
 وعمل الصاحلات نافس يف فعل اخلرياتالت                           فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد 

  هـ ١٤٣٧احملرم  ٢٤وافق امل ٦/١١/٢٠١٥جلمعة ا -القاهرة  -حدائق املعادي -  مسجد النور  خطبة اجلمعة   ١
 

ه، ألننا من عباده العاملني، أنزل علينا فيض فضله وعظيم عطائه، ووضح لنا كنوز خريه وبرِّ  احلمد D ربِّ 
الم، كنز م لنا  سلَّ و عظم كنوز آbها لألولني واآلخرين، ففتح لنا كنز اإلميان، ] نا سبحانه وتعاىلخصَّ  .املؤمنني اإلس

وجعلنا من أمة خري مصلٍح ونيبٍّ iجلواهر واللؤلؤ واملرجان وهو القرآن،  مليئٌ  - نا خبري كتاب أنزله خللقهوخصَّ 
الم الة وأمت الس   .ورسوٍل لبين اإلنسان، سيدm دمحم عليه أفضل الص

ال شريك له، يُعطي الدنيا ملن ُحيب  ال هللا وحده  ال إله إ ال يُعطي اآلخرة والدِّ وأشهد أن  ال حيب، و ال ومن  ين إ
 ه، مبعوث العناية اإلهلية، وعني العناية الرiنية، الذي دلَّنا هللا عزَّ هللا ورسولُ  وأشهد أن سيدm دمحمًا عبدُ  .ملن حيب

بيانه كيفية النجاة  لنا على لسانه أعلى الدرجات اجلنانية، وبني لنا يف به على أحوال أهل الُتقى العلية، وبنيَّ  وجلَّ 
  .خرويةأليف الدنيا واحلياة ا

صلِّ وسلِّم وiرك على سيدm دمحم نيب اهلُدى والرشاد، وانفعنا بشرعه وقرآنه وسنَّ  ته واجعلنا معه يف اللهم 
  .الدنيا ويوم امليعاد

  :أيها األحبة مجاعة املؤمنني
الم مشاكل املسلمني منذ بعثة سيد األولني واآل خرين إىل هذا العصر الذي ُوجدت فيه كيف حلَّ اإلس

صة لرعاية مصاحل املسلمني؟ ال هيئات، فكيف كانت ُحتلَّ ، وزرات متخصِّ ال وزارات و ومل يكن يف العصر األول 
  ؟وجلَّ  مشاكل املسلمني وإن كانوا على خري وجٍه يف الدنيا وعلى خري حاٍل يرضيهم ويُرضي رب العاملني عزَّ 

صلى هللا علي صحبه املباركني، وبّني أخذ النيب  �ا أمجعني يف   هلم هذه املرحلة القصرية اليت منرُّ ه وسلَّم بقلوب 
اله،  ،دار الدنيا، وأ�ا لن تدوم ألحدٍ  ولذا مل تُدم ألحٍد من السابقني أمجعني، وبعدها ينتقل اإلنسان إىل جوار مو

هللا، ويسعى إليها بعمله الصاحل يف هذه احلياة،  فينبغي أن يكون حريصًا على الدرجة العلية اليت يطمع فيها يف جنة
عمال اليت تقي من ذلك، ألوينبغي عليه أن يعمل ليقي نفسه يوم القيامة من غضب هللا وسخط هللا، فيسارع إىل ا

  .واليت وضحها كتاب هللا وبينها رسول هللا
آلن يتنافسون يف الفانيات وعمل الصاحلات، وليس كما نرى ا كله يتنافس يف فعل اخلريات  ا�تمعفكان 

  .واألمور اليت مل �خذوا منها شيئاً معهم بعد املمات، وُحياسُبون عليها حساiً شديداً يوم امليقات
صحاب النيب يعملون بقول هللا جلَّ  اله فكان ُجلة أ َوَسارُِعوْا ِإَىل َمْغِفَرٍة مِّن رَّبُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها ( :يف ع

  ).آل عمران١٣٣) (َواَألْرُض ُأِعدَّْت ِلْلُمتَِّقنيَ السََّماَواُت 
كانوا دائمًا وأبدًا على ُأهبٍة bمٍة وعلى يقظٍة وانتباه، ألي أمٍر يصدر من رسول هللا، أو ألي آية تنزل من  

  .كتاب هللا ليسارعوا iلعمل �ا فوراً رغبًة فيما عند هللا
اله احلبيب على أمساعه  )َمْن َذا الَِّذي يـُْقِرُض هللا قـَْرًضا َحَسًنا فـَُيَضاِعَفُه َلهُ ( :منزل قول هللا عز وجل وت

