
 

 ةاالقتصادی الحلول النبویة للمشاكل

 خطبة جمعة لفضیلة الشیخ فوزي محمد أبوزید

************************************ 

الحمد ہلل رب العالمین قدر األقدار وخلق اللیل والنھار ویسیر األكوان 
بقدرتھ ویصنع كل شيء فیھا بحكمتھ وھو سبحانھ على كل شيء قدیر 

 وھو األول واألخر والظاھر والباطن وھو بكل شيء علیم

وأشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ أمره نافذ وحكمھ ماض وال 
خالف ما األولین أو اآلخرین دفع مراده وال العمل بیستطیع أحد من 

 وتعالى وحده الفعال لما یرید یحبھ ویرضاه ألنھ سبحانھ

لھ هللا بآدابھ العلیة وأثنى هللا ورسولھ جمّ  وأشھد أن سیدنا محمدا عبد
علیھ باألخالق الزكیة في اآلیات القرآنیة وقال لنا ولكل المؤمنین لنقتفي 

جھ في الدنیا فنفوز ونجوز ونكون معھ في الجنة أثره ونمشي على نھ

 )القلم 4( "َوإِنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظیمٍ " یوم الدین 

اللھم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ الصادقین وعلى 
أصحابھ المباركین وعلى كل من اھتدى بھدیھ وسار على نھجھ إلى یوم 

 وعلینا معھم أجمعین الدین



 مین یارب العالمینآمین  آ

 أیھا األحبة جماعة المؤمنین

***************** 

هللا علیھ وسلم مشاكل أھل زمانھ االقتصادیة بغیر  كیف عالج النبي صلى
 ؟رأس مال وال تكنولوجیا عصریة وال أشیاء مادیة أو حسیة

حضرة النبي صلى هللا علیھ وسلم بما علمھ مواله أن العالج األنجع  علم
األفضل في عالج األخالق المعنویة والكماالت النفسیة التي  والشفاء

یتجمل بھا المؤمنون فإذا استوت أخالقھم على نھج كتاب ربھم وراقبوا 
هللا تعالى في كل حركاتھم وسكناتھم فال تجد بعد ذلك أي مشكلة مھما 

 :عظمت إال ولھا حل عندھم ألنھم كما قال هللا في شأنھم

 )الحشر 9"(َخَصاَصةٌ  ِبِھمْ  َكانَ  َوَلوْ  أَْنفُِسِھمْ  ىَعلَ  َوُیْؤثُِرونَ  "

 وكان وعلمھم النبي صلى هللا علیھ وسلم  األدب مع هللا سبحانھ وتعالى 
وما احوجنا إلى األدب مع هللا في   التعلیم ھذا على عظیما حرصا حریصا

 عصرنا

على هللا  –سبحان هللا  –فال تلتفت یمینا أو یسارا إال وتجد قوما 
ساخطون وعلى قضائھ معترضون وال یعجبھم الذي یصنعھ معھم رب 

ن یصنع لھم ما تریده نفوسھم بینما ھم ال یدون أالعالمین ألنھم یر
 ورد في األثریعلمون إن كان ھذا في صالحھم أو ضدھم فقد 



 "الخترتم الواقع لو اطلعتم على الغیب " 

 فإن هللا سبحانھ وتعالى یحب المؤمنین

َ  إِنَّ  " اِبینَ  ُیِحبُّ  هللاَّ وَّ ولم یقل المؤمنین حتى یفتح " )222البقرة  (... التَّ

ن إتابوا  إلى رب العالمین ولو قال والفرصة منھم  للمذنبین الذین أذنبوا 
هللا یحب المؤمنین لم یكن ھناك فرصة للمذنبین الذین تابوا وأنابوا إلى 

 هللا لكن الكریم سبحانھ وتعالى فتح بابھ للجمیع

َ  إِنَّ "  اِبینَ  ُیِحبُّ  هللاَّ وَّ ِرینَ  َوُیِحبُّ  التَّ  )222 البقرة( " اْلُمَتَطھِّ

