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حلمــد > ربِّ  حليــاة اإلميانيــة ئــأكرمنــا بنعمــه الــوافرة، وآال ،العــاملني ا ه البــاهرة، وا
فــرض علينـا يف شــرعه ودينــه مــا  ،وحـده ال شــريك لــه ،وأشــهد أن ال إلــه إال هللا .الطـاهرة

، وجيعلنـا بـه بعـد ذلـك يـوم بـه قلوبنـا وأفئـدتنا بهج بـه حياتنـا، ويسـرُّ ويُـ ،صلح به شئوننايُ 
ه، هللا ورســـولُ  وأشـــهد أن ســـيدf حممـــًدا عبـــدُ  .الفـــائزين بـــدخول جنـــة النعـــيمالقيامـــة مـــن 
ويف  ،الـــدنيا واآلخـــرة، وجعلـــه وشـــرعه يف الـــدنيا مهـــا النجـــاة صـــالحَ عـــزَّ وجـــلَّ أعطـــاه هللا 

  . شاء هللا اآلخرة مها سبب الفوز برضا هللا ودخول اجلنة إن
ـــعلـــى ســـيدf حمَُ  وrركْ  مْ وســـلِّ  هـــم صـــلِّ الل رمحـــة،  اً ق مجيعـــي أنزلتـــه للخلـــالـــذ دٍ مَّ

هـــو ســـبب  ويف اآلخـــرة ،عنـــاء ًبا لكـــلِّ هِ نعمـــة، وجعلتـــه يف الـــدنيا ُمـــذْ  وللمـــؤمنني خاصـــةً 
بالء، وجناتنا من الشقاء واألشقياء، وفوزr fلسعادة بدخول اجلنة يوم  الراحة لنا من كلِّ 

  . العرض واجلزاء
وعلينـا  ،ى �ديه إىل يوم الـديناهتد نْ مَ  وكلِّ  ،ى هللا عليه وعلى آله وصحبهصلَّ 
  .العاملني آمني � ربَّ .. آمني  ،معهم أمجعني

صــيام الكــرمي: إخــواين مجاعــة املــؤمنني  يتســاءل كثــريٌ  ،وحنــن مقبلــون علــى شــهر ال
صــيام عــزَّ وجــلَّ َم فــرض هللا ـلِــ –ومــن غــريf  -منــا  لنــا  ، وســنَّ وأمــرf أن جنــوع �ــاراً  ؟علينــا ال

حلبيب  ألن  ،عـن جوعنـا وقيامنـا وطاعاتنـا أمجعـني غينٌّ عزَّ وجلَّ وهللا  ؟أن نقوم > ليالً  ملسو هيلع هللا ىلصا
مــا مــن موضــع {: يف شــأن صــنف واحــد مــن العابــدين >ملسو هيلع هللا ىلص  ِيبُّ كمــا قــال النَّــعــزَّ وجــلَّ هللا 

جـلَّ يف  أربع أصابع يف السموات السبع إال و> تعاىل فيه ملك ساجد أو راكع يسـبح هللا
والبحـــار  ،الســـموات واألرض واجلبـــال ؛ح >ه يســـبِّ الكـــون كلَّـــ fهيـــك عـــن أنَّ  .١}عـــاله

حليواfت واأل�ار ـن َشـْيٍء ﴿: بل واجلمادات وكل الكائنات ،واألشجار والطيور وا َوِإن مِّ
حليَّ يسبِّ  يف الوجود نْ مَ  كلُّ   ].اإلسراء٤٤[﴾ ِإالَّ ُيَسبُِّح ِحبَْمَدهِ  ال حيتـاج  -عـزَّ وجـلَّ القيوم  ح ا

