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 فضيلة الشيخ فوزي محمد أبو زيد

 األقصر ػ العوامية ػ قصر الثقافةادلكاف: 
 القاعة الُكربى

 ىػ 0417ربيع اآلخر 26موافق  5/2/2106 اجلمعةالتاريخ: 
 (أسئلة حائرة وإجابات شافية)

 السؤال األول: كيف الوصول إلى اهلل؟
  معناه:الوصوؿ إىل اهلل 

ذلية واإلكرامات عز وجل فيو على العبد العطاءات اإل ]الوصوؿ إىل الباب الذي يفتح اهلل
 الربانية اليت جعلها اهلل عز وجل ألىل اخلصوصية[.

ىل ذات اهلل فإف اهلل عز وجل جلَّ عن الشبيو وادلثيل والنظَت والوزير لكن ال يصل أحٌد إ
شَت.

ُ
 وادل

عاىل جلَّ يف قدرتو، سبحانو وت ووال تتطلع على ُكنو حضرتو األرواح، ألنال تراه األشباح 
خلقو يف الدنيا  مني شيٍئ خلقو والقلوب واألشباح وعن أرواح وتسامى يف عزتو تعاىل عن األ

 أو اآلخرة.
 مثل: أو نصل إىل باب ىباتو وعطاءاتو اليت خصَّ هبا ادلصطفُت األخيارلكن نُدرؾ 

 :ومل يسمعو من عاملِ  م اهلل عز وجل العبد علماً إذلامياً ربانياً مل يقرأه يف كتابٍ يُعل  
 الكهف(.65) "َوَعلَّْمَناُه ِمْن َلُدنَّا ِعْلًما"

 يعٍت علم إذلي.
بصَتٌة نافذة، ونوٌر من عنده ينزلو يف قلب عبده يرى هبذا النور جيعل اهلل عز وجل يف قلبو 

 ودة يف عامل ادللك أو عامل ادللكوت.ر ادلعاين واحلقائق ادلو 
، وىذا ما البشر ادلوجودة يف القلوب فيتكلم عن اخلواطرات قد يطلع هبذا النور على خطر 

  عنده علم اخلواطر.  :نسميو
ويذيعها يف  اً ا العلم على بعض غيوب حضرة عبلَـّ الغيوب فيكشف أسرار قد يطلع هبذ
 الواحد القهار نكتشف صحتها بعد ذلك.أخبار يأذف لو هبا 
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وت األعلى وما فيو من مساوات وما يكشف اهلل عز وجل لو احلجاب فَتى عامل ادللكقد  
اآلخرين وصفها، ويف ال ولُت و فيها من أمبلؾ وما فيها من خملوقات ال يستطيع أحٌد من األ

 ذلك يقوؿ رب العزة:
  "وََكَذِلَك نُِري ِإبْ َراِىيَم َمَلُكوَت السََّماَواِت َواالْرضِ "

 وىل ىذا وحده؟ ال 
 ألنعاـ(.ا75) "َوِلَيُكوَن ِمَن اْلُموِقِنينَ "

براىم فَتى يف عامل ادللكوت األعلى دلقاـ اإليقاف يرث مقاـ اخلليل إ وصلمن فيكوف كل 
 ُت السريرة ادلنَتة.بععُت البصَتة أو ا بعُت الرأس، ولكنو يراىبمن احلقائق اليت ال نستطيع رؤيتها 

اإلستقامة يف  ف يرزقو اهلل عز وجلالناس تستقلو جلهلهم اإلستقامة، أ، و وأكرب عطاٍء للعبد
وال خيالف، بل يصَت كادلبلئكة الذين قاؿ  على شرع اهلل، فبل يزؿ  وال يضل  وال يعصى دنياه

 فيهم اهلل:
 التحرمي(.6) "ال يَ ْعُصوَن اهلل َما َأَمَرُىْم َويَ ْفَعُلوَن َما يُ ْؤَمُرونَ "

