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 فوزى محمد أبو زيد فضيلة الشيخ 
 ـ األقصر  ادلظاليم ـ الرزيقات حبريجنع درس 

 ىـ 2541احملرم  41موافق  23/22/3126اخلميس 
  بسم اهلل الرمحن الرحيم:

 ؟يهاجسؤال: عن الت
يعين يذمو ويذكره ـ وكان ذلك زمان يف الشعر ـ م، فالن يهجو فالن يعين الذ   يهاجالت

  ت فيو.سواليت ىي فيو أو ليف، أشنع األوصابأفضح و 
فإذا وجدت فيو خرياً فأنا دائمًا أنظر لو بعني اإلنصاف،  ،مسلماً دلسلم أن يُذم  فال ينبغي

ن ال يأخذ أ ثحبيبني لو ذلك بطريقة حكيمة وأ ،أمدحو، وإذا وجدت فيو غري ذلك أالطفو
 وجل. ز عهلل النصيحة بالطريقة الصحيحةوأكون قد أديت ويقبل مين مين موقفاً 
، واحلرام الذي قلناه عن فلم أقل بتحرديها ليست زلرمةاآلن  األشياء اليت ذكرناىاىذه 

راد فضل اهلل وإذا أراد إذا أولكنها بالنسبة للسالكني عقبة البد من اجتيازىا  ،اخلمر وما يتبعو
 .للمكرمني من عباد اهللاهلل نعيم اهلل وما يهبو إكرام اهلل وإذا أراد أن حيظى ب

 
 سؤال: عن األمل؟

وملكت عليو حياتو، فسينسى اآلخرة نشغل اإلنسان يف اآلمال الفانية إذا ا األمل يف الفاين
األمل يف الدنيا يُنسيو ما عند اهلل عز جيعل فاليصِّح أن وينسى اهلل وينسى ما عند اهلل عز وجل، 

 .وجل
فإذا اىتم عطي هلل حقو، مثل ىذا، فادلؤمن متوازن: يُعطي للجسم حقو ويُ ىذا فأجعل 

ألنو مل ُيشبع  اً خاسر اإلنسان بلوازم اجلسم فقط وترك القلب وترك الروح فيخرج من الدنيا 
 .عند اهلل عز وجل هبا ينال اخلري العظيمواليت احلقائق الباقية الراقية 

 ة ـ كيف؟ وحنن جنعل اآلمال الدنيوية آمااًل باقي لية ـىذا لو أنو انشغل باآلمال الفانية بالك
ما ادلالنع؟ ولكن ليس يل فقط، ف ريد أن أبين بيتاً فـأنا أ، بالنية وباتباع هنج السلف الصاحل

ولكنين لو جعلتو  ، فقد أصبح هلل عز وجل ألين جعلُت فيو نصيبًا إلخواين،ولكن يل وإلخواين
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فأصبح  ب،وليس فيو مكان لإلخوان وال لألحباوال ألحد من اإلخوان أن يدخلو ألوالدي فقط  
 دنيا دنية.

نفع نفسي وأنفع إخواين الفقراء الذين ال فما ادلانع، ولكين أريد أن أ أريد منصبًا يف الربدلان
فأصبح ىذا ادلنصب يف  قضاء أغراضهم وال مصاحلهم فأقضي مصاحل ىؤالء القوم،يستطيعون 

 .رضاء اهلل، وأنال بو رضوان اهلل جل يف عاله
لنا كل ما والدي وقد حص  كما فعل السابقني فأخرج أنا وأ  انلكن لو كنت دخلت الربدل

وأصحاب الدائرة؟ متر ىذه الدورة وادلرة القادمة تُفرج، وادلهم أن ُأكوِّن نفسي، فُيصبح نريده، 
 وال رفعة عند اهلل جل يف عاله. اً عند اهلل وال ثواب لو أجراً وليس العمل ىنا فاين وكاسد، 

 لو كانت آمااًل دنيوية.مال هلل و فدائماً أجعل اآل
 الدار اآلخرة عند اهلل عز الفضل اإلذلي يففلو جعلتها للدنيا فقط فهذا ال يليق مبن ينتظر 

 وجل.
 

