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 فضيلة الشيخ فوزى محمد أبو زيد 

 اجلمعيةالبلد ـ  اغة ـ مجعية الدعوة إىل اهلل بآبامغ
 هـ  0341رجب  25 موافق 2/5/2102: نثيُتاإل

 ـ الجزء األول  بالجمعية الظهردرس 

                                                        (ق النتدور الرجال والنساء في الدعوة عن طري) 
 سم اهلل الرمحن الرحيم:ب

 إن شاء اهلل:احلديث ا ليلحق بالعصر يهياك توجيهُت إنثيُت وأريد أن أوجههم إلخوان
 :يية يف عامل اليتالديالثقافة العصرية التوجو األول: 

كله اآلن مليئ باليت والفيس بوك وكل واحد يف العامل على األقل عمل ليفسه  العامل
من األحباب مجيعًا أن ديحوا أُميتهم على الفيس فأريد ، صفحة أو عدة صفحات على الفيس

  حباب يعلمو  وهو ههل وليس صعباً فا األكيفية التعامل معه بوك، حىت من ال يعرف  
من ادلواقع ادلوجودة على %[  22]عامل اليت وخاصة الفيس بوك إنثيُت وتسعُت يف ادلائة 

  لبقية الديانات اأُلخرى دبا فيها اإلهالم مواقع مسيحية والثمانية يف ادلائة اأُلخرى اليت 
 هيميُت هيمية جبارة على الفيس بوك، وهي إحصائياهتم هم وليس كالميا ضلن،يعٍت مُ 

وكما ترون أن الفيس بوك أصبح له التأنثَت الفعَّال أو الوهيلة األوىل يف تكوين الرأي العام 
 ٍت اواخلاص، والتأنثَت يف الياس أفراداً ومجاع

  حلبيب اهلل ومصطفا   ،،،،،،،،،،،،،،،،،هيأ ليا وأصبح مُ 
ألن الفيس كله جروب أو رلموعة شغالة فيه أن ييضم إىل فالبد لإلنسان ليكون فعال 

حبابيا نعمل يف ، وضلن مع أرلموعات، فميهم رلموعة مخسة مليون ورلموعة عشرة مليون
   ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،   ،،،،رلموعة بسيطة ال تصل إىل مخسُت، والباقي ديشي مع نفسه

هنم ما ييشرونه وربيا يبارك فيهم مع أيف ن وشاركهم تغلون اآلفانظر إلخوانك يف ماذا يش
ن يف دروس اإلهراء رهالتيا اآلن، يعٍت هم شغالُت اآل عدد زلدود إال أهنم هم الذين حيملون

ألف مشاهد أو ألف وشوية   قرأقد كبَت يف عامل الفيس بوك، فتجد ادليشور ذلا صدًى  وادلعراج و 
 ات الدمسة،، وال تريد الوجبذلذ  القطعة الصغَتة، ألن الياس ربتاج اآلن إىل هيدويتشات خفيفة
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 ، ولكيهم يريدون هذ  السيدوتشات اخلفيفة اللطيفة ها يذهب للموقعد  فمن يُرِ  
ه أخذته ليت حيتاجها الياس يف هذا العصر ألن كل واحد ميهم نفسا فييشرون هذ  العلوم

فمن أين يأيت هبذا العلم؟ يأخذ من الكتب غَت كالميا خاصًا به،  ن يكون له هنجاً ر أوهو مص  
هذا كالم كالم  ال، ألن هذا فال أحٌد ميهم ييشر هذا الكالم ولذلك فليس عليهم إقبالويقول، 

 يف هذا العصر  العصر الذي حيتاجه الياس
وكما  تفرَّد،ن هيا ومن هياك حىت يقولوا عليه: يأيت بكالم ميريد أن يكون ميفردًا ف وهو 

ك إىل أن وضحيا األمس، إذا كيت تريد أن تتفرَّد فادخل على اهلل وصف ي نفسك وطهَّر قلب
  فيه ال مانعيفتح لك عيياً إذلامية وهذا 

 ؟ هل القراءة؟ فالكتب كلها موجودة يف عامل اليت،أنت فهذا هبيليا، لكن ما هو هبيلك
 وهذا ال يياهب هذا العصر  فيها ما يف العصر ادلاضي والعصر الذي قبله، الكتبلكن 