ينطق بكبلـٍ إال  وىو أف يوفقو ادلوفق فبل ،والعطاء الذي ىو يسامي ذلك ويسانده التوفيق
وال يُنزؿ نفسو يف أفعاؿ إال وجيعل اهلل لو يف ىذه األفعاؿ صبلح ويؤيده اهلل يف ىذه األقواؿ، 

 يف ىذه األعماؿ، قاؿ اهلل تعاىل: صلى اهلل عليو وسلَّممن حولو ألنو تابع النيب صبلح نفسو و 
 ىود(.88) "أُنِيبُ  َعَلْيِو تَ وَكَّْلُت َوِإَلْيوِ  َوَما تَ ْوِفيِقي ِإال بِاهللِ "

اإلذلية اليت خصَّ اهلل هبا أحبابو، حبة ىو الوصوؿ إىل بعض ىذه العطاءات فالوصوؿ يا أ
  خصَّ اهلل هبا الصاحلُت من عباده.واليت واليت خصَّ اهلل هبا أنبياءه، واليت خصَّ اهلل هبا ُرسلو، 
لكرامة، وبطوف ى سبيل اجيري لؤلولياء عل ولذلك كل ما جرى لؤلنبياء على سبيل ادلعجزة

 وما لنا وللكتب؟  الكتب دملوءة بذلك ػ
حىت يف عصرنا كم من رجاؿ اهلل يفعلوف ذلك، منهم من يقطع األرض يف ُخطوٍة واحدة، 

،  ومنهم من ديشي على ادلاء، ومن من يقلب اهلل عز وجل لو احلقائقديشي يف اذلواء، ومنهم من 
 لؤلولياء على سبيل اإلكرامات.عجزات حيدث ادل يلكل ما حدث مع األنبياء على سب

ىذه العطاءات ىي يا إخواين سببها القرب من اهلل والوصوؿ إىل رضا اهلل جلَّ يف ُعبله، إذا 
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 .رضي عن العبد أعطاه وأغناه وكفاه وتوىل مجيع شئونو الظاىرة والباطنة 
 أمجعُت. نسأؿ اهلل أف يوصلنا إىل ذلك ،وىذا معٌت الوصوؿ يف أقواؿ الصاحلُت

         
  السؤال الثاني: ما حكم أكل مال اليتيم؟

فأي أمٍر حكم فيو القرآف فبل  ى منها القرآف ىل حتتاج إىل سؤاؿ؟يعٍت األمور اليت انته
 :حيتاج فيو إىل سؤاؿ ال يل أنا وال غَتي

 "ِفي ُبُطوِنِهْم نَارًا َوَسَيْصَلْوَن َسِعيًرا ِإنَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ظُْلًما ِإنََّما يَْأُكُلونَ "
 النساء(.01)

ؿ يا أحباب؟ ىل سؤاىل حتتاج إوبعد ىذا احُلكم اإلذلي فهل حتتاج إىل سؤاؿ بعد ذلك؟ 
 .حكم فيو القرآفقد نسأؿ فيما مل يوضحو القرآف، وىذا سؤاؿ فاتتهى األمر، ولكن 

 النساء(.01) "َيْصَلْوَن َسِعيًرايَْأُكُلوَن ِفي ُبُطوِنِهْم نَارًا َوسَ "
 .فينتهي األمر

 
 السؤال الثالث: كيف يكون العالج النافع من األمراض النفسية والعصبية؟ 

 اظن أف ىذا ما أشرُت إليو يف احملاضرة.
 من كلمتُت:مكونة تة يقوؿ اهلل تعاىل يف روش

 البقرة(.052) "فَاذُْكُروِني َأذُْكرُْكمْ "
الشدة أُفر ج عنك الشدة، وأُذكرين يف وقت الكرب أبعد عنك  يعٍت إذكرين يف وقت

أُذىب عنك الغم، وأذكرين يف وقت اذلم أُفر ج عنك اذلم، الكرب، وأذكرين يف وقت الغم، 
بكل حاجة، آيت لك بالشفاء، أذكرين عند الفاقة واحلاجة آيت لك  وأذكرين يف وقت ادلرض