 كيف يستعد الشاب المقبل على الزواج؟السؤال الثالث:  
 جُيهِّز نفسو أواًل فتكون معو الباءة:تجهيز نفسو وجتهيز فكره وجتهيز قلبو، يستعد ب

 تزوج(.منكم الباءة فلي)من استطاع 
ومفومها يف عصرنا أيضًا ىي والباءة ىي القدرة على الزواج، القدرة الصحية والقدرة ادلالية، 

ها وجيعلها ُُتبو وتُقبل عليو وال تريد أن تنظر يو فيحتالقدرة على اإللف للمرأة اليت سيتزوجها، 
 وال تتتحرك حنو غريه طرفة عنٍي وال أقل.

 هبا: آلداب القرآنية اليت ىو ُمطالبٌ بعد ذلك يدخل يف ا
اليت وما اذلدف من الزواج؟ فيعلم النيات  ما واجبو جنو زوجتو؟ وما حقوق زوجتو عنده؟

يعملها وفق شرع اهلل، فما الذي يفعلو ينبغي أن واألعمال الشرعية اليت يستحضرىا عند الزواج، 
يفعلو ليلة الزفاف ليكون مطابقًا لسنة ل الزواج ومل يعقد العقد؟ وما بعندما جيلس مع الفتاة ق

وما الذي يفعلو إذا رزقو اهلل بأوالد لريبيهم الًتبية السديدة اليت ؟ صلى اهلل عليو وسل م رسول اهلل
 ؟صلى اهلل عليو وسل م مر هبا اهلل وحث  عليو سيدنا رسول اهللأ
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شرع اهلل عز وجل ىلها وصلة رمحها؟ كيف يصلهم حىت ال خيالف و حنو أما الواجب علي 
 طرفة عنٍي وال أقل؟ 

 مر اهلل عز وجل كما قال:بأمور الزواج كما أ يدرس ىذه األحوال كلها حىت يقوم 
َنُكْم َمَودًَّة َوَرْحَمةً "  الروم(.32) "َوَجَعَل بَ ي ْ

ن كانت زوج إوالقاعة وما جيهِّزه لنفسو لل لكن لو أراد الزواج ومهُّو كلو الشبكة واجلهاز
أو الدعوات وال يعرف أى معلومة عن سُتحيي احلفلة،  و الفرقة الىتأو التصوير أ ادلالبس

 خلو، فهل ىذا استعد ؟األحكام الشرعية اليت جيب عليو تنفيذىا ليلة الدُ 
فمن يستعد اإلستعداد الشرعي اإلذلي فهذا يستمد من ، ولكنو مل يستعد  ليستمد  إستعد  

فُيسخِّر اهلل لو زوجتو فتكون  والرزق وادلعاملة الطيبة،والوفاق والقوة واحلول والطول  اهلل التوفيق
صلى اهلل عليو ألنو نف ذ شرع اهلل وديشي على هنج حبيب اهلل ومصطفاه طوع أمره، دلاذا؟  

 .وسل م
ود ور  لو للحياة الزوجية وعندالالزمة حكام التشريعية فادلوضوع كلو حيتاج إىل اإلحاطة باأل

 .ًة جيدةفهذه البد لو من معرفتها معرفاألبناء 
زواج يف األسبوع األخري كل جلساهتم مع ادلقبل على ال  توأنا أذكر يف السلف الصاحل كان

ىذه األشياء، حاليًا الشباب ىداىم اهلل كل تدريسهم يف الفًتات األخرية يف  التدريب على 
 خصيصاً لذلك.ُجعل ج وكأن الزوا بالزوجة كيفية اإلستمتاع اجلنسي 

كل ىذه الفًتة كيف يستمتع النقاش يف  جيالس أصدقائو و شاب يف الفًتة األخرية ليأيت ا
ل لو: ؟ ومن يقُ وما الذي يساعده على ىذاباجلنس؟ وكيف يكون طوال الليل يف اجلنس؟ 

وليس يف ل لو إفعل كذا وكلها أشياء ليست يف صحة اإلنسان، ومن يقُ إستخدم حبوب كذا، 
 المة األديان.س

بلغ فإن الرجل الكبري الذي ؟ ـ دلاذا كيف يبدأ شاٌب يف مقتبل العمر باستعمال الفياجرا
ال  ة، ويف نفس الوقتضعيف البدن وال يقدر أن يقوم هبذه العمليمن العمر أرذلو وأصبح 

فحصنو وما ىو ادلناسب وىو الذي ي باستشارة طبيب قلب،استخدام ىذه احلبوب إال يستطيع 
 ؟الطبيب أو كل أسبوع مرة كما يرى ىل يؤدي ىذا العمل كل أسبوعني مرة؟، و لو
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نزل على سالحو  ولذلك يف الفًتة األخرية رأينا شبابًا ديوتون بعد الزواج مباشرًة، دلاذا؟ ألنو 
ويتفننون يف ىذه العملية، وأصبح الشعب ألهنا تطيل العملية،  معو أيضاً حبوب الًتامادول وأخذ