  .وإمنا فرضها علينا لنفعنا ،إىل عنائنا وتعبنا وعباداتنا
                                                 

ِإّينِ َأَرى َما ال تـََرْوَن َوَأْمسَُع َما ال َتْسَمُعوَن َأطَِّت السََّماُء َوُحقَّ َهلَا َأْن تَِئطَّ : قَالَ (أخرجه الرتمذي وابن ماجه يف الزهد  ١
َِّ̈ َلْو تـَْعَلُموَن َما َأْعَلُم َلَضِحْكُتْم قَِليال َولََبَكيْـُتْم  َما ِفيَها َمْوِضُع َأْرَبِع َأَصاِبَع ِإال وَ  َهَتُه َساِجًدا َِِّ̈ َوا َمَلٌك َواِضٌع َجبـْ

 ).َكِثريًا
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صــيام فيــه منــافع ال تعــدُّ  منــافع جســمانية، ومنــافع نفســية، ومنــافع : وال حتــدّ  وال
 ومنـافع أخرويـة ومنـافع جنانيـة، ومنـافع عنـد ربِّ  قلبية، ومنافع معيشية، ومنـافع دنيويـة،

نـا يف وكلُّ  ،¬خذ منها واحدة على قدرf اليوم ،ها فيهاحتتار الربية كلُّ  مٌ كَ حِ . عزَّ وجلَّ الربية 
حلاجة إليها  أمسِّ    .يف كل وقت وحنيأمجعني ا

صـــالح ا�تمعـــات وحتســـني حـــال األفـــراد وســـلوكيا®م،  ،أنـــزل هللا هـــذا الـــدين ل
حليــــ  يــــنُ ودِ  ،األلفــــة يــــنُ ودِ  ،سِ نْــــماعــــات، فهـــو ِديــــُن األُ اجلاة الطيبــــة يف والتأكيـــد علــــى ا

صــلح ا�تمعــات واألفــراد يف كــلِّ  ب، وال ســالحَ االخــتالط الطيِّــ  ســالح وقــت وحــني إالَّ  ي
َ� َأيـَُّهـا الـَِّذيَن آَمنُـوْا  ﴿: العـاملني، ولـذا قـال هللا لنـا معشـر املـؤمنني ربِّ عزَّ وجلَّ املراقبة > 

َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن قَـ  صِّ    ].البقرة١٨٣[﴾ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ ُكِتَب َعَلْيُكُم ال

حلكمــة والغايــة هــي التقــوى جــلَّ يف وخشــية هللا  ،والتقــوى هــي اخلــوف مــن هللا ،ا
 وحيــيط بكــلِّ  ،ه وجنــواهويــراه، يعلــم ســرَّ  عليــه عُ ِلــومراقبــة املــرء ملــواله لعلمــه أنــه يطَّ  ،عــاله

ُّ̈  َوِإن تـُْبُدواْ ﴿ :لع على أدق نوا�هويطَّ  ،خفا�ه ﴾ َما ِيف َأنُفِسُكْم َأْو ُختُْفوُه ُحيَاِسْبُكم بِـِه ا
  ].البقرة٢٨٤[

ــرًدا وســالًما علــى مجيــع األfم؛ ال يــؤذي  إذا وصــل العبــد إىل هــذا املقــام كــان ب
وال  ،أحًدا يف قول أو فعل أو بيـع أو شـراء بيده، وال يغشُّ  أحداً  بلسانه، وال يضرُّ  اً أحد

ؤمن أو غـــري مـــؤمن، ألن هللا يعلـــم خائنـــة األعـــني ومـــا ختفـــي ه خديعـــة ملـــيعمـــل عمـــالً فيـــ
صدور   .ال

 فــإذا قويــت مراقبــة هللا ذهبــت اجلرميــة وولــت إىل غــري رجعــة، ذهــب الســوء ووىلَّ 
اية، وعـاش النـاس يف أمـان واطمئنـان كـأ�م يف جنـة عاليـة، ألن الـذي تضـحك �إىل غري 

ـ تظـلُّ يف قلبـه وجـلَّ عـزَّ هللا  مراقبـةُ  ،على نفسه أو يوسـوس لـه شـيطانه بـه وتلومـه ه وتؤنِّ توخبِّ
حلـدَّ  ذهببذنبـه ويطلـب التوبـة منـه، أو يـعزَّ وجلَّ حىت يعرتف >  حلـاكم ليقـيم ا عليـه  إىل ا