 ¢ رسول هللا أيطلب هللا عزَّ : فذهب رجل منهم وهو سيدm أبو الدحداح   إىل الرسول، وقال ).البقرة٢٤٥(
صنعت ذلكنعم ولك اجلزاء الذي ا: منا قرضًا؟ قال وجلَّ  إّينِ أقرضُت : فقال عند ذلك. ستمعت إليه يف اآلية إن 

مث ذهب  .وجلَّ  وجعلته D عزَّ  - وكان له بستان له فيه ستمائة خنلة من أجود خنيل املدينة  - ريب حائطي أو بستاين 
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صبيانه، فقال صبيانك وامجعي متاعك فإين أقرضُت : إىل البستان فوجد فيه زوجته و ¢ أم الدحداح ُأخرجي أنيت و
  .١ربح البيع ¢ أi الدحداح وخرجت وهي فرحٌة مستبشرة: وجل، قالت املرأة املؤمنة التقية هذا البستان D عز

فجاء أغين رجٍل يف  ).آل عمران٩٢( )َلْن تـََناُلوا اْلِربَّ َحىتَّ تـُْنِفُقوا ِممَّا حتُِبُّونَ ( :وبعدها نزل قول هللا عز وجل
وكان بئر ماٍء أمام  ،لن ننال الرب حىت ننفق مما حنب؟ ،رسول هللا¢ : املدينة يف هذا الوقت وامسه أبو طلحة، وقال

صلى هللا عليه وسلَّم يدخلها ويشرب من مائها ويُثين عليه، فقال ¢ رسول هللا : مسجد حضرة النيب، وكان النيب 
صدقة على فقراء املسلمني   .٢ُأشهدك أن بئر حاء وهي أحب أموايل إيلَّ 

اية إىل العمل iآلية رغبًة فيما أعدَّه هللا عز وجل ملن عمل �ذه اآلية، فإذا أشار تنزل اآلية فيسارع أهل العن
صلى هللا عليه وسلَّم جتدهم فرحني ومستبشرين ومسارعني طلب منهم ذات يوٍم أن يتصدقوا بفضول  .احلبيب 

صلى هللا عليه وسلَّم منا طلب الرسو : أمواهلم، ونسمع القصة من الصحايب اجلليل عمر بن اخلطاب   قال ل 
صلى هللا  ال ُأسبق، فجئت بنصف مايل، فقال  صادف ذلك وجود ماٍل كثٍري عندي فقلُت اليوم أسبق و الصدقة و

وإذا iلصديق �يت : جئُت بنصف مايل وتركت النصف اآلخر ألهلي وعيايل، قال: مب جئَت؟ قلت :عليه وسلَّم
صلى هللا عليه وسلَّم بعدي مسرعًا ويضع ما معه بني يدي رسول : ¢ أi بكر ماذا تركت ألهلك؟ قال :هللا، فيقول 

صلى هللا عليه وسلَّم عمر مل : وقال .٣بينكما كما بني كلمتيكما :جئُت مبايل كله وتركت ألهلي هللا ورسوله، فقال 
ينال ما عند هللا وأن يُعطيه أستطيع مسابقة الصديق أبداً، ألنه كان يسابق دومًا يف اخلريات، يرجو من وراء ذلك أن 

أى أن  ).الليل٢١( )َوَلَسْوَف يـَْرَضى(: يف شأنه وجلَّ  أغلى شٍئ عنده وهو الرضا، ولذا قال هللا عزَّ  وجلَّ  هللا عزَّ 
   .حىت يرضى وجلَّ  عطيه كل ما يتمناه يوم يلقى هللا عزَّ يهللا س

صحابه ، اخلرياتومل يكن مقتصرًا على ذلك بل كان التنافس يف كل أبواب  صلى هللا عليه وسلَّم مع أ جلس 
الة الفجر ينظر إىل تنافسهم يف فعل اخلري، فقال ص أيكم أm، : قال أبو بكربصدقة؟، الليلة تصدَّق أيكم : بعد 

، فقال أبو بكٍر أm، وأm آٍت إىل املسجد أيكم الليلة شيَّع جنازة :قال. أm: مريضاً، قال أبوبكرالليلة زار 
صلى هللا عليه وسلَّم ما اجتمعن (: وجدت بعض األنصار يشيِّعون هلم ميتًا يف البقيع فشاركتهم يف تشييعه، فقال 

ال ودخل من أبواب اجلنة الثمانية أيها شاء   .٤)يف رجل قط إ
  :اخلطبة الثانية

                                                      
  .وقد رواه ابن مردويه عن عمر مرفوعا بنحوه ،  رواه ابن أيب حامت عن عبد هللا بن مسعود  ١
محد عن أنس   ٢   .أ
صحيح  القصة املشار إليها وقعت يف غزوة تبوك كما يف كتب السري، ٣ على شرط مسلم ومل  :واحلاكم وقال -وروى أبو داود والرتمذي وقال حسن 

ًال عندي، فقلت( :وغريهم عن عمر بن اخلطاب   قال -خيرجاه  اليوم أسبق أi بكر إن سبقته  :أمرm رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يوما أن نتصدق، فوافق ذلك ما
: ما أبقيت ألهلك؟ فقال: مثله، وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال ¢ أi بكر: ما أبقيت ألهلك؟ فقلت: رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يوماً، فجئت بنصف مايل، فقال

   .عن ابن عمر رضي هللا عنهما: ا�السة وجواهر العلم للدينوريويف  .)ال أسابقك إىل شيء أبداً : أبقيت هلم هللا ورسوله، فقلت
 .   أبو داود عن أيب هريرة ٤
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ال . واليقني وجعلنا من عباده الذي أكرمنا iهلدىاحلمد D رب العاملني  ال هللا وحده  ال إله إ وأشهد أن 
وأشهد أن سيدm دمحما عبد . شريك له، شهادة تنجي قائلها من املهالك يف الدنيا وترفع درجته يوم لقاء رب العاملني

صة أننا الء هللا ورسوله، إمام األتقياء، وسيد األجواد األسخياء، والنور الذي أنزله هللا قلوبنا خا   .من أهل هللا الفض
صلِّ  والصحب ومن واآلل حىت النبيني، وإمام املرسلني  سيد ولد آدم م وiرك على سيدm دمحموسلِّ  اللهم 

  .العاملني آمني ¢ ربَّ  ومعهم أمجعني،جعلنا منهم او  الدين،إىل يوم  اتبعهم
   :أيها األحبة مجاعة املؤمنني

احلمد رب العاملني ما زال هناك رجاٌل يف هذا العصر قائمون �ذا النهج، نشهدهم فيما حولنا مبا قدموا من 
تربعَّت �ذه  األمريات،من إحدى  كانت تربَّعاعند هللا عز وجل، فجامعة القاهرة   فيماأعماٍل شاخمة �تمعنا رغبًة 

النتفاع املسلمني �ذا العلمُحليٍّ وذهٍب إلقامة هذه ا مناألرض، وكل ما متلكه    .جلامعة 
ومستشفى القصر العيين الذي أنشأه رجٌل من الوجهاء لوجه هللا هو العيين، وكذلك قصر الدمرداش الذي 

ًال من الوجهاء   .أٍّسَّسه الدمرداش وكان رج
ال تذهب  الم  ال يريدو�ا -إليهم وما أكثر أهل اخلري يف جمتمعنا، لكن وسائل اإلع ال يتحدثون مبا ، !!وهم  و

ال  ،!!فعلوه ال ذكرًا و ال يبتغون أجرًا و ال يريدون من أحٍد أن يُثين عليهم مبا قدموه، أل�م قدموه طلبًا ملرضاة هللا، و و
ال من عند هللا عزَّ    .وجلَّ  ثواiً إ

سبحان (، كلمة )كلمة سبحان هللا( :على قول مناً جتمعوا لن يستطيعوا أن يثيبوا مؤ افإن اخللق أمجعني لو 
س ولو اجتمعوا  )هللا ال يستطيع النا ألن هللا عز وجل  أجره،كل كنوز الدنيا أن توفيه ومعهم  اليت ينطق �ا املؤمن 

ال يرجون من  .على ذلك يكافئهوحده هو الذي توىلَّ ذلك وهو الذي يستطيع أن  النية، و فكانوا ينفقون سرًا وع
الق عز وج ال وجه الكرمي اخل صون على ما يعم املسلمني iخلريات و اإلنفاق إ النكبات  عنهم يقلل ومينعل، وحير

صلى هللا عليه وسلَّم ر األمور واملربات، فكانوا كما قال  س(: ويُيسِّ س أنفعهم للنا   .٥)خري النا
الء القوم إذا كان يوم القيامة كانت هلم الدولة عند هللا عزَّ  صلى هللا عليه وسلَّموجلَّ  هؤ ن يف اجلنة إ(: ، قال 

ًال يضيئ ُحسنهم ألهل اجلنة كما تضيئ الشمس ألهل الدنيا، فقالوا  ،ن؟و مرسلأأنبياء هم و ¢ رسول هللا : رجا
صدَُّقوا Di وآمنوا iملرسلني، ال وهللا: قال لكن رفعتهم أعماهلم إىل ذلك وبلَّغتهم كل . ٦)بل رجال من أميت 