فكالميا مثاًل يف بأن كثَت ميهم كالمه يغاير كالميا بالكلية، أحيانًا  أنٍت أصطدم حىت
كلها ـ  القددية هذا الكالم موضوع ادلوت وموضعات اجلية واليار واليعيم، فال يوجد يف الكتب 

وهذا ليس ذلذا العصر، فيأيت  أيت برأي مغاير ليا يأيت بالكالم القدميهو لكي يـ و  باإلمجاع
 والكالم الذي عفى عليه الزمن  وغَت  وغَت ـ يف عذاب القرب ـ بالثعبان األقرع 
كما آللئ  أو  مقطفات جزاهم اهلل خَتًا فييشروايا الذين ييشرون يف الفيس بوك نلكن إخوا

 ، فتجد صدى عظيم عيد اآلخرين ا ومعلومات طيبةيقولون لؤلؤة من كذا ومعلومة من كذ
وكلها تبُت أن الياس مرتاحة نفسياً  فأجد تعليقات من تعليقات الياس عليها عيدما يقرأون

 ويف غاية السرور من هذا الكالم الذي ييشرونه 
ر ويًتك كل هذا وييشوأنا أتكلم عن إخوانيا اآلخرين، فتجد ميهم من يفتح ليفسه صفحة 

لسلفية فلماذا تيشر له أمحد حطيب، وما ليا والشيخ أمحد حطيب فهو من اجلماعة اللشيخ 
وأحد إخوانيا ادلتحدنثُت ييشر وصفات عالجية ما أنزل اهلل عز وجل هبا من هلطان، بوهًتات، 

 ضيع افقلت له ليس ليا شأٌن هبذ  ادلو 
 يعمل اآلن؟، فماذا وآخر ييشر يف باب آخر فأقول له: ليس ليا شأٌن هبذا الباب

عٌت دلاج للحديث أم يف إحتيالياس هل كل يوم ييشر حديثًا نبوياً، فماذا فعلَت؟ ف
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أن ، لكن ألنه مسكُت مص ر فيمكيهم الدخول على كتب احلديث ويقرأون احلديثاحلديث؟  
تكون شديدة وليس ذلا وهذ  اليفس وهذا من اليفس، ، تُفرُّد ال يكون مع اجملموعة فيكون له

إذا أنت شئَت أو أردَت، أنت ال أنا وال غَتي ال يستطيع عالجها إال  ك أنت،عيد عالج إال
 فيعاونك ويساعدك  

الشرعية ولكن لإلهالم وللصوفية ادلعتدلة فقط ـ وليس ليا ـ فيحتاج إىل ذبمُّع ليكون ليا 
ريهة ظهر الوجه ادلضيئ للصوفية يف هذا الزمان، ألن الفيس بوك مزدحم بالوجو  الكاليت تُ 

 تقرأ قراءة فاحصة وبادليشورات الغَت الئقة وأيضاً للصوفية، ولذلك عيدما تقرأ 
فإذا كيت غَت مطمئن  ال إذا كيت مطمئن متام اإلطمئيان،تدوس على أي اليك إأن إياك 

 حىت ال تكون قد شاركت يف هذا األمر رها وال تقف عيدها، ذلا فمرَّ 
 والعلماء العاملُت:  التوجيه الثاين: إقتياء كتب الصاحلُت

األقل صفحة لَتى ماذا ييشر من األحباب أن يكون له على  فيحتاج من كل واحد
ألنٍت أعرف ـ معذرًة ـ ديكن مثانُت يف ادلائة حىت ولو كان غَت قادر أن يفتح الكتب  إخوانه،

 قلت إن ـ وال يقرأها، بل ديكن ـ وال أبالغمن إخوانيا ال أحد ميهم يفتح هذ  الكتب %[  01]
ييها من مل يقتن إخوانيا ليس عيدهم كتب من كتبيا، م%[  51]أن أكثر من مخسُت يف ادلائة 

 ؟   الكتب؟ يقول لك: وماذا أفعل هباوتسأله دلاذا مل تقتٍت هذاألصل، 
: تسأله دلاذا يا فالن؟ يقول لكو يقتيون كتب الصاحلُت، ميهم ن ألميو كان اوالياس زمان  