ا لیختبر وأعلمنا سبحانھ وتعالى في كتابھ المبین أنھ أوجدنا في الدنی
صدق إیماننا وقوة یقیننا في ربنا تبارك وتعالى تصدیقا للعھد األزلي 

الذي أخذه علینا في یوم المیثاق وقرر لنا في القرآن مواد االمتحان وقال 
 فیھا في محكم القرآن

ُكمْ "   َواْألَْنفُسِ  اْألَْمَوالِ  ِمنَ  َوَنْقٍص  َواْلُجوعِ  اْلَخْوفِ  ِمنَ  ِبَشْيءٍ  َوَلَنْبلَُونَّ
َمَراتِ  رِ  َوالثَّ ابِِرینَ  َوَبشِّ  یعني نختبركم ولنبلونكم) البقرة 155( "الصَّ

بھ اإلنسان على كل ھذه االختبارات ویفوز  ما الدواء اإللھي الذي یتبلغ 
ِھمْ  ِمنْ  َصلََواتٌ  َعلَْیِھمْ  أُوَلئِكَ " فیھا بأعلى الدرجات   ُھمُ  َوأُوَلئِكَ  َوَرْحَمةٌ  َربِّ

 )157البقرة ( " اْلُمْھَتُدونَ 



الرضا عن هللا سبحانھ وتعالى أن یرضى المؤمن ظاھرا وباطنا عن 
إال وفیھ خیر لھ  لھ شیئا مواله بأن یعلم علم الیقین أنھ سبحانھ ال یصنع

 في دنیاه وأخراه

و أن هللا سبحانھ وتعالى  حاش ہلل یبتلیك لیضرك ایاك أن تعتقد لحظة أ
نك فاہلل سبحانھ وتعالى ال یبتلي مؤمنا من اجل ھذه یبتلیك لینتقم م

 األشیاء ابدا وإنما یبتلي المؤمن ألمرین ال ثالث لھما

ص هللا علینا ومحبتھ إذا كان علیھ ذنوب ولم یلحظھا ولم یتب منھا فحر
ن یبتلینا لیطھرنا ویغفر لنا ھذه الذنوب  فجعل البالء طھرة لنا تقتضیھ أ

 من الذنب

  علیھ وسلم فیمن ابتاله هللا بالمرضقال صلى هللا

للخطيب البغدادي  في تاريخ  بغداد " ( َسَنةً  َثالِثینَ  ُذُنوبَ  ُیَكفِّرُ  َیْومٍ  َمَرضُ " 

 )عن عائشة رضي اهللا عنها

لى خلق هللا وال یتسخط وال ي ال یشكوا مواله إلكنھ للمریض الصابر الذ
الدواء لیس في ذلك شيء  یتبرم على قضاء هللا یشكوا للطبیب لیصف لھ

ھلھ علیھ لیذھبوا بھ إلى الطبیب ھذا واجب علیھ لكن ال ألعز أ یشكو
یشكوا متبرما أو متضایقا من صنع هللا الذي بیده ملكوت السماوات 

واألرض  والیھ ترجعون فإذا صبر ألمر هللا ورضي بقضاء هللا مع األخذ 
لألطباء ویتناول الدواء  باألسباب التي اوجدھا هللا في ھذه الحیاة یذھب



لیس معنى الرضي عن هللا ان یترك الذھاب لألطباء فیكون ھذا مخالفا 
للسنة أو یترك تعاطي الدواء یكون مخالفا ألمر النبي صلى هللا علیھ 

 لنا صلى هللا علیھ وسلم  وسلم في قولھ

اءَ  َخلَقَ  َحْیثُ  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاََّ  إِنَّ " َواءَ  َخَلقَ  الدَّ عن  أحمد رواه(  "َفَتَداَوْوا الدَّ
 )انس رضي هللا عنھ 

نزل هللا لھ شفاء علمھ من علمھ وجھلھ من جھلھ فما وما من داء إال وأ
دام صابرا على أمر هللا ویأخذ باألسباب التي تحقق الشفاء في عالم 