صبحوا يف ا    .لدرجات الُعليا من اجلنانأحواهلم ونياÅم إىل هنالك، فأ
الء الذين أمرm هللا عز وجل أن ننافسهم يف اخلريات، وأن نشاركهم يف املربات وقال لنا َوِيف َذِلَك (: وهؤ

َناِفُسونَ  ال مبلغ  ).املطففني٢٦( )فـَْليَـتَـَناَفِس اْلُمتـَ ال جنعله ُجلَّ إهتمامنا، و علمنا، ال نرتك التنافس يف الفاين ولكن 
   .iلدرجة اليت نريدها عند هللا عز وجل واإلهتمام األعظمالنصيب األكرب  معهيكون لكن 

                                                      
 الطرباين وابن أيب الدنيا عن ابن عمر رضي هللا عنهما ٥
صلى هللا عليه و سلم قال  ٦ إن أهل اجلنة ليرتاءون أهل الغرف من فوقهم كما ترتاءون الكوكب الدري (: روى مسلم  عن سهل بن سعد أن رسول هللا 

ال يبلغها غريهم؟، ¢ رسول هللا :قالوا .الغائر يف األفق من املشرق أو املغرب لتفاضل ما بينهم نفسي بيده رجال بلى والذي : قال ،تلك منازل األنبياء 
صدقوا املرسلني  ).آمنوا Di و 
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ال (: فإن عمر بن العزيز   عندما كان يف النزع األخري نظر مث أطال النظر وقال إين أرى حضرة ما هم جبنٍّ و
ْليَـْعَمْل اْلَعاِمُلونَ (: مث تبسَّم وقال إنٍس، له ما أعده هللا له يف هللا كشف   أنبعد  -  )الصافات٦١() ِلِمْثِل َهَذا فـَ

ال   .وجلَّ  وخرجت روحه إىل iرئها عزَّ ، الدرجات الُع
والسيدة نفيسة Ê بـََنت قربها يف بيتها وكانت جتلس فيه تقرأ القرآن ملدة مخسة عشر عاماً، وتصوم النهار 

البد أن تفطري كما أشار : رمضان، قالوا هلاوتقوم الليل، وعندما جاء أجلها وكان يف شهر  إن بك ضعفًا شديدًا ف
ال يكون وهللا، مث : األطباء فقالت صائمة، فإذا جاء هذا األمر أأفطر؟   mإّينِ كنت أمتىن على هللا أن يقبضين وأ

المِ (: وجلَّ  يف القراءة يف سورة األنعام، حىت قرأت قول هللا عزَّ  سلتاسرت  ). األنعام١٢٧( )ِعْنَد َر�ِِّمْ  َهلُْم َداُر السَّ
  .وجلَّ  وخرجت روحها إىل لقاء هللا عزَّ 

الء    .ويكون يف معيتهم يوم الزحاملصاحلة وهنيئاً ملن يلحق �م يف األعمال ا األقوام،فهنيئاً هلؤ
يف فعل  عز وجل أن جيعلنا من املبادرين إىل اخلريات، ومن املسارعني إىل الطاعات ومن املتسابقني ل هللانسأ

  . الصاحلات، وأن جيعلنا من عباده املنفقني واملنفقات
وأن خيتم لنا  أحبته،ونسأل هللا عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن جيعلنا من خيار 

ال يف جوار إمام سيدمجعني، iخلري أ النبيني  وأن يتوفاm مسلمني ويلحقنا iلصاحلني، وأن جيعلنا من أهل الدرجات الُع
  .واملرسلني

إنك مسيٌع  واألموات،وللمسلمني واملسلمات، واملؤمنني واملؤمنات األحياء منهم  ولولدينا،اللهم اغفر لنا 
محني الدعوات،قريٌب جميب    .¢ أرحم الرا

اللهم الطف بنا و]هل مصر لطفاً يليق جبودك وكرمك ¢ أكرم األكرمني، اللهم ارفع عن مصر وأهلها العناء، 
 أمجعني،واجعل عيشهم يف رخاٍء وهناٍء وسخاٍء، وخذ على أيدي الظلمة واملروعني والقتلة  وiء،وأذهب عنهم كل 

محني الم ¢ أرحم الر الد األمن والس الدm ب   .واجعل ب
الدm ملا حتبه وترضاه، وامجع عليهم البطانة الصاحلة واحفظهم من أهل السوء والظلم اللهم  وفِّق قادة ب

محني أمجعني،   .¢ أرحم الر
َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر (: عباد هللا اتقوا هللا الْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَىب َويـَنـْ ِإنَّ َهللا �َُْمُر iِْلَعْدِل َوا

  ).النحل٩٠( )ْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ َوا
الة لكم،واستغفروه يغفر  يذكركم،ذكروا هللا ا   . وأقم الص
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