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حلمد : ربِّ  ربه هلم يف كل وقٍت وحني، وكل أنعم على عباده املؤمنني بقُ  ،العاملني ا
من سأله منهم لبَّاه، وكل من دعا منهم أجاب دعاه، وكل من طلب شيئًا منهم أعطاه، 

منهم ني وخاصًة نعباده املؤم حيبُّ  وجلَّ  عزَّ وكل من توكَّل عليه يف أى أمٍر كفاه، ألنه 
  .ملتطهرينابني واالتوَّ 

ه وصفاته عن مجيع تغينٌّ بذا ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له
 دائمًا وأبداً  وجلَّ  ال ينشغل بزجل العابدين وال تسبيح املسبحني، وإمنا هو عزَّ خملوقاته، 

ابني، وإن التوَّ  غُله vملنكسرة قلوtم من املؤمنني، فإن rبوا إليه فهو حبيبهم وهو حيبُّ شُ 
نكسروا بني يديه جرب كسرهم وجعلهم من كل الذنوب rئبني، وإن أقبلوا عليه أقبل إ

، ومن إليه ذراعاً  بتُ تقرَّ  إىلَّ شرباً  بَ ن تقرَّ م( :يف حديثه القدسي وجلَّ  عليهم كما قال عزَّ 
ه هرولة، ومن ذكرين يف نفسه ، ومن أrين ميشي أتيتُ منه vعاً  بتُ تقرَّ  إيلَّ ذراعاً  بَ تقرَّ 

  .١)ين يف مٍأل ذكرته يف مٍأل خٌري من مألهمن ذكر و  ،كرته يف نفسهذ 
 ،ه :، فوهب حياته :جعل نفسه كلَّ  ،ههللا ورسولُ  وأشهد أن سيد� دمحمًا عبدُ 

 هللا، فجعله هللا عزَّ رسالة  ه لدعوة هللا، وشغل من حوله vإلقبال علىوجعل وقته كلَّ 
  .عظم جلميع اخلالئق يوم الدينوالشفيع األ ،ختام األنبياء وخري املرسلني وجلَّ 

صالًة ترضيك وترضيه وترضى tا عنا يف   ،وvرك على سيد� دمحم صلِّ وسلِّمْ  مالله
ة يف جنَّ ك وترفع tا قدر� عندك يوم الدين، وجتعلنا tا أهًال �اورة نبيِّ  ،كل وقٍت وحني

  .العاملني � ربَّ  ،آمني .. آمني ،النعيم أمجعني
  :األحبة مجاعة املؤمنني أيها

وهو عيد اجلمعة، فاجلمعة عيٌد  ،اليوم عيٌد للمؤمنني يتكرر يف كل أسبوع
خمرجًا لكلِّ  وجلَّ  مٌر جلٌل جعله هللا عزَّ يوم عيٌد سنوي للمؤمنني ألن فيه أللمؤمنني، وال

                                                 
َأَ� ِعْنَد َظنِّ َعْبِدي ِيب َوَأَ� َمَعُه (: ، قالوجلَّ  ه عزَّ � عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص فيما يرويه عن ربِّ يب هريرة عن أروى البخاري  ١

ُهْم َوِإْن تـََقرَّ  ِإَذا ذََكَرِين فَِإنْ  َب ِإَيلَّ ِبِشْربٍ تـََقرَّْبُت ذََكَرِين ِيف نـَْفِسِه ذََكْرتُُه ِيف نـَْفِسي َوِإْن ذََكَرِين ِيف َمَإلٍ ذََكْرتُُه ِيف َمَإلٍ َخْريٍ ِمنـْ
ُتُه َهْرَوَلةً ِإلَْيِه ِذرَاًعا َوِإْن تـََقرََّب ِإَيلَّ ِذرَاًعا تـََقرَّْبُت ِإلَْيِه vًَعا َوِإْن َأrَِين ميَْ   ).ِشي َأتـَيـْ
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لكرمي بنيَّ هللا ففي هذا اليوم ا .ٍء لعباده املؤمننيسو  ، وجناًة من كلِّ وفرجًا لكلِّ كربٍ  ،همّ 
 .ى هللا عليه وسلَّمرسول هللا صلَّ  أمة ؛هذه األمة ا�تباه ؛ه هلذه األمةلنا قدر حبِّ  وجلَّ  عزَّ 