نا أهذا الكتاب أليس له تكلفة وله طباعة؟ وكيف ييتفعون به؟ ففوة اهلل، لكي أُعييهم على دع
يف دعوة كون قد عاونت إبٍت، أو أعطيه ألحد ييتفع به فأ ييتفع به إبٍت أو إبنلو مل أنتفع به 

كبار وتسأله: اهلل عز وجل، فسبحان اهلل هذ  ادلفاهيم غائبة عن إخوانيا حاليًا وكثٌَت ميهم  
 يقول لك: ليس عيدي شيئ  عيدك كم كتاب؟

فبها ونعمة، ودلاذا ال ميها فلو وجدت عيد  أربع كتب كتاب   23طبعيا إىل اآلن وقد 
يكون عيد كل أٍخ كتب الصاحلُت ككتبيا أو كتب الشيخ زلمد على هالمة أو كتب اإلمام أيب 

 تقية نقية ذلم  زكيةلك أنت فتكون ألوالدك وألحفادك وتو رث تركة العزائم، دلاذا؟ إن مل تكن 
 فإذا مل تقدر على شرائها فاشًتي بعضها مث أكمل حىت يكون عيدك علوم العصر 
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يكون فيها كتابُت على أن أن كل مجعية كجمعيتيا هذ  من باب أوىل وأيضًا ادلفروض  
 اإلمام أيب العزائم  كتبلكتب الشيخ زلمد على هالمة أو لأو من كل نسخة لكتبيا األقل 

أيام اإلمام أيب العزائم يقول: كل واحد يأخذ    إنثيُت؟ ألن الياس كانوا زمانودلاذا كتابُت
كتابًا ليقرأ  ومل يردُّ  فيكون عيدي نسخة   حدٌ اذا؟ يقول: ألنه لو أخذ أكتابُت، فيسألو : دل

 أن يشًتي كتابُت  ما جيب، فال أفر ط فيه ألحد، ولذلك كان أقل ُأخرى
ًتيه هيتوزَّع يف يوم واحد، لكن  الكتاب الذي هيشفكتاباً   فإذا إشًتى كل واحد من إخوانيا

 وأين الباقي؟ ال يوجد  ُت واحدوهي فيها مخسبلد عيدنا تشًتي مخس كتب، كل 
وال الدعوة  آخذ ميها ال قليل وال كثَت واحلمد هلل، وأنا ال أقول ذلك لتوزيع الكتب فأنا ال

تكون ماشي على هنج م أنتم، فالبد أنك ميفعتك هاتيتفع ميها ال بقليل وال بكثَت، ولكي
 الصاحلُت 

 مشاركة األحباب:  :التوجو الثالث
كون لك صفحة يف الفيس بوك تشارك هبا مع إخوانك، واحلمد هلل أن أخبارنا مع وي

، وأعرف يف نفس الوقت أن فالن هذا توىف يف ادلكان بعضيا يف كل اليواحي نعرفها يف وقتها
 طفييس أو توىف يف الرزيقات أليس هذا ما حيدث توىف يف مثاًل الفالين 

، فأصبحت معلوماتيا عن بعضيا أو أعرف أن فالن هذا مريض فأدعو له دعوة صاحلة
على اليت، اآلخرين الذين يصادقونا أصبح اليت أداة للتواصل، أما اجلماعة و ، تأتييا مباشرةً 

  اً فيخففيواصلهم تواصاًل 
أرى عيد فالن وفالن وفالن اليوم فعلى احملمول أدخل ح نا مع كثرة مشاغلي يف كل صبا وأ

وهم أصدقاء يل وأنا عيدي أصدقاء كثَتين، فأقول لكل واحد: كل هية وأنت طيب، فماذا 
  غاية الفرحفأجدهم يفرحون  ُتكلفٍت هذ  التهيئة؟

 رهاليتإن كانت قد وصلت وال يردون عليَّ هنائيًا وال أعلم  وكثَت من اإلحباب أقول ذلم
 أم ال ذلم 