 قيق ىذا األمر.فذكر اهلل يكوف لك حت أُذكرين يف أي أمر
 فسية حيتاج إىل ذكر اهلل:مراض العصبية والنلشفاء من األفيكوف ادلوضوع ل

 البقرة(.052) "فَاذُْكُروِني َأذُْكرُْكمْ "
 الرعد(.28) "َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ  َأال ِبذِْكِر اهللِ "
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اهلل جل  وتصدؽ مبا وعدنا بو ،إىل موعود اهلل، وتطمئن وتطمئن يعٍت تسكن إىل جوار اهلل 
تقية  ويكوف أصحاب ىذه القلوب يف حالةٍ ُعقٌد نفسية وال مشاكل عصبية يف عبله، فبل تنتاهبا 

            نقية على الدواـ.
شار إىل ذلك يف آية قرآنية، وأظنها يف سورة ادلعارج حققها العلماء الغربيوف أواهلل عز وجل 

 يف عصرنا ىذا، وامسعوىا معي:
 ػ مل يقل ادلؤمن أي أي إنساف. "ِإنَّ االْنَسانَ "
 ادلعارج(.09) "ُخِلَق َىُلوًعا"

 جزع وعنده فزع.عنده ىلع وعنده 
 )ادلعارج(. (21) "ِإَذا َمسَُّو الشَّرُّ َجُزوًعا( 09) ِإنَّ االْنَساَن ُخِلَق َىُلوًعا"

 والقنوت واليأس بسرعة.يعٍت يأتيو اجلزع 
ُر َمُنوًعا"  ػ من؟ ( 20) "َوِإَذا َمسَُّو اْلَخي ْ
 )ادلعارج(. (22) "ِإال اْلُمَصلِّينَ "

ماذا كانت النتيجة؟ ػ ف على ىذه اآلية كية يف معاملهميإكلين اً اجلماعة يف أوروبا عملوا أحباث
 قالوا:

يتأثر اجلسم، وإذا كاف اخلرب شديد ربنا سبحانو أف اإلنساف عندما يسمع خربًا ُمفزعًا 
ف منافذ خُتف ف األحزاف فُينزؿ الدموع، فماذا تعمل الدموع؟ جعل لئلنسا وتعاىل من حلمو وكرمو

يُنزؿ العبوس والتقطيب على الوجو، عضبلت الوجو تنكمش شوية خُتفف األحزاف عن اإلنساف، 
 فُتخفف عن اإلنساف، إذا كاف احلُزف شديد قالوا: 

ف، كل يت للمخ وادلخ فيو عشرة بليوف خط يتصل بكل ذرات جسم اإلنساإف األوامر تأ
 من اجلسم ذلا خط خمصوص إىل ادلخ.ذرة 

 اإلنساف واصلة من ادلخ إىل كل أجزاء اإلنساف.ىذه الكاببلت أين تنزؿ؟ يف ادلخ يف رقبة 
عز وجل من عظيم قدرتو أف ىذه الكاببلت عندىا قدرة على إمتصاص األحزاف جعل اهلل 

 واألخبار غَت السارة اليت ال يتحملها اإلنساف.
طع إمتصاصو فينزؿ ويُفر غ، فإذا فرَّغ يف ستزاد عن احلد وىذه الكاببلت مل ت فإذا اخلرب
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فإذا فرَّغ يف البنكرياس ُيصاب مبرض السكر، ُيصاب اإلنساف مبرض اإلثٌت عشر، اإلثٌت عشر،  
 فإذا فرَّغ يف الكبد ديرض الكبد.