ساعة وال  35والشاب يريد أن يستمر يف ىذه العملية متخصص يف أمور اجلنس، ادلصري 
ذلا ال تستطيع ُتمل ىذا الوقت كلو فإن ألهنا ـ والنساء فر ت منهم  يذىب إىل عمل وال شيئ،

 تو.بشري وحيتاج إىل راحجسم 
إنقاذه يف القلب وال يشعر، فيذىبوا بو إىل ادلستشفى وحياولوا  ورمبا يكون عنده شيٌئ 

األمريكان مل ُيظهروا ىذه دلا صنعها ـ ، وخطورة الفياجرا فيضعوا لو حبوب القلب ُتت اللسان
أن إنتشرت يف اجملتمع، فمن يتناول الفياجرا ومل تظهر إال بعد  ،حىت يبيعوىا اآلثار الضارة

 حبة ُتت اللسان ديوت على الفور.تناول بعدىا يو 
    ـ  عرض نفسو على طبيب، وطبيب قلب متخصصذا ال يستخدمها أحد إال إ  ولذلك 

لو حسب حالة أو كما يقرره  61أو  36ألن القلب ىو ادلوتور فيقرر لك كيف تتناوذلا؟  
 وىذا الكالم للكبار، ولكن بالنسبة للشاب فما لو وما ذلذا الكالم؟القلب، 

ىذه الكيماويات  وكان آباؤنا يتناولون الفياجرا الطبيعية ـ من الغذاء ـ وال يستخدمون 
 الصناعية.

عة ، فهذه والعياذ باهلل حبوب ُمصن  احلبوب اليت تُباع يف الشوارع وعلى األرصفةناىيك عن 
 تؤدي إىل دمار اإلنسان.بطريقة خاطئة، 

صلى اهلل واجلنس يف اإلسالم غري ىذا، يقول فيو كل مهو ىذا ادلوضوع اجلنسي، والشاب  
 :عليو وسل م

 إمراتو كما تقع البهيمة على أُنثاىا، والبد أن يكون بينكما رسول(.ى )ال يقع أحدكم عل
معو داعبات حىت تكون شريكة وىذه ادل داعبة وباحلضان وبالقبالت،دلالبد أن تبدأ أواًل با

 فيما معناه: صلى اهلل عليو وسل ماألمر، قال  يف ىذا
 ُيشبع رغبة زوجتو(. أنزل أحدكم فال ينزع )إذا 

فيو غري كون ت أكرىها يف وقتٍ معاً يف ىذا األمر، وال  ان تكونفالبد وأعها، ألنك شريك م
يف مثل ىذه لساعة؟ ويقول ذلا: إما ذلك وإما أن ضروريا لو وكيف يكون مستعدة وغري رلهزة، 
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  تذىيب لبيت أبيك. 
من  ، مع أنباألدوات الصناعيةفأصبح مفهوم اإلستعداد األساسي ىو يف الناحية اجلنسية 

  .متناىية ـ لكن شعبنا شغال عمال على بط ال إال بدقةًتعوىا وصنعوىا ال يستخدموهنا اخ
 يعرف ما ىي حقوقو أو ما ىي حقوقها؟ ليس لو شأٌن بذلك.ىل الشاب اآلن 

وأىم شيئ بالنسبة لو ىي شهوة اجلنس فقط، وشهوة اجلنس بالنسبة لو بعد شهر سيبحث 
 .هنى على كل شيئ يف نفسودلاذا؟ ألنو أ، عن مكان يتوارى فيو

 وما ىو؟ عندنا خطأ يف اجملتمع يف إعداد الشباب ذلذا دلوضوع، حنن حالياً 
جبانب ىذا ادلوضوع جيب أن يكون أننا رك زنا على جانب واحد وىو اجلنس، ولكن 

رىا وبينها لكي يكون اإلنسان وحض   جاء هبذه اجلوانب كلهاالذي اإلىتمام بشرع اهلل الكامل 
 مبا قضى الرمحن عز وجل:جو زوا

َنُكْم َمَودًَّة َوَرْحَمةً "  الروم(.32) "َوَجَعَل بَ ي ْ
 واهلل ورسولو أعلم.

 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم
 

 
 