اجلماعة األجانب يردُّوا ردًَّا عظيما ويسعد غاية السعادة أنك قلت له: كل هية وأنت 
وليس على مستوى بلد أو  وأصبح التواصل على مستوى العامل كلهتواصل، الفهذا أدب طيب، 
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 ُقطر، ال بل على مستوى العامل كله  
 احملافظة على الوقت: :التوجو الرابع

عن ال أن هذا ال يشغل وقيت كله، فال نيشغل عن طاعة اهلل و هيا ضيفه أُريد أن أكل ما و 
يستخدمو  بالليل إىل  ن الفيس بوك ُمغري والشباب حالياً ، ألعن ادلصاحلال تالوة كتاب اهلل، و 

الساعة طلع الفجر ولذلك ـ اهلل يهديهم ـ من يرنُّ عليَّ الساعة واحدة يف الليل، ومن يرن عليَّ م
 فهذا يف الوقت الذي هم فيه ، يُت يف الليل، ألهنم مستيقظُت ومتفرغُتإنث

على أقصى نصف هاعة نثُلث هاعة أو ال ـ ضلن ال نريد ذلك، ضلتاج كل يوم ربع هاعة أو 
 فيما هم فيه  وقت، أنظر يف صفحيت وماذا فيها؟ وأشارك األحباب

ىت زء من مقال وأشَتَّ  حجف أختار كي  وأبدأ أتعلم من األحبة السابقُتُيكرمٍت ربيا إىل أن 
هنم يشاهدوا مع أ ، ألنه ال يستوي اجملاهدين مع القاعدين،أدخل يف عداد اإلحباب اجملاهدين

 لكن اجملاهد له أجر أكثر:
 اليساء( 25) "َفضََّل اهلل اْلُمَجاِىِديَن بَِأْمَواِلِهْم َوَأنْ ُفِسِهْم َعَلى اْلَقاِعِديَن َدَرَجة  "

 من مضار الفيس بوك:  امس:التوجو الخ
هذ   نفيس بوك أضرار ال تُعد وال رُبد، فُأحاذر من هذ  ادلضار وملليف نفس الوقت 

شيئ خرج فجأة أمسو  فَتس وهذا الفَتس يأتيٍت على صفحيت األضرار، أدخل أحيانًا أجد 
يا شياطُت ال خيرج من تلقاء نفسك ولكيه يتعمَّد بارهاله لك، وكما أن يف الدن، متعم د لك

وهذا الرجل تقي وشغال يف كذا وكذا وكذا، فيس بوك شياطُت، فيطلع على الصفحات، الففي 
، عليها خيرج لك مئات الصور اإلباحية تضغطوهذ  الصورة لو فَُتهل لك صورة إباحية، 

فيدخل الإلنسان يف دائرة ادلعاصي ويُؤخذ باليواصي وال يدري أنه يعصى اهلل عز وجل وخُيالف 
 فتحتاج إىل احلذر من هذ  األمور  ر أم

  :اجملادالت العقيمةالُبعد عن السادس: التوجو 
ليس ليا عالقة هبا، ومن يُرد شيئ ليستفيد فيحن جاهزين ونُعطيه ادلزيد، ومن يُرد أن 

فليس عيدي وقت لذلك،  و أكثركلم نصف هاعة أيستفهم عن شيٍئ لكي يزيد وديكث يت
 الوقت إال دبا يُفيد:يف  نريد أن نشغل أنفسيا



6 

 اٍد لمحت فيو رضاه                                        واشغل الوقت في نوال نفيٍس     بجه 
فيبدأ حبملة قومية للقضاء على أُمية الفيس  ول الذي نريد  من إخوانيا مجيعاً هذا األمر األ

به يف أي معه ادلوبايل يشتغل  وكل واحدمن األحباب،  يُدر بو من فيهمبُت إخوانيا، وكل بلد 
هدين يف هبيل إظهار وهطية تيقة الصحيحة حىت نكون كليا رلر ونعرفهم الطمكان وزمان، 

لحدين وأيضًا شد ادلسلمُت وإبعادهم عن طريق ادلوإظهار الوجه الطيب للصوفية اإلهالم، 
 فيحن زلتاجُت أن نشد هؤالء معيا  والشيعة وادلتشددين، 