ال يقويها وجيعلها  كل اإلىتزازات العصبية؟ قالوا:فما الذي يُقو ي ىذه الكاببلت لتمتص  
 إال التسبيح واإلستغفار والذكر هلل عز وجل. غَت السارةتتس ع لتمتص كل التيارات 

أف يراه جيده على النت ومسجل نو كبلمهم وُمسجَّل ومن يرغب بكبلمي، ولكىذا  سلي
وا الذكر، يشتغل ؟وربية واألمريكية، مالذي يُوس ع دائرة اإلنساف لكي ال يتأثريف اجلامعات األ

 بذكر اهلل، ولذلك قاؿ احلبيب:
وحبمده  يزاف، حبيبتاف للرنمن: سبحاف اهلل)كلمتاف خفيفتاف على اللساف، ثقيلتاف يف ادل

 سبحاف اهلل العظيم(.
، من تاج للماءاإلنساف ماذا حيتاج؟ حيف يف آيات القرآف ػ مشاكل اإلنساف مجعها الرنمن

والد، وحمتاج يعيش عيشة مرفَّهة يف فيبل وفيها حدائق غنَّاء، حمتاج للماؿ وحمتاج لؤلو السماء 
 ف يغفر لو ربنا يـو القيامة ليضمن أنو من اآلمنُت من عذاب اهلل.وحمتاج أ

 ر لو ىذا؟ مالذي يُوف  
 يف كتاب اهلل:  واحدٌ  دواءٌ 

 يونت عندما تشًتي دواء من الصيدلية تشًت ربكم، ما ىي روشتة ىذا الدواء؟ فأاستغفروا 
 ىذا الدواء يعاجل كذا وكذا وكذا، فهاىي الروشتة:أف بروشتة مكتوب فيها 

 نوح(.01) "اْستَ ْغِفُروا رَبَُّكْم ِإنَُّو َكاَن َغفَّارًا"
 وماذا يعاجل ىذا الدواء؟ أوؿ شيئ:

 نوح(.01) "ِإنَُّو َكاَن َغفَّارًا"
أف اآلخرة إف شاء اهلل  فقد ضِمنت يفوىذا لآلخرة وضمنتها، ما داـ قد غفر لك الذنوب 

 ىل اجلنة والنعيم ادلقيم.تكوف من أ
 ويف الدنيا؟

 نوح(.00) "يُ ْرِسِل السََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدرَارًا"
وال ما يعملو مخسُت سد كسد النهضة، ألف الذي ينزؿ ال ختافوا دما يعملوه يف سد النهضة 
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 ادلاء ىنا وىناؾ ىو اهلل عز وجل. 
فمن أين يأتوف سُينزؿ ادلاء ىنا ودينعها ىناؾ، إف شاء اهلل، فك وىو القادر وسيحدث ذل

 ادلاء.ذلذا السد بادلياه؟ فربنا عز وجل ىو الذي ينز ؿ 
 نوح(.00) "يُ ْرِسِل السََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدرَارًا"

أنت تريد ادلياه يف أي مكاف، فهذه ىي السكة وعرفها لنا وجعل مع كل مؤمن مفتاح، 
 يف أي صحراء وليس فيها ماء، وتريد ادلياه، فماذا أفعل؟ ف، إذىب إىل أي مكافالنيب العدنا

قاؿ: توضأ وصلي ركعتُت هلل وأدعي وأنظر ماذا حيدث؟ وامسها صبلة اإلستسقاء فينزؿ 
 معو ىذه اخلاصية؟ ادلاء، ىل أحٌد من الكافرين أو ادلشركُت 

 ها.وىم عاجزين عن، ا اإلذليةالتكنولوجيىذه معك أنت، أنت ادلسلم الضعيف، معك ىي 
 يرسل السماء ىليكم مدرارا وديددكم ػ مباذا؟

 نوح(.02) "َويُْمِددُْكْم بَِأْمَوال  "
، ألهنا موجودة يف باطن األرض، وحنن ال نراىا وال نعرفهايت مددًا من اهلل وكيف تأيت؟ تأ

نا أماكنها، و مل يعرفنا، ألقمار الصناعية وحجبوىا عنا ليحاربو اوالكفرة قاتلهم اهلل كشفوىا ب
 لكنها موجودة، فلما يأيت ادلاؿ مدداً من اهلل، فسُينفق فيما حيبو اهلل ويرضاه.