  .وال يعاقبه عليه يف اآلخرة ،فال حياسبه عليه يف الدنيا ،هللا منه هُ رَ هِّ طَ ليُ 
ــــحمَُ ﴿ وهــــذا كــــان جمتمــــع  ــــرَ  دٌ مَّ ــــمَ  ينَ ذِ الَّــــوَ  هللاِ  ولُ ُس ــــتح٨٤[﴾ هُ َع ــــوا  ].الف مل يكون

تراقــب حضــرة الكــرمي الوهــاب، ال و ألن الشــرطة يف القلــب  ،حيتــاجون إىل شــرطة آداب
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À ، فكــانوا كمــا قــال فــيهم اإلمــام علــي عــزَّ وجــلَّ النــاس  خيشــون النــاس وإمنــا خيشــون ربَّ 
صـــونة، وألســـنتهم خمز : (وكــرم هللا وجهـــه ونـــة، النـــاس مـــنهم يف شـــرورهم مأمونـــة، وأنفســـهم م

ة وعلـى كـل َمهَّـ ،على كل حركة وسـكنة سَ فْ حياسبون النـَّ  .)راحة، وأنفسهم منهم يف عناء
األعمـال rلنيـات وإمنـا لكـل  امنـإ( :�ـا، أل�ـم يعلمـون مُّ ِهـة يَ وعلى كل نيَّـ ،ةمَّ لَ وعلى كل 

ـن َمـْن َعِمـ﴿ :يعيشـون كمـا قـال هللا ،قوم على هذه الشـاكلة .٢)امرئ ما نوى ِحلًا مِّ َل َصـا
  ].النحل٩٧[﴾ ذََكٍر َأْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فـََلُنْحِييَـنَُّه َحَياًة طَيَِّبةً 

ــزf وذهبــت إىل النَّــ نوقعــت امــرأة مــنه ــنَـ زَ : وقالــتملسو هيلع هللا ىلص  ِيبِّ يف ال � رســول هللا  تُ ْي
 ؟هـل تشـتكي مـن شـيء :قـال ال،: قـالوا ؟أبعقلهـا حاجـة: ، فنظر إىل قومها وقـالِين رْ هِّ طَ 

وهـــذا أكـــرب دليـــل علـــى  - إين محلـــت ومحلـــي يف بطـــين ،� رســـول هللا: ال، قالـــت: قـــالوا
ـــ – هُ ْتـــنَـ االعــرتاف مبـــا اقرتفتـــه وجَ  أf : قـــال رجـــل ؟هــل هنـــا قريـــب هلـــا: ملسو هيلع هللا ىلصفقـــال  .ينرْ طهِّ

 أتريـــد أن � رســـول هللا: قالـــت .ا وأكرمهـــا حـــىت تضـــع مـــا يف بطنهـــاهَ ذْ ُخـــ: هـــا، قـــالعمُّ 
ـ !!؟تدفعين كما دفعت ماعًزا ين حـىت ال حياسـبين هللا يـوم القيامـة علـى ذنـيب رَ أريد أن تطهِّ

 ،وال يـدفنها ،ال يقتلها ،وأوصاه أن يكرمها ،�ا إىل الرجل أن امضِ  ِيبُّ فأشار النَّ . ووزري
صــنع معهــا مــا يســيئها التــائبني وحيــب  يقبــل توبــةعــزَّ وجــلَّ ألنــه اعرتفــت بــذنبها وهللا  ،وال ي

  .ابني وحيب املتطهرينالتوَّ 
ومل  - � رسول هللا هـا أf وضـعت: وجاءت بعد أن وضعت ما يف بطنها وقالت

ألنـه مل يكـن يوجـد قـرfء سـوء يزينـون  ،ومع كثرة املخالطة ،مع طول املدة - أقواهلا تغريِّ 
إىل أن تفعـل مـا  هللا تـدفعها ومراقبـة ، أقواهلا لتنفذ جبلدها من هـذا األمـر اهلـامهلا أن تغريِّ 

خــــذها : للرجـــلملسو هيلع هللا ىلص فقـــال  ،، ألن فيـــه جنا®ــــا يف الـــدنيا واآلخـــرةعـــزَّ وجـــلَّ يلهمهـــا بـــه هللا 
 ِيبِّ وأكرمهــا حــىت تــتم رضــاع طفلهــا، فأخــذها الرجــل وأكملــت رضــاع طفلهــا وجــاءت للنَّــ

طمته وها هو Çكـل كمـا لقد ف ،� رسول هللا: وقالت ،بيد الطفل برغيف خبز وأمسكتْ 
حلدَّ  ،ترى َ َما َأَمَرُهْم َويـَْفَعُلوَن َمـا ﴿ !!؟هذا جمتمعٍ  أيُّ  .رينوطهِّ  فأقم عليَّ ا َّ̈ ُصوَن ا َال يـَْع

   ].التحرمي٦[﴾ يـُْؤَمُرونَ 
                                                 

٢ À متفق عليه عن عمر. 
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 توبــةً  لقــد Éبــتْ (: رهــا، وقــال يف شــأ�اأصــحابه أن يرمجو�ــا ليطهِّ ملسو هيلع هللا ىلص  فــأمر النــيبُّ 
  .هكذا كان حال جمتمع املؤمنني .٣)عت على أهل املدينة مجيًعا لوسعتهملو وزِّ 

 .ال تكـذب :قال .� رسول هللا أوصين( :وقال :ذهب رجل منهم إىل رسول هللا
فـــذهب  ؛وكررهـــا ثـــالËً  ،ال تكـــذب :قـــال .� رســـول هللا أوصـــين :فـــذهب مث عـــاد وقـــال

صـية سَ أو مهََ  ،له نفسه مبخالفة تْ سَ وَ سْ ما وَ لَّ كُ الرجل وَ  مـاذا  :قـال لنفسـه ،له شيطانه مبع
املؤمنني، وقـد أخـذ علـيَّ  وإذا سألين إخواين ؟وإذا سألين رسول هللا ؟أقول إذا سألين هللا

تـربأه مــن  الزهيــد هـو سـرُّ الفريـد فكـان هــذا الـدواء الوحيـد  ).!!؟العهـد أال أكـذب ِيبُّ النَّـ
  .ملسو هيلع هللا ىلص ِيبِّ النَّ  جُ هْ ألن هذا كان نَـ  ،مجيع املعاصي على اختالف أنواعها

ــدنيا وÉهــوا يف شــئو�ا ومــنهم مــن ذهــب إىل اللهــو،  ،فــإذا انغمــس النــاس يف ال
 همه اجلشـع والطمـع إىل مـا يغضـب هللا، ومـنومنهم من ذهب إىل اللعب، ومـنهم مـن جـرَّ 

صـول علـى املـال إىل الغـشِّ تـمن جرَّ  حل الرغبـة يف  هتـلعبـاد هللا، ومـنهم مـن جرَّ  ه الرغبـة يف ا
صــب إىل اخلــداع لعبــاد هللا، قَـ  ، فكثــرت املشــاكل وازدادت الفــنت ،املراقبــة بيــنهم تْ لَّــاملن

وإجلــام  ،جلهــاز القلــب عــام يكــون َعْمــَرة فجعــل هللا عــزَّ وجــلَّ شــهًرا كــلَّ  .وأطلــت اإلحــن
  .عزَّ وجلَّ وإرجاعها إىل مراقبة هللا وخشية هللا وتقوى هللا  ،النفس عن شهوا®ا

ــــع املــــؤمن يف شــــهر رمضــــان عــــن املعاصــــي والفــــنتفيم ويُقبِــــل علــــى عمــــل  ،تن
ـــويُ  ،وعلـــى التنـــافس يف العبـــادات ،الطاعـــات  لِّ الِغـــ نْ ِمـــ ؛ر قلبـــه حنـــو مجيـــع الكائنـــاتطهِّ