عتربهم أحسن من فضليات، وأنا أ بوك ما شاء اهلل بيات وهيدات فيسوذبد على ال
إن كان من إخوانا أو من صات من الياس دليغ  الرجال يف جهادهم، ولكيهن أيضًا يتعرضَّن 

 تيا؟ك  من يعاكسها ومن يشاكسها بعبارة أو بكلمة، وهل هذ  هِ غَتهم 
يف هذا اإلذبا   هائرات ادلا هنَّ ليس ليا شأٌن هبذا ادلوضوع ال من قريب وال من بعيد، فط

 فأنا ُأشجعهنَّ 
مس ذهبت قبل العصر باألف وُأشجعهنفأنا عامل لكم مواعيد ألهنن ليس ذلن مواعيد، 

 مسها نور زلمود ـ او بثُلث هاعة فوجدت واحدة تتصل يب، وأنا ال أعرفها فردبا تكون من األقصر 
ثَتة يف ولكيها رلاهدة عظيمة وتيشر رهائل ك أحيانًا ال يكتبون اإلهم احلقيقي ـألن البيات 

 شديدة على ادلتشددين والوهابية بالذات  اً حرب خدمة قضية التصوف، وشيَّت
 ُأشجعها ألهنا تكتب يل وقلت ذلا:  فأخذتُ 

على هذا اليشر وأنا أدعو لكي على  يهدات يف اهلل عز وجل وضلن ُنشجعكاأنيت من اجمل
ألن الياس ربتاج إىل كلمة و وأرهلت شكراً وافراً ألهنا إنشرح صدرها ، فُسرَّت غاية السرور الدوام

 طيبة ُتشجعها 
إخونا من  حبرب شديدة على الوهابية، وباألمس كانت تيصح األحبابقائمة فعاًل فهي 

يتعرَّض لإلهتهزاء  هألنيماذج، بوأتت  ال تيشروا ذكر على الفيس بوك الصوفية فتقول:
 ضلن ال نريد أحداً يستهزئ بالصوفية لُسخرية من اآلخرين، و ول

 كما يقولون:   فأنت إياك تأخذكمثل هذ  األصياف، متابعة جيدة ـ فيحن نشج ع 
 ةبزلو مودَّة أحيدث بييك وبييها أن وتريد أن تكلمها على أهنا شلكن  الصبوة بعد الشيب
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اقة فهي بذلك ذلك طادلا طلبت ميك صد وكثَت ميهم يقول، و عشق أو كالم من هذا القبيلأ 
هنا وليس معٍت الصداقة أتريد أن تتبادل معك الرأي أو تستعُت بك يف اليشاط الذي تقوم به، 

 وتعشقك وماتت فيك صبابة رببك 
عراض إال وطبعا واحلمد هلل أحبابيا ميزهُت عن هذ  األغراض وعن هذ  األمراض وهذ  األ

 القليل  ولكيه أقل فالبد أن يكون هياك من يكون كذلكالقليل، 
حبيث أن هذ  الضوابط ال فهذ  هي الضوابط اليت هيسَت عليها إن شاء اهلل رب العادلُت، 

وضلو الزوجة وضلو العمل وضلو عبادة اهلل وطاعة اهلل  متيعيا من احلقوق الشرعية ضلو األوالد
 واليوافل ادلقربة دلرضاة اهلل جل يف عال ، كل هذ  ال تقطعيا عن هذ  احلقوق 

 احملافظة على الصالة يف مواعيدها: و السابع:التوجي
ألحد يُبيح ليفسه أن ال ُيصلي ادلغرب يف مجاعة ويقول: الذي أنا فيه تصريح يعٍت ال يوجد 

قول له: بعد إذنك تبل قول: هياك زلادنثة مع واحد، ال ـ يفجاهد يف الفيس بوك، ال ـ وأجهاد، 
يُقص ر يف وقتها يف فريضة و ك أحٌد من األحباب ، ألن ادلفروض أن ال يًت اآلن وقت صالة ادلغرب

أتباع بيت اهلل يف مجاعة أبدًا إال بُعذٍر شرعيٍّ ألنيا أئمة والياس تقتدي بيا، ويقولون: أنظروا إىل 
وهو يلهو يف واآلذان يؤذ ن والياس ُتصلي ال يلعب يف ادلوبايل عمَّ ماذا يفعلون؟ أيب العزائم 