 الناس فإنھ یقول فیھ هللا سبحانھ وتعالى

اِدهِ  إِلَى َیْشُكِني َوَلمْ  اْلُمْؤِمَن، َعْبِديَ  اْبَتلَْیتُ  إَِذا"  ُثمَّ  أََساِري، ِمنْ  أَْطَلْقُتھُ  ُعوَّ
"  اْلَعَملَ  ُیْسَتأَْنفُ  ُثمَّ  َدِمِھ، ِمنْ  َخْیًرا َوَدًما َلْحِمِھ، ِمنْ  َخْیًرا َلْحًما أَْبَدْلُتھُ 

 )رضي هللا عنھ ھریرة أبي عن والبیھقي المستدرك في الحاكم(

تطھیر لإلنسان ومغفرة للذنوب ألنھ حبیب لحضرة  االبتالءاذا ھنا 
الرحمن فإذا لم یكن علیھ ذنوب فربما یكون لھ في سجایا قلبھ أمل عند 

یطلب درجة كریمة أو  حضرة عالم الغیوب یطلب منزلة رفیعة في الجنة 
مع حبیب هللا ومصطفاه والعمل الذي یعملھ لیتقرب بھ الى هللا ال یوصل 

 جة وال یكفي لوصولھ إلى ھذه المنزلة فیبتلیھ هللا لیرقیھلھذه الدر

 :قال صلى هللا علیھ وسلم



 جسده في هللا ابتاله بعملھ یبلغھا لم منزلة هللا من لھ سبقت إذا العبد إن
 سبقت التي المنزلة یبلغھ حتى ذلك على صّبره ثم ولده في أو مالھ في أو
 عن أبیھ عن السلمي مھدي بن إبراھیم عن داود أبو "(تعالى هللا من لھ

 )جده

 ھذا امر البالء للمؤمنین اجمعین منذ بعثة الحبیب الى یوم الدین

إذا المؤمن یستعین باألسباب  ولكنھ عند استعانتھ بھا یتوجھ إلى مسبب 
األسباب ویریھ أنھ راض عن هللا  فالرضى عن هللا ھو أعز رأس مال 

 ویرتفع بھ قدرا عند سیدنا وحبیبنا للمؤمن  یدخل بھ الى حضرة هللا
 رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

 نأخذ مثاال واحدا على ھذه التربیة النبویة اإلیمانیة

الحظ النبي صلى هللا علیھ وسلم وكان شدید المالحظة وألمعي شدید 
 الذكاء

أن رجال یصلي خلفھ وبعد السالم مباشرة ینھض مسرعا إلى خارج 
كرا ر ھذا األمر استدعاه وسألھ عن ذلك وھم عاھدوا أن المسجد وبعد ت

ال یكذبوا فقال یا رسول هللا لیس لي وال المرأتي إال ثوب واحد فتتركھ 
لي حتى أصلي معك الصالة األولى وأرجع إلیھا مسرعا لتلبسھ وتدرك 
الصالة في أول الوقت فنادى النبي صلى هللا علیھ وسلم على صحبھ 

خاھم فأبطأ في العودة إلیھا وعندما رجع إلیھا وكانت الكرام لیساعدوا أ



خلف الباب متلھفة قالت ما الذي أخرك یا فالن وأنت تعلم حرصي على 
 أول الوقت فحكى لھا ما جرى

اسمع معي بأذن قلبك ماذا قالت ھذه المرأة المؤمنة قالت إیاك أن تكون 
علمھم اجمعین  قد شكوت هللا إلى رسولھ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم

أن تمام الرضا عن هللا أال یخرج اللسان بشكوى ألى فرد من عباد هللا 
وإنما باب هللا مفتوح فإن أراد أن یشكو ما بھ فلیتوجھ إلى مواله یشكو 
إلیھ في الصالة أو یشكو إلیھ في الدعاء أو یشكو إلیھ في أي زمان أو 