حلســد حلقــد وا وميلــؤه rلبضــاعة القرآنيــة النبويــة  ،واألثــرة واألfنيــة ،ره والــبغضوالُكــ ،وا
حملبـة ؛العـدfن ِيبِّ شنطة رمضان مـن النَّـ -الرمضانية  والرمحـة  ،واملـودة والشـفقة ،األلفـة وا

حلنــان Ïخواننــا املــؤمنني وبكــل بــين اإلنســان  - يف رمضــان ألهــل اإلميــان ِيبِّ بشــنطة النَّــ ،وا
ِإنَّ ِعَبــاِدي ﴿ :دخــل يف قــول هللا يف القــرآن ،ودام علــى ذلــك ،ذلــك فــإذا فعــل اإلنســان

   ].حلجرا٤٢[﴾ لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَانٌ 

                                                 

٣ À رواه مسلم والدارمي وأمحد وأبو نعيم عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه. 
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حلفــيظ حبفظــه خــتم علــى ؛ فحفــظ جوارحــه مــن املعاصــي والغفلــة عــن جوارحــه ا
علـى كنـوز  وفتحـه ،ه هللااح على قلبه فمنع الدخول فيـه ألي شـيء ال حيبُّـوختم الفتَّ  ،هللا

   .فضل هللا وإكرام هللا وعطاء هللا
ْلنَـا لَـُه نُـورًا َميِْشـي بِـِه َوَجعَ ﴿ :يقول فيه هللا ،قرآين مراقبةٍ  جَ رْ يعطيه هللا عزَّ وجلَّ بُـ 

حلني ميشـــي كـــاملؤمنني يف كـــلِّ  ].األنعـــام١٢٢[﴾ ِيف النَّـــاسِ  صـــا معهـــم تيـــار  زمـــان ومكـــان وال
حلـــقَّ و نـــوراين رrين يف القلـــب  مـــن الباطـــل  الفـــؤاد ال ينطفـــئ إىل يـــوم التنـــاد، يعرفـــون بـــه ا

حلسـن مـن الســيئ ،والطيـب مـن اخلبيــث يقــول  ون فرقـاfً فيكــ ،مييـزون بــه بـني األشـياء ،وا
َ َجيَْعل لَُّكْم فـُْرقَاfً ﴿: فيه هللا ّ̈    ].األنفال٢٩[﴾ َإن تـَتـَُّقوْا ا

اتقــوا فراســة املــؤمن فإنــه {: ِيبِّ نــورًا يقــول فيــه حضــرة النَّــعــزَّ وجــلَّ وقــد يعطيــه هللا 
ـــا رrعـــزَّ وجـــلَّ وقـــد يعطيـــه هللا  .٤}وينطـــق بتوفيـــق هللا، ينظـــر بنـــور هللا نيÓـــا، إحساًســـا إميانًي

وأن هـذا كـاذب،  أن هـذا صـادقٌ  فيحسُّ  ،لع عليه ويراههذا اإلحساس فيما يطَّ  فـَُيَحكِّمُ 
هـو القلـب  وأن هذا أمني، وال يستطيع أن يربهن rلقول ألن الذي حيـسُّ  وأن هذا خائنٌ 
  .هجلَّ يف عالوالعامر بفضل هللا  ،والعامر خبشية هللا ،والعامر بتقوى هللا ،العامر بنور هللا

صـوم راقيÓ  وساماً و  ،جائزة عظمىعزَّ وجلَّ هذه التقوى � إخواين جعلها هللا  ا ملـن ي
  .العدfن ِيبُّ وكما كان عليه النَّ  ،كما ذكر هللا يف القرآن  ،شهر رمضان

إذا  ،إذا أردت أن Ôمــن علــى زوجــك وبناتــك فــال ســبيل أرقــى مــن هــذا الســبيل
ــو كــن ئاً وصــلنا إىل مراقبــة هللا ال ختشــى علــيهن شــي ألن  ،وســط الســباع اهلائجــة حــىت ول

ا�تمـع �ـذه  إذا كـان .يف عـاله جـلَّ وى هللا تنهاهن عما يغضب هللا وتق ،تقوى هللا حتفظهن
يقــول فيــه  اً،طيبــ اً والبلــد كلهــا يكــون بلــد ،ا�تمــع الطيــب ،املــؤمننيالشــاكلة فهــو جمتمــع 

ُــــــُه Ïِِ ﴿ :هللا ــــــُب َخيْــــــُرُج نـََبات ــــــُد الطَّيِّ ــــــًداَواْلبَـَل ــــــَث الَ َخيْــــــُرُج ِإالَّ َنِك ﴾ ْذِن رَبِّــــــِه َوالَّــــــِذي َخُب
  ].األعراف٥٨[

هـل يف  !!هـل يف جامعـات دراسـية؟ !!هـل يف صـيدلية؟ !!أين جند هـذا الفضـل؟
ال جنــــد هــــذا الفضــــل إال يف  !!�rنيــــة؟دول متقدمــــة ومتحضــــرة أوروبيــــة أو أمريكيــــة أو 

                                                 

َّ̈ : (ثوrن À بلفظ الطرباين عن ٤ َّ̈ ، وينطق بتوفيق ا  ).احذروا دعوة املسلم وفراسته ، فإنه ينظر بنور ا
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يف املـؤمتر  -وهـو يقـول  عـوا إىل حضـرة النـيبِّ ولذلك امس، شريعة هللا ويف منهج رسول هللا
صحفي الذي عقده للمؤمنني يف يوم التاسع والعشرين من شهر شـعبان يف العـام الثـاين  ال

شهر عظـيم  قد أظلكم ،أيها الناس{: ليوضح هلم بعض مزا� شهر رمضان -من اهلجرة 
خلـري كلـه، وهـو خريهـا فقـد حـرم ا شهر فيه ليلة هي خري من ألـف شـهر مـن حـرم ،مبارك

صــرب ثوابــه اجلنــة، وهــو شــهر املواســاة، وشــهر يــزاد فيــه يف رزق املــؤمن،  صــرب وال شــهر ال
مـن فطـر فيـه صـائما كــان  .وآخـره عتـق مـن النــار ،وأوســطه مغفـرة ،وهـو شـهر أولـه رمحـة

صــائم مــن غــري أن يــنقص مــن  ،مغفــرة لذنوبــه وعتــق لرقبتــه مــن النــار وكــان لــه مثــل أجــر ال
صائم شيئاً  صـائم عليـههللا قالوا � رسول  .أجر ال فقـال صـلى  ،لـيس كلنـا جيـد مـا يفطـر ال

يعطى هللا هذا الثواب ملن فطر صـائما علـى متـرة : وهو الرمحة العظمى - هللا عليه وسلم
أو على شربة ماء أو على مذقة لنب، ومن خفـف عـن مملوكـه فيـه أدخلـه هللا اجلنـة وأعتـق 

ا سـقاه هللا تعـاىل مـن حوضـي شـربة ال يظمـأ  بعـدها ومن أشبع فيه صـائم ،رقبته من النار
   .أبًدا حىت يلج اجلنة

صـلت صـال خ صـلتنيفاستكثروا فيـه مـن أربـع خ  ال غـىن ني ترضـون �مـا ربكـم وخ
أمــا اللتــان ترضــون �مــا ربكــم فشــهادة أن ال إلــه إال هللا وتســتغفرونه، وأمــا . لكــم عنهمــا

أو كمــا  .٥}اجلنــة وتتعــوذون بــه مــن النــار اللتــان ال غــىن لكــم عنهمــا فتســألون هللا تعــاىل
  .ادعوا هللا وأنتم موقنون rإلجابة ،قال