 نريد أوالد؟
 "َوبَِنينَ "

 .مدداً من اهلل فسيكونوف صاحلُت وبررة وأتقياء وبررةواألوالد طادلا جاءوا 
 نوح(.02) "َوَيْجَعْل َلُكْم َجنَّات  َوَيْجَعْل َلُكْم َأنْ َهارًا"

ق اإلذلية واحلقائ مرًة ثانية ػ فهو ادلستورد الرئيسي للبيانات أضاؼولذلك حضرة النيب 
 شتة أخرى:فوضع على ىذه البيانات رو  الربانية، الوكيل حلضرة الوكيل ػ

ػ من لـز ال هم أف يستمر، فبل يستمر أسبوع  م يقف عنو ادل)من لـز اإلستغفار ػ الـز و 
 و من كل ىمٍّ فرجا ومن كل ضيٍق خمرجا ورزقو من حيث ال حيتسب(.جعل اهلل لاإلستغفار 

 ىل يوجد مؤمن يف ىذا الزماف عاجز عن االستغفار هلل عز وجل؟ 
رأة يف فًتة ادل طهارة، يعٍتلوال حيتاج حىت  ،لقبلةحيتاج للوضوء وال حيتاج لئلجتاه إىل اال 
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االستغفار، مالذي نابة غَت دمنوع من اجلالدورة ليست دمنوعة من االستغفار، والرجل يف حالة  
 واهلل يقوؿ:دينعنا من اآلستغفار؟ 

بَ ُهْم َوُىْم َيْستَ ْغِفُرونَ " بَ ُهْم َوَأْنَت ِفيِهْم َوَما َكاَن اهلل ُمَعذِّ  "َوَما َكاَن اهلل ِليُ َعذِّ
 األنفاؿ(.11)

جل يف ُعبله  فماذا حنتاج بعد ذلك يا إخواين غَت الشفاء من كتاب اهلل ،الدواءىو وىذا 
 عز وجل.

 
 كيف يكون العالج من الشقاق بين األزواج؟: الثالثالسؤال 

 :ىي أمور كثَتة، نكتفي منها بأساسيات
 األساس األوؿ: 

قبل على الزواج والفتاة ادلقبلة على الزواج 
ُ
ينبغي عليهما قبل الزواج معرفة ما لو الشاب ادل

لكيفية، ويا حبذا وما حقوقها عنده؟ وىي نفس ا ما ىي حقوقو عندىا؟وما عليو من شرع اهلل، 
  لو درساىا معاًز

سببها اجلهل، كل مههم يف كل واحٍد منهما يعرؼ ما لو وما عليو، ألف معظم اخلبلفات ف
أو الزواج اجلهاز واحلفلة والكوافَت، وإذا ُسئلت: ما الذي عليك حنو الزوج؟  ال تعرؼ، 

عن الزوج، ودلاذا؟ فأنيت ؼ غَت أهنا تبعدىا بالكلية مالواجب عليكي حنو أـ الزوج؟ ال تعر 
 أُمو.ساعديو ىو أيضاً أف يدخل اجلنة ويُرضي أمك، تبحثُت عن و تريدين أف تدخلي اجلنة 

 .فيجب أف تعرؼ ما ذلا وما عليها، وىو كذلك يعرؼ ما لو وما عليو
يت زادت عن احلد فاجلهل السبب األوؿ يف كثرة اخلبلفات الزوجية، بل وحوادث الطبلؽ ال

 يف عصرنا ىذا.
 السبب الثاين: 

إف كاف عن طريق النت أو الوسائل السمعية أو التأثر ادلباشر للمستحدثات العصرية 
فهي ليست حياة مثالية البصرية من اجلهات األجنبية، ويظن الشباب أف ىذه احلياة ادلثالية، 