 ،وأهانوه ،وكذبوهى هللا عليه وسلَّم عندما دعا أهل مكة لإلسالم فإن رسول هللا صلَّ 
خرج إىل بلدة  وملا يئس منهم vإليذاء الشديد ملن اتبعوه،عرضوا وت ،وسُبوه وعابوه

وطمع أ£م  يدعو أهلها إىل دين هللا - يل مثانني كيلومرتاً وبينها وبني مكة حوا - الطائف
  .يعوضوه عن أهل مكة

ًء عن الدخول يف دين هللا، بل إ£م vإ وأكثر ،تكذيباً منهم  ولكنهم كانوا أشدَّ 
يف  ماشٍ وهو  -يقذفونه vألحجار على حضرته، عبيدهم وصبيا£م و هم ءُسفهاطوا سلَّ 

ى هللا عليه وسلَّم منه صلَّ كان فما   ،ويسبونه ¦قذر األلفاظ - خارجًا من مدينتهمالطريق 
ن وقف ينادي مواله طالباً أ ،ووجد املشقة والشدة عندهم ،عندهمعندما خرج من 

 ،إين أشكو إليك ضعف قويت مالله( :جلَّ يف ُعاله، وكان مما قاله يف ذلكبه لطفه 
 ؟املستضعفني وأنت ريب، إىل من تكلين أنت ربُّ  ،وهواين على الناس ،يتة حيلوقلَّ 

فال  إن مل يكن بك غضٌب علىَّ ، !!، أم إىل قريٍب ملكته أمري!!إىل بعيٍد يتجهمين
وصلح  ،ه الظلماتبأشرقت ي أعوذ بوجهك الذ .ولكن عافيتك أوسع يل ،أvيل

علىَّ سخطك، لك الُعتىب  و حيلَّ ، أمن أن تُنزل يب غضبك ،مر الدنيا واآلخرةعليه أ
  .٢)وال حول وال قوة إال بك ،حىت ترضى

³متر عظيم  ونزل ملك ،وارجتَّت أبواب السماءهذا الدعاء إال وما أن انتهى من 
فقال ملك  .مبا شئت هُ رْ فمُ � دمحم هذا ملك اجلبال : األمني جربيل، وقال ه¦مره ومع

ومها  ،ومكة بني جبلني -عليهم األخشبني إن شئت أطبقت  ،� رسول هللا: اجلبال
                                                 

ملا تويف أبو {: وغريهم عن عبد هللا بن جعفر رضي هللا عنهما قال وابن عدي واخلطيب البغدادي الطرباين ىرو  ٢
طالب خرج النيب إىل الطائف ماشيا على قدميه، فدعاهم إىل اإلسالم فلم جييبوه، فانصرف فأتى ظل شجرة فصلى 

يك أشكو ضعف قويت، وقلة حيليت، وهواين على الناس، أرحم الرامحني، أنت أرحم الرامحني، اللهم إل: (ركعتني مث قال
إىل من تكلين، إىل عدو يتجهمين، أو إىل قريب ملكته أمري، إن مل تكن غضبان علي فال أvيل، غري أن عافيتك 

ة، أن تنزل يب غضبك، أو حتل أوسع يل، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا واآلخر 
 ). علي سخطك، لك العتىب حىت ترضى، وال حول وال قوة إال بك



 عراجهدية املالصالة                                                 دفضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزي

 هـ ١٤٣٦رجب  ٢٦موافق  ١٥/٥/٢٠١٥ـ فنارة ـ اإلمساعيلية  مسجد الربكة خطبة اجلمعة     ٣

ولكن الذي مسَّاه  -عليهم £ائيًا  يعين أ£يت ):خشبنيأطبقت عليهم األ(و األخشبني،
 إّينِ أطمع أن ُخيرج هللا من أصالtم من يوِّحد هللا عزَّ  ،ال: (الرؤف الرحيم قال ربُّه

  .أو سوء صيبهم أذىيُ ورفض حىت أن يدعو عليهم أو ، ٣)وجلَّ 
دعاه أن إال  -إكرامًا هلذا النيب وتكرميًا هلذه األمة  - وجلَّ  فما كان من هللا عزَّ 

معىن ذلك  سوليوأخذه إىل موضٍع مل يصل إليه نٌيب وال ملٌك وال رسول،  ،إىل حضرته
 ال خيلو منه زماٌن وال مكان، وهو كما قال عزَّ  وجلَّ  أن هللا يف السماء، ولكن هللا عزَّ 

