحابه لكن سيدان رسول هللا عل  

. ناثنالبنت وأختها لنا حنن اال - افقالوا نذهب إىل بنت فالن وأختها خنطبهم ،الزواج
أان الذى سوف أتكلم،  ،ال :فقال له سيدان بالل ،أان الذى سأحتدث :أخوه قال له

 ،نريد الزواج من فالنة وفالنة :؟ قالواماذا تريدون :فقالوا ،الباب ودخلوافذهبوا وطرقوا 
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منا هللا، وكنا جاهالن فعل   كنا كافرين فهداان هللا،: من أنتم؟ سيدان بالل قال :فقالوا هلم
ما هذا الذي تقول؟ هذه  :أخوه أخذ ينغص فيه ويقول له .فأعتقنا هللا ن  ي  د  ب  وكنا ع  
حنن زوجناكما  :فاجلماعة شاوروا أنفسهم وقالوا !!فهو يريد أن يقول غري ذلك!! خطوبة

الكالم؟ فقال له هذا ملاذا قلت  :فعندما خرجوا قال له أخوه .بصدقكما إن شاء هللا
فلو كذبنا ما كنا  ،لقد رأيت أنت بنفسك الصدق هو الذى جعلنا نتزوج :سيدان بالل

 . وجناتز 
؟ يقول العريس أو ماذابني األسر يكون سببها طبعا معظم املشاكل الىت حتدث 

بعد املوافقة  .هبم فيوافقون نويغررو  ،حنن سنفعل كذا وكذا وكذا :يتبع العريس نم
وأصلي إحنا عندان   ،ألن ظروفنا كذا ،معنا عذر حنن عفواً  ،ال :نومتشي األمور يقولو 

  ؟أليس هذا ما حيدث اي إخواىن !!ى النهاردة سيأتى غداً وزى بعضة الذى لن أيت ،كذا
فالبد  !!؟فلماذا ال نصدق من البداية هذه معظم املشاكل أتتى من هذا الباب،

فيكون أهل  ،بني العائلتني وبني الزوجني مبنية على الصدق من البداية ةكون احلياتأن 
وهو نفس  ،نو صادق وأهله أانس ،بنتهم صادق ال يكذبااملرأة يعلمون أن زوج 

 إذا بىن األمر على الصدق يبقى كما قال ربنا  .احلكاية        
               (44الزمر.) 

 ، هلا أهنا حريصة عليهالبنت تضحك على محاهتا وحتاول أن تبني   اوأتتى 
إىل أن يتم الزواج الوجه يذهب  ،نههتا أحسن من بناهتا كل   طلبا وستخدمها وتنفذ هلا كل  

أليس هذه فالنة اليت كانت تفعل لنا كذا عندما كنا نذهب عندهم؟  !!آخر اً وتلبس وجه
  !!!آخر اً إهنا لبست وجه ،ال

وحضرة  .واحد ن هلم وجه  و املسلم .فهذا الكالم ال يصح اي إخواىن بني املسلمني
ه  إ ن  ش   : النيب قال ء  ب و ج  ه  و ه ؤ ال  ء  ب و ج  ه ني  ، ال ذ ي أي  ِت  ه ؤ ال  ر  الن اس  ذ و ال و ج 

(8). 
شرطنا أن أسكن  :قوىل له من البداية من األول ال تريدى محاتك أن تسكين معها أنت  

                                                 

 .هنع هللا يضر صحيح البخاري عن أيب هريرة 8
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املشاكل اليت يقع  ر  أيف ذلك شيء؟ الشرط نور، لكن التغرير ابلناس س   .يف بيت وحدي
 .عظم الناس يف وقتنا هذافيها م

كذا وكذا وكذا،   سوف أفعل لك   :ابلبنات ويقول هلا ر  ر   غ  كم من الشباب يـ    
 :نوالنقود اليت معه ال تكفي إال للشبكة، ويظل حىت يكتب الكتاب وبعد ذلك يقولو 

إىل وحاضر هذه أتخذ سنتني أو ثالثة  ،حاضر حاضر :وهو يقول ،املهر نريداي فالن  ايه
هل جيوز ذلك يف نطاق األخوة اإلسالمية اي  .وال عد   ى املشاكل من غري حد   أن أتت

 البد من البداية!! ؟ملاذا مل تقل من األول أنك لست جاهزاً أحباب؟ 
هلذا  دينياً  اً وجاهز  ،إجتماعياً  اً وجاهز  ،مالياً  اً تكون جاهز فيجب أن ستدخل طريق 

ليس  .يف عاله جل  وعناية هللا  ،ورعاية هللا ،توفيق هللا حىت يصبح معه دوماً  ،األمر العظيم
سيقبل على الزواج هلل وهو  ن  م   د  ع  الكبري و   ألن العلى   ،وأنت فقري أن تدخل بيتاً  عيباً 
لكن املهم أن يكون !! ويكون الزواج سبب الغىن، سيتوىل غناه الغىن الكبري  ،فقري

  .على الصدق األمر من البداية إىل النهاية مبىنى 
رأى الشرع؟ تريد أن ما  علمتو  تدرسه ،شبابنا حمتاج الزم أى مشروع ستعمله إذن

وأنواع  ؟ما احلالل فيها وما احلرام ،تدرس التجارة يف اإلسالم اًي،جتار  اً تعمل مشروع
حىت تسري كما يرضى  ؟ها ذو اجلالل واإلكرامم  والشركات اليت حير    ،الشركات احلالل

وكان  ،ويعمل هلم إمتحاانً  ،ة الذين هم يف السوقعن اجلماكان سيدان عمر ميتح  .هللا
ودخل السوق ه يف ديننا ق  ف  تـ  يـ   م  ـل   ن  م  ): ويقول هلم ايً شفو  إمتحاانً  واحداً  ل هلم واحداً عمي

 . يف تجتمعنااب  الر    ن أيكل أحد  أال نريد  نحنو  (. وهو ال يشعراب  أكل الر   
وإذا كان له دراسة  ،، الدراسة الدينيةمشروع أريد عمله البد من دراسته ي  أ

الدراسة الدينية والدراسة العصرية، مثلما شرحنا  ،ثنني مع بعضآخذ االعلمية عصرية 
، البد من ذلك ألن وعصرايً  وعلمياً  هذه األمور دينياً  كل    ،واجلنس ب   لألحباب يف احل  
يم قاهلدى املستوعلى  ،قوميلحىت يكون الواحد ماشى على النهج ا ،اإلسالم كذلك

 .الذي كان عليه الرؤف الرحيم 



 من صفات السالك احلق           فضيلة الشيخ فوزي دمحم أبوزيد                                     

 بعد عقد القران - ديوان أبو محرية – رس السهرةد                             6
 م 82/5/8153 هـ املوافق5341ربيع أول  82األربعاء 

ويعرف موقف الشرع  ،كان البد من دراسته أوالً   عمل أايً  البد اي إخواىن أى   إذن
مه هذا ما عل  . على هذا األمر ل  ب  ق  وبعد ذلك يـ   ،وموقف العصر والعلم احلديث منه ،منه

 .العاملني  رب   مه وعل   ،خريند األولني واآلموه من سي   وتعل   ،نو لنا سادتنا الصاحل
أتتى فكرة على ابل الواحد  والعشوائية يعىن أن ،ينالعشوائية ليست من الد   

 ،فيها ةصاحب معرف اً أحدومل يسأل  ،سبقه فيها اً فهو مل يسأل أحد !!يذهب وينفذها
 :هذا ليس يف الدين، وعندما أتتى تكلمه يقول لك ،فقطفهو ذهب لينفذ ما يف فكره و 

مث الربكة كيف أتتى يف العشوائية؟ الربكة أن آخذ ابألسباب كما ينبغي ! ؟بركةأي ة . الربكة
يف هذا ومشيت كما ينبغى  ،ألىن أخذت ابألسباب أسأل هللا املعونة فيعينىن هللا 

 .الباب
وأان حبمد هللا  ،هذه نصيحة أنصح هبا إخواين وأحبايب يف كل أمر من األمور

دنيوى أو أخروي فيه مصلحة  أمر   ي  ال يوجد أ ،على هذا املنوالأسري جهدى وطاقىت 
ه على كل أبوابه ب  أقل   و  ،أستويف هذا املوضوعأو منفعة الواحد يدخل فيها إال والبد أن 

 .أن يوفقىن هللا  رجوأستخري هللا وأستعني ابهلل وأسري فيه وأان أ ذلك وبعد ،وجهاته
مبا أكرم به  وأبداً  وأن يكرمنا دائماً  ،املوفقنياده من عب ن جيعلنا دائماً أنسأل هللا 
 ،مام األنبياء واملرسلنيإبيتأسون يف كل أحواهلم  نجيعلنا من الذيوأن  ،عباده الصاحلني

 .يف كل حركاهتم وسكناهتم ابلعلماء العاملني واألولياء والصاحلنيويقتدون 
 وصلى هللا على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه وسلم

 

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