 ادلوضوع وقالت: يف ىذافيمكن بعضكم عندما رأى ىبة قطب تكلمت والشيئ، 
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هنا أسبوع، والشباب يظنوف أيف أكثر من  ؤخذ مناظرىاأف من يعرض ىذا فالصورة منها تُ  
فالشاب والفتاة يروف ىؤالء فيها أوقات طويلة،  حمًتفوف ويقضوف فيعملها أُناسٌ دتَّت يف حلظة، 

ومل على ذلك ألهنما مل يتدربا ويريدوف تقليد مثل ىذه األوضاع، فبل ىو يقدر وال ىي تقدر 
 .غَت حمًتفُتيُؤىبل لذلك ألهنم 

 فالتعصب الوارد من الفكر الغريب أيضاً سبب من األسباب ضياع شبابنا يف ىذا العصر.
يريد زادت عن احلد، و اجلنسية اليت فيستعُت بادلنشطات يريد أف ُيطب ق ىذا النموذج الغريب 

 حياتو كلها ىي اجلنس وفقط.أف تكوف 
هنائياً، ىذا الكبلـ ليس يف فكره  حتقيق األمل؟ وأين شرع اهلل عز وجل؟ أين العمل؟ وأين

 ال يطأىا بعد ذلك.ال تفعل ذلك، فاحليواف يأيت أُنثاه فإذا نملت إف احليوانات وحىت يا أخي 
نية يف كل عمٍل يعملو، ػ تكوف لو إذا كاف من أىل اإلدياف ػ واإلنساف البد أف يكوف لو 

 :ف النيب صلى اهلل عليو وسلَّم قاؿبالنية أل البد أف تسبق العملو 
 )إمنا األعماؿ بالنيات(.

وطبعًا من ضمن األسباب قرناء السوء الذين يزيدوف النار اشتعااًل ويُؤججوف اخلبلفات، 
يف كتماف األسرار، الدرس الذي علمو حضرة النيب للصغار والكبار  وشبابنا وبناتنا مل يأخذوا

 :و وسلَّمصلى اهلل عليوقاؿ فيو 
فتنشر سره يُفضي إىل زوجتو وتُفضي إليو فُيصبح )شر الناس منزلًة يـو القيامة، الرجل 

 وينشر سرىا(.
وال ُأختها وال أعزُّ الناس عندىا، أُمها تعلمو  فبل ينبغي أفدار بينهما حىت من حديث  ماف

وقت اذلدوء ننتظر إىل  ؾ؟، فلم تستدعي ىذا أو ذاخبلؼٌ بينهما كاف وىو كذلك، فإذا  
أدـو للوفاؽ، نتعاتب فيما والسكينة ونُغلق علينا الباب حىت ال يسمع بنا أحد، والعتاب يكوف 

 هم أمجعُت.تبارؾ وتعاىل علي  رضواف اهللبيننا كما كاف يفعل سلفنا الصاحل
ضا بادلعيشة اليت حنن فيها، الر أرى أهنا أىم األسباب ومعها بعد ذلك عدـ األسباب فهذه 

يريد شقة أخرى كشقة أو تريد كل يـو فستاف باىر، والرجل يريد كل يـو شقة فاخرة،  ةادلرأ
على بالتحايل يف احلصوؿ حلراـ لشرائها يلجأ إىل اة فإف مل يكن معو ما يكفي الفاخر فبلف 
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 ؽ للحصوؿ على ما يريد.الرز  
ل اجلهات كمن   باألقساطويدخل الزواج وىو ُمكبَّل فإف مل يكن معو يلجأ إىل األقساط 

 اإلسبلـ.من وال يكفي للمعيشة وليس ىذا 
حسن سيكوف أوما يأيت حنن ندخل مبا نستطيع أواًل، وما مل نشًتيو اليـو نشًتيو بعد ذلك، 

 .خًتاعاتاإليزيد  ألف العلم كل يوـٍ 
 الزوجية.فهذه يا إخوانا بعض النقاط اليت تؤدي إىل اخلبلفات 

 امسلمُت أمجعُت. نسأؿ اهلل إصبلح أحواؿ شباب وفتيات
  

 وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  
   

    
        

 