حلمد > رب العاملني الذي أكرمنـا وكرمنـا، وجعلنـا مـن عبـاده املـؤمنني وأشـهد  .ا
أن ال إلــه إال هللا وحــده ال شــريك لــه يعــني مــن أحبــه علــى ذكــره وشــكره وطاعتــه يف كــل 

 ،ى األمانــــةوأدَّ  ،غ الرســــالةبلَّــــ ،ههللا ورســــولُ  عبــــدُ  اً وأشــــهد أن ســــيدf دمحم .وقــــت وحــــني
حلجة حملجة وأقام ا حملجة البيضاء  ،ووضح ا ليلها كنهارهـا ال يزيـغ عنهـا بعـده وتركنا على ا

 ،واحفظنـا مـن املعاصـي والسـيئات ،اللهـم صـِل وسـلم وrرك علـى سـيدf دمحم .إال هالك
عنــدك يف هــذه األ�م املباركــة مــن أهــل واكتبنــا  ،وأعنــا علــى عمــل اخلــري والــرب والطاعــات

  .وصحبه الكرام ملسو هيلع هللا ىلصنا إىل أعلى الرتب حىت نكون مع النيب يورق ات،اجلن
                                                 

 .عن سلمان Àوالبيهقي ابن خزمية  ٥



صوم ودوره يف إصالح ا�تمعات                             فضيلة الشيخ فوزي دمحم أبوزيد   ال

         ٥/٧/٢٠١٣ادى حدائق املع-مبسجد النور  خطبة اجلمعة                  - ٧ -

   :أيها األخوة مجاعة املؤمنني
َِّ̈ ُأْسـَوٌة َحَسـَنةٌ ﴿ :عزَّ وجـلَّ يقول ربنا   ].األحـزاب ٢١[﴾ َلَقـْد َكـاَن َلُكـْم ِيف َرُسـوِل ا

حلمـــد > نُقبـــل علـــى الطاعـــات يف خـــري اهلـــدي هـــدي ســـ ـــا وا يدf رســـول هللا، حنـــن مجيًع
صــوم ونقــوم ونقــرأ القــرآن ؛رمضــان ونســارع إىل أعمــال الــرب واخلــري كلهــا،  ،ونــذكر هللا ،ن

حلة شـرطها القبـول، والقبـول ال يعلمـه إال هللا عـزَّ وجـلَّ  صـا والنـيب  .لكن هذه األعمـال ال
صــل  ].التوبـة ١٢٨[﴾ َحـرِيٌص َعلَـْيُكم﴿ :فيـه ربــهوهـو كمـا قـال لنـا ملسو هيلع هللا ىلص  حـريص علـى أن حن

حلسىن والز�دة   .على السعادة وا
العبـد التائـب �ـذا ويقبل �ـا علـى حضـرته  ؟ما أسرع طاعة يغفر هللا �ا الذنوب

: ملسو هيلع هللا ىلصفقـال  ،ذلـك بفعلـه وقالـه ِيبُّ وجيعل هـذا العبـد يف كنـف هللا ورعايتـه؟ بـَـنيََّ النَّـ ،إىل هللا
صدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار{ أسرع أمر يف إطفاء اخلطا� والتوبة هـي . ٦}ال

صدقات على الفقراء واملساكني   .ال
لِنَـْفَقـَه معـىن هـذا  ،نر ومتعُّـولـيكن القـرآن فيـه بتـدبُّ  ،أكثروا فيه من تالوة القـرآن

ونسـأل هللا أن يعيننــا علــى ذلــك  ،ل بــهمث نقــوم بتنفيــذه ونعقــد العزميـة علــى العمــ ،الكـالم
  .على الدوام

واعلمــوا قــول  ،ؤذي بــين اإلنسـانمــا يُـ اللسـان عــن كـلِّ  وحـافظوا فيــه علـى كــفِّ 
ــــذي رواه اإلمــــام الرتمــــذي عــــن جــــابر  ــــائم، {: Àالنــــيب العــــدfن ال ص مخــــس يفطــــرن ال

   .}الكذب، والغيبة، والنميمة، واليمني الكاذب، والنظر بشهوة
 :أي –مــن مل يــدع {: للخائضــني يف الباطــل حيــث يقــولملسو هيلع هللا ىلص امسعــوا إىل حتــذيره و 

يعـين يـريح . ٧}فليس > حاجـة يف أن يـدع طعامـه وشـرابه ،قول الزور والعمل به -يرتك 
  .نفسه من ذلك ألن هللا لن يقبل منه هذا العمل

                                                 

 .النسائي والطبراني وأحمد عن معاذ بن جبل رضي هللا عنھ ٦

 .رواه البخاري عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ ٧



صوم ودوره يف إصالح ا�تمعات                             فضيلة الشيخ فوزي دمحم أبوزيد   ال

         ٥/٧/٢٠١٣ادى حدائق املع-مبسجد النور  خطبة اجلمعة                  - ٨ -

صوم صوميقول امل .؟كيف ن صمإذا صم{: ملسو هيلع هللا ىلص ع صـرك ولسـانك  ت فلي مسعـك وب
حلـرام نـا عليـه نا وحثَّ وحضَّـ ،صـيام اجلـوارح هـو الـذي أمـرf بـه هللا ،٨}ويدك ورجلك عن ا

  .سيدf رسول هللا
ـــاالً حيُ   :� أمـــة خـــري األfم ـــوا يف هـــذا الشـــهر الكـــرمي مث ـــاس كون ـــوا للن تـــذى، قول

صـوماتو صـلوا األرحـام  ،روا األحقـاد واألحسـادأخِّ  ،، قدموا اخلريناً حس  ،اعفـوا عـن اخل
تــرى املــؤمنني يف تــرامحهم وتــوادهم {: ِيبُّ واجعلـوا األمــة كلهــا يف هــذا الشــهر كمــا قــال النَّــ

إذا اشــتكى عضــو منــه تــداعى لــه ســائر اجلســد rلســهر  ،وتعــاطفهم كمثــل جســد واحــد
حلمى   .٩}وا

شــاء هللا، أن  وهــو وقــت إجابــة إن ،نســأل هللا عــزَّ وجــلَّ يف هــذا الوقــت املبــارك
  .يننا على ذكره وشكره وحسن عبادتهعِ وأن يُ  ،وأن يسرت لنا عيوبنا ،يغفر لنا ذنوبنا

ل حـال أهلـه إىل وبـدِّ  ،نظـرة خـري وإكـرام رَ ْصـاللهم انظر إىل هذا البلد الكـرمي مِ 
  .واجعلنا إخوة متآلفني متكاتفني ،خري حال على الدوام

األحيـاء  ،ؤمنني واملؤمنـاتواملـ ،واملسلمني واملسـلمات ،اللهم اغفر لنا ولوالدينا
  .العاملني � ربَّ  ،إنك مسيع قريب جميب الدعوات ،منهم واألموات

رؤســـاء  ،وحمكـــومني حكامـــاً  ،بـــني قلـــوب عبـــادك املســـلمني أمجعـــني فْ لِّـــاللهـــم أَ 
بــدينك وكتابــك و�ــج  لُ واْعــ ،واجعــل ســهام الكــافرين واملنــافقني يف حنــورهم ،ومرءوســني

صرك � خري الناصرينر البالد اإلسالمية كلَّ وحرِّ  ،ك � أكرم األكرمنينبيِّ    .ها بن
ــى (اتقــوا هللا، : عبــاد هللا َه ــْرَىب َويـَنـْ ــاء ِذي اْلُق ــْدِل َواِإلْحَســاِن َوِإيَت ــُر rِْلَع َ Çَُْم ّ̈ ِإنَّ ا

  ].النحل٩٠[) َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 

صالةاذك   .روا هللا يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم ال
***********  

                                                 

 .هللا عنھ عن جابر رضي ٨

 .البخاري عن النعمان بن بشیر رضي هللا عنھما ٩