ُتْم َوهللا ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصريٌ ( :يف القرآنته عن ذا وجلَّ   )َوُهَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكنـْ
حلديد٤(   .)ا

من وقع  كل ،هلذه األمة ةهدييف هذه الرحلة الكرمية املباركة  وجلَّ  وأعطاه هللا عزَّ 
 هداه للنيبأالذي  وجلَّ  إن استجاب ألمر هللا عزَّ  ،وكل من وقع يف العيوب ،يف الذنوب

حملبوب مثل الصلوات ( :قال صلى هللا عليه وسلَّم !!هذه الذنوب وجلَّ  غفر هللا عزَّ  ،ا
اخلمس كمثل £ٍر جاٍر بباب أحدكم يغتسل فيه مخس مراٍت يف كل وليلة، فهل 

فكذلك الصلوات : قال ،ال: قالوا شيئًا؟ - من وسخه :ـ أىيُبقي ذلك من درنه 
  .٤)اخلمس يُذهب هللا tنَّ اخلطا�

                                                 
� رسول هللا، هل أتى عليك يوم  : أ£ا قالت لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص{: روى مسلم عن عروة بن الزبري أن عائشة Ã حدثته ٣

، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على لقد لقيت من قومك: كان أشد من يوم أحد؟ فقال
ابن عبد َ�لِيَل بن عبد ُكالل فلم جيبين إىل ما أردت، فانطلقت وأ� مهموم على وجهي، فلم أستفق إال بقرن الثعالب، 

قد مسع قول  وجلَّ  إنَّ هللا عزَّ : فرفعت رأسي فإذا أ� بسحابة قد أظلتين، فنظرت فإذا فيها جربيل فناداين، فقال
 عليَّ فناداين ملك اجلبال وسلَّم : وا عليك، وقد بعث إليك ملك اجلبال لتأمره مبا شئت فيهم، قالقومك لك وما ردُّ 

� دمحم، إنَّ هللا قد مسع قول قومك لك، وأ� ملك اجلبال، وقد بعثين ربك إليك لتأمرين ¦مرك، فما شئت؟ إن : مث قال
بل أرجو أن خيرج هللا من أصالtم من يعبد هللا وحده ال (: ني، فقال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصشئت أن ُأطبق عليهم األخشب

 .})يشرك به شيًئا
أرأيتم لو أن £رًا بباب أحدكم يغتسل : (مسعت َرُسول اÆَِّ ملسو هيلع هللا ىلص يقول: متفق عليه عن أيب هريرة َرِضَي اÆَُّ َعنُه قال ٤

فذلك مثل الصلوات اخلمس : قال. ال يبقى من درنه شيء: مخس مرات هل يبقى من درنه شيء؟  قالوا منه كل يوم
مثل الصلوات اخلمس كمثل £ر جار : (، وروى مسلم عن جابر � قال، قال َرُسول اÆَِّ ملسو هيلع هللا ىلص)ميحو اt َّÆن اخلطا�

  ).مخس مراتغمر على vب أحدكم يغتسل منه كل يوم 
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ونسهوا فنقع يف الذنوب، أو نقع  يف األرض وأننا منشي ،ضعفنا وجلَّ  عزَّ علم هللا 
ألن الكبائر حتتاج إىل توبة  وليست كبائر، بعض العيوب اليت £ى عنها عالم الغيوبيف 

ما عن كل ليغفر  ،فدعا� إىل الوقوف بني يديه ،لكنها صغائر حياسب عليها هللا ،نصوح
، ملاذا وهو يقول يف دعوتنا للصالة وجلَّ  امسع له عزَّ ارتكبناه،  ما جنيناه، ويعفو عن كل

فَاِطِر السََّماَواِت َواالْرِض َيْدُعوُكْم لِيَـْغِفَر َلُكْم ِمْن (؟ إىل الصالة تدعو� � ربِّ 
  )الرعد١٠( )ُذنُوِبُكمْ 

يسرت لنا العيوب، ولذلك ذهب أحد  ولكييدعو� لكي يغفر لنا الذنوب، 
فعلت  :� رسول هللا: صلى هللا عليه وسلَّم وقالالربرة إىل رسول هللا الكرام الصحابة 

أمل ( :ى هللا عليه وسلَّم قائًال لهيل؟ فسأله صلَّ  وجلَّ  ذنب كذا، فهل يغفر هللا عزَّ مرًة 
 ،إذن أبشر: قال -يعين صليت صالة العشاء  -بلى : معنا صالة العشاء؟ قال تصلِّ 