 ادلوبايل 
 ا البد ميهففرائض 

 رؤية عصرية للنساء الُفضليات:
أنا أرى أيضًا يف هذا الزمن الذي ضلن فيه وهي حقيقة أن هنضة اليساء من فتيات ونساء 

فيحن يف األزمان ادلاضية نتيجة اجلاهلية وعدم الدييية ردبا تكون أنشط من كثٍَت من الرجال، 
  اجليويبد الصعيد يف بالدنا وخاصَّة يف بالادلعرفة قهرناهنَّ وحجرنا عليهنَّ 

الصالة والصيام إلرضاء رب أداء والد صحيح الدين وُيشرف عليهم يف لذي يُلق ن األامن 
 ؟ العادلُت

 نراعي هذا األمر  فالبد ليا أنأنت أم هي؟ 
سلصص للسيدات، ادلساجد اليت نعمل فيها دروهيا فيحرص دائمًا أن يكون فيها مكان 
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 رن هم بذلك ليحضُ فإذا كان ادلسجد فيه مكان فيخرب  
وهي ن ذلنَّ ُأجه ز ذلن مكان بستارة ربجزهن عن الرجال اكوإذا مل يكن يف ادلسجد م

  ميهن وتتعلم دين اهلل لتستفيد كل واحدةٍ  وليس فيها شيئ،بسيطة هتارة 
، لكن دلاذا مل لألهئلة اخلاصىة هبنَّ باألمس يف آبا البلد والدرس اليوم للسيدات وكيا 

 ؟ حيضرن باألمس
ة فالبد أن نتيح ذلن الفرصة ونساعدهن على التثقيف الديٍت وربصيل ادلعلومات الدييي

 ليحص يهن وهن حُيص ن أوالدهن 
 : واليوم أيضاً حدث يف العدوة

والسهرة يف مركز هل ادلسجد فيه مصلَّى للسيدات؟ فلماذا مل تيبهوا عليهن حلضور الدرس؟ 
فيراعي هذا الكالم يف كل جلسات إخوانيا مكان ذلنَّ إذا مل يكن هياك الشباب بالعدوة، ف

ماكن غَت ادلساجد ليأخذ بأيديهن إىل الطريق اهلل، ونكون األالعامة يف ادلساجد أو اخلاصة يف 
عن طريق الرجال األمياء حريصُت أن يكنَّ يف مكان خاص هبنَّ، ويكون التعامل معهنَّ 

تزوجُت يهوى وبعض الرجال ادللهم يف ادلقدمة، ادلتزوجُت ونبعد الشباب عن هذ  السكة وصلع
ال ـ نريد الرجال األمياء إىل أن ييهضَن فيخدمن أنفسهن ويقوم بعضهن ـ  ادلعاملة مع اليساء

 خبدمة الباقي وهذا حيدث مع مرور الوقت إن شاء اهلل 
  يف طريق اهللليستفدن ن يأخذوا الفرصة للحضور معيا البد ألكن 
وموجود كات وكثَت ميهن يف مقامات عاليات، ويف مشاهدات راقيات ميهن هال اتٌ وكثَت 

ييا نعرفهن ونتواصل م ولكالسيدات الصاحلات، فأنت ال تراهم ألهنن لسن يف مكاٍن عا ميهن
ليحصيهن من التيارات الشيعية واإلحلادية والوهابية اليت ن نعطيهن فرصتهن معهن، فالبد أ

 ُتسيئ غاية اإلهاءة إىل اإلهالم 
، وكثَت عليه وكذلك حلضور الدروس واألهئلة اخلاصة هبن ذي حرصتُ وهذا ادلوضوع ال

، ميهن يكون ذلا شكوى خاصة وال تريد أن يعرفها غَتي وتسًتيح عيدما ربكيها فال مانع
 ن طيها فرصتها يف هذا اليوم اخلاص هبفيع

 وبارك اهلل فيكم أمجعُت 
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     قادم إن شاء وباقي هؤال يكون إن شاء اهلل يف الدرس ال 
 لو وصحبو وسلَّمآ وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى

 
 