 مكان

ُ   ُكنُتمْ  َما أَْینَ  َمَعُكمْ  َوُھوَ "  )4الحدید  ( "َبِصیرٌ  َتْعَملُونَ  ِبَما َوهللاَّ

 ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم عندما سئل من أغنى الناس

 فقال صلى هللا علیھ وسلم

عن  والترمذي أحمد اخرجھ" (تكن اغنى الناس ارض بما قسم هللا لك" 
 )أبي ھریرة رضي هللا عنھ

 باإلجابةأو كما قال ادعو هللا وأنتم موقنون 

 

 الخطبة الثانیة



الحمد ہلل رب العالمین ، الذي جعلنا من عباده التوابین ومن عباده 
 المتطھرین،

واشھد أن ال إلھ إال هللا، وحده ال شریك لھ یحب من عباده الرضا 
بقضائھ والصبر على بالئھ والتوجھ بالدعاء الدائم إلى حضرتھ في كل 

 وقت وحین

واشھد ان سیدنا محمدا عبد هللا ورسولھ أكمل األنبیاء أدبا مع حضرة 
 هللا وأجمل المؤمنین والنبیین والمرسلین تخلقا مع مواله

اللھم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد وارزقنا ھداه ووفقنا لحسن 
 العمل بسنتھ وإحیاء شرعھ في أنفسنا وأھلینا ومجتمعنا یا أہلل

 اعة المؤمنینجم  أیھا األحبة ،

استمعوا إلى ربكم سبحانھ وتعالى وھو یعاتب نفرا كثیرا من المؤمنین 
 فیقول سبحانھ وتعالى

 وُیشكر أرزق ، غیري وُیعبد أخلق ، عظیم نبأ في والجن واإلنس إني"
 بالنعم إلیھم أتودد ، صاعد إليّ  وشّرھم ، نازل العباد إلى خیري   سواي
  إليّ  یكونون ما أفقر وھم بالمعاصي إليّ  ویتبّغضون!  عنھم الغني وأنا
 طاعتي أھل.  فلیذكرني ُیجالسني أن أراد من ، مجالستي أھل ذكري أھل

 فأنا إليّ  تابوا إن ، رحمتي من أقنطھم ال معصیتي أھل.  محبتي أھل
 المعایب من ألطّھرھم بالمصائب أبتلیھم ، طبیبھم فأنا أَبوا وإن ، حبیبھم



 من نادیتھ عني أعرض ومن ، بعید من تلّقیتھ تائباً  منھم أتاني من ،
 : لھ أقول ، قریب

 ، وأزید أمثالھا بعشرة عندي الحسنة!  سواي رب ألك ؟ تذھب أین
 منھا استغفروني لو وجاللي وعزتي ، وأعفو بمثلھا عندي والسیئة
الطبراني والبیھقي والحاكم عن أبي الدرداء رضي هللا "( لھم لغفرتھا

 )عنھ

فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي إلھ رحیم بخلقھ عطوف على أھل 
اإلیمان ما ترك وسیلة تقربنا إلیھ إال وفتح لنا بابھا وال ترك نعمة فیھا 
 خیر لنا إال وأھلنا لھا ألنھ یحب المؤمنین وخاصة التوابین والمتطھرین

بقضاء ویحذر سبحانھ وتعالى الساخطین  والمتبرمین وغیر الراضین 
صلى م ان یغیروا من األمر شیئا فیقول لھرب العالمین ولن یستطیعوا 

 :هللا علیھ وسلم

 رواه( "هللا غیر إلھاً  فلیلتمس هللا بقدر ویؤمن هللا بقضاء یرض لم من"
 )أنس عن األوسط في الطبراني

ماذا سیصنع اإلنسان الذي یعترض على أقدار حضرة الرحمن وماذا في 
إال إذا أذن هللا وإال إذا شاء هللا فنسأل هللا أن یرزقنا  وسعھ أن یفعلھ

 ثم الدعاء  ..... الرضا عنھ أجمعین

************************************************* 



وللمزید من الخطب الدخول على الموقع الرسمي لفضیلة الشیخ فوزي 
 محمد أبوز زید

 