  .٥)لك لَّ وج فقد غفر هللا عزَّ 
غفر هللا له هذه  - اليت ال تصل إىل الكبائرفكل من وقع يف الذنوب والعيوب 

 ،فيكون دائمًا وأبدًا طاهرًا خاليًا من الذنوب والعيوب يف كل أ�مه ،الذنوب vلصالة
َهْوَن َعْنُه ُنكَ ( :يف عاله، قال هللا تعاىل بفضل هللا جلَّ  فِّْر َعْنُكْم ِإْن َجتَْتِنُبوا َكَبائَِر َما تـُنـْ

إن جتتنبوا  (( :ماقال سيد� عبد هللا بن عباس رضى هللا عنه. )النساء٣١( )َسيَِّئاِتُكمْ 
ما دام اإلنسان ابتعد عن ، ))نكفر عنكم سيئاتكم vلصالة ،كبائر ما تنهون عنه

وشرب  ،وعقوق الوالدين ،وعمل قوم لوط ،والسرقة ،والز� ،كالقتل العمد -الكبائر 
 يغفر له وجلِّ  إذا ترك كل هذه الكبائر فإن هللا عزِّ  - والتعامل vلرv ،املخدراتو اخلمر 

للعيوب،  ، ساتراتٍ للذنوب الصالة ُمكفراتٍ  وجلَّ  فجعل هللا عزَّ  ،vلصالة الصغائر
  .ليكونوا دائماً وأبداً من التائبني والتائبات ،للمؤمنني واملؤمنات غافراتٍ 

                                                 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل : ( عن أنس بن مالك � قال روى البخاري ومسلم  ٥ َّÆَجاَء رَُجٌل ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى ا : َِّÆَرُسوَل ا �َ 
ا فََأِقْمُه َعَليَّ  ! Ëقَالَ . َأَصْبُت َحد : َِّÆَعَلْيِه َوَسلََّم، فـََلمَّا َقَضى الصََّالَة  َوَحَضَرْت الصََّالُة َفَصلَّى َمَع َرُسوِل ا َُّÆَصلَّى ا

ا فََأِقْم ِيفَّ ِكَتاَب اÆَِّ ! َ� َرُسوَل اÆَِّ : قَاَل  Ëَقْد ُغِفَر  :قَالَ . نـََعمْ : َهْل َحَضْرَت الصََّالَة َمَعَنا؟ قَالَ : قَالَ . ِإِينّ َأَصْبُت َحد
  .، وحنوه عن أيب أمامة �)َلكَ 
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قد يتعرض لكارثة ال طاقة له يف الدنيا للمحن،  قد يتعرضاملؤمن مث بعد ذلك 
ال يستطيع دفعه، قد  به بالءٌ ينزل دة أو ورطة حيتار يف أمرها، قد قد يقع يف شtا، 

أمٍر يعجز اخلالئق مجيعًا عن دفعه، ماذا  ه، قد ³تيه أىُّ ءُيصاب مبرٍض ال يستطيع شفا
يها العبد : فالصالة اليت يصلِّ  كل ذلك يف الصالة،تفريج  يصنع؟ وماذا يفعل؟ جعل هللا 

إال كشف كربه  يدعوه مكروvً وال إال استجاب له هللا،  صادقاً  ال يدعو دعاءً  وجلَّ  عزَّ 
عن  عجز الطبُّ  -  وال يدعوه يف حاجٍة إال قضاها له هللا، وال يدعوه مريضٌ  مواله،

العاملني  بِّ على أن يدعو بيقني وحضور قلٍب وخشوٍع بني يدي ر إال شفاه،  - عالجه 
  :فإن هللا عز وجل قال يف حديثه القدسي، وجلَّ  عزَّ 

حلمد : ربِّ  :العبدقال فإذا : قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني(  ا
: حيم، قال هللا تعاىلالرمحن الر : وإذا قالمحدين عبدي، : العاملني، قال هللا تعاىل

أثىن علىَّ عبدي، وإذا :  تعاىلين، قال هللايوم الدِّ  مالكِ : وإذا قال دين عبدي،جمَّ 
اهد� : هذا لعبدي، وإذا قال: إ�ك نعبد وإ�ك نستعني، قال هللا تعاىل: قال

الصراط املستقيم، صراط الذين أنعمَت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني، 
  .٦)ولعبدي ما سأل ،هذا لعبدي: قال

 طلبٍ  أى كلَّ  :)سأل هذا لعبدي ولعبدى ما(، )سأل هذا لعبدي ولعبدى ما(
فال  ):ولعبدي ما سأل(، وجلَّ  اب عزَّ مر حضرة الكرمي الوهَّ ¦ العبد فهو جمابٌ يطلبه 

وخشوٍع وحضور ما دام يسأله بيقني  ،يهلبِّ إال ويُ  وجلَّ  : عزَّ  سؤالٍ  نسان أىَّ يسأل اإل
 ،خييب سؤالهوال  ،رجاءه قوحيق دعاءه،جييب  وجلَّ  العاملني، فإن هللا عزَّ  قلٍب : ربِّ 
د الذي رواه سيِّ  كما قال يف حديثه القدسي  ،وعد بذلك املؤمنني وجلَّ  ألن هللا عزَّ 

                                                 
: قال هللا عز وجل :أخرجه مسلم يف صحيحه وأصحاب السنن وغريهم من حديث أيب هريرة � عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال ٦
حلمد : رب العاملني، قال هللا: قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد( محدين : ا

وقال . جمدين عبدي: مالك يوم الدين، قال: أثىن علي عبدي، فإذا قال: الرحيم، قال هللالرمحن : عبدي، فإذا قال
: هذا بيين وبني عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: إ�ك نعبد وإ�ك نستعني، قال: وإذا قال. فوض إيل عبدي: مرة

هذا لعبدي، ولعبدي ما : ني، قالاهد� الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضال
  .)سأل



 عراجهدية املالصالة                                                 دفضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزي

 هـ ١٤٣٦رجب  ٢٦موافق  ١٥/٥/٢٠١٥ـ فنارة ـ اإلمساعيلية  مسجد الربكة خطبة اجلمعة     ٦

تعاىل  تبارك هللا وانرضولذا كان سلفنا الصاحل  .صلى هللا عليه وسلَّم األولني واآلخرين
   .!!ال فزعوا إىل الصالةال يقعون يف شدٍة إعليهم أمجعني 
هللا صلى هللا عليه وسلَّم يف جتارة من املدينة إىل  من أصحاب رسولرجٌل خرج 

ائٌر يف الطريق إذ خرج عليه قاطع طريق، هو سالطائف وحيدًا ليس معه أحد، وبينما 
مصريك  : فقالنظر، فوجد رءوسًا مقطوعة، ا: فأخذه إىل مكاٍن خلف الوادي وقال

ألن يل بنني تركين خذ ما معي من املال وأ: قال .عطين ما معك من املالأو  ،كهؤالء
فلما  .ما قتلك فهو أمٌر حتمٌ وأ ،منهأما املال فالبد : قال .غريي صغار ليس هلم عائلٌ 

   .لك ذلك: ي ركعتني :، قالين أصلِّ دع: Ðكد من ذلك قال
، )دعه � عدو هللا(: بني يدي هللا مسع منادً� ينادي ويقول وهو يف الصالة راكعٌ 

، فواصل )دعه � عدو هللا(: ع النداء مرًة أخرىفواصل الصالة، ويف سجوده مس
  ).دعه � عدو هللا(: تشهده مسع املنادي مرًة Ñلثًة يقوليف و  الصالة،

عنق هذا الرجل قطع وجد رجًال ممسكًا بسيٍف وقد ، !!فلما سلَّم وجد عجباً 
سماء أ� ملٌك من ال: قال ؟ومن الذي أرسلك إىلَّ  ؟من أنت: الذي أراد قتله، فقال له

عبدي  جييبُ  نْ مَ : نت يف الصالة قال هللا تعاىلوأ وجلَّ  هللا عزَّ  عندما دعوتَ  ،الرابعة
السماء الرابعة،  يفوأ� بقتلك مَّ هذا الرجل هَ ، فَـ أ� � ربّ : تفقل¦رض كذا،  فال�ً 

دعه (: همَّ بقتلك مرًة Ñنية وأ� يف السماء األوىل، فقلتمث ، )دعه � عدو هللا(: فقلت
دعه � عدو ( :فقلت ،، مث همَّ بقتلك مرًة Ñلثة وأ� على vب هذا الوادي)� عدو هللا

إال له شدة يقع فيها العبد ليس  أىَّ أن ؛ فصارت مثًال للمؤمنني أمجعني .٧مث قتلته )هللا
                                                 

كان رجل على عهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص يتجر من بالد الشام إىل املدينة، وال { : أخرج ابن أيب الدنيا عن أنس � قال ٧
ص على فرس، فصاح vلتاج. يصحب القوافل توكًال منه على هللا تعاىل قف : رفبينما هو راجع من الشام عرض له ل

ص. شأنك مبايل: فوقف التاجر، وقال له . أنظرين حىت أصلي: فقال له. املال مايل، وإمنا أريد نفسك: فقال له الل
� ودود، �ذا العرش ا�يد، � .. � ودود : فصلى أربع ركعات ورفع رأسه إىل السماء يقول. افعل ما بدا لك : قال

بنور وجهك الذي مأل أركان عرشك، وأسألك بقدرتك اليت قدرت tا على مبدئ � معيد، � فعاًال ملا يريد، أسألك 
وإذا بفارس بيده . مجيع خلقك، وأسألك برمحتك اليت وسعت كل شيء، ال إله إال أنت، � مغيث أغثين، ثالث مرات
ص ترك التاجر ومضى حنوه، فلما د� منه طعنه فأرداه عن فرسه قتيًال، وقال الفا اعلم : رس للتاجرحربة، فلما رآه الل
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فكان أصحاب رسول هللا  .عن املكروبني رَّ ، وكاشف الضُّ وجميب السائلني ،أرحم الرامحني
  .العاملني دائد يلجأون إىل ربِّ يف كل الش
لكل املؤمنني صغرياً معٌني  وجلَّ  أن هللا عزَّ  مجاعة املؤمنني نتم تعلمون مجيعاً وأ

ومل جيدوا ماًء يشربون منه ويسقون زرعهم إذا شحَّ عنهم املاء  ،وكبريًا يف أى زمان ومكان
فينزل املاء فوراً من ، ومواشيهم ماذا يفعلون؟ يتوجهون إىل هللا ويصلون صالة اإلستسقاء

  .ء ليس فيها سحابة واحدةولو كانت السما ،عند هللا
تؤيت مثارها يف العام حديقة يف البصرة له نس بن مالٍك رضى هللا عنه أسيد� كان 

حلديقة فوجد القيِّم عليها يقول لهمرتني،  أوشك  ،� صحايب رسول هللا: وذهب يوماً إىل ا
ٌر من دْ أليس عندك قَ : مل يعد عند� قطرة ماٍء واحدة، قال ،!!الزرع والضرع على اهلالك

فتوضأ وصلى  .فأتين tا: من املاء، قالة فيها قليل قـُلَّ  عندي: املاء أتوضأ به؟ قال
قطعة من سحاب، وقبل أن ينتهي من ليس فيها  ،كما هي اآلن  ةوالسماء صافي ،ركعتني

� : قال ىانتهما عنداءها على أرضه، فوتُنزل م ،إذا بسحابة Ðيت تُغطي املكانالصالة 
ن أك  !!� سيدي عجباً : ودار دورًة مث عاد وقالأين بلغ املاء؟ فذهب الغالم نظر ا ،غالم

نزل املاء من السماء  .!!نناااملاء يعلم أرضنا فلم يتجاوز بقطرة واحدة إىل أرض جري 
  .مر هللا فلبَّاه موالهألنه استجاب أل ،إجابًة للدعاء

فهذا عقبة  ؛ى هللا عليه وسلَّمى هذه الشاكلة كل أصحاب رسول هللا صلَّ وكان عل
 واجيد واومل يعد ،بلوانقطعت به السُّ  ،ليبياأرض ميشي جبيشه يف  ،بن �فع القائد الشهري

 ولِـمَ : ، قاللنا ماءرسول هللا مل يعد  يبحا� ص: ه وقالوايف مقرِّ  وا إليهماًء، فذهب بعدُ أحد 
بقدميه نبعت ى ركعتني، وبينما فرسه يضرب األرض ، فتوضأ وصلَّ !!؟من قبل ختربوين مْ لَـ

                                                                                                                            
أمر حدث، مث دعوت الثانية، : أين ملك من السماء الثالثة، ملا دعوت األوىل مسعنا ألبواب السماء قعقعة فقلنا
من هلذا املكروب؟ فدعوت هللا : ففتحت أبواب السماء وهلا شرر، مث دعوت الثالثة، فهبط جربيل عليه السالم ينادي

مث جاء التاجر إىل النيب صلى . أن من دعا بدعائك يف كل شدة أغاثه هللا وفرج عنهواعلم � عبد هللا . أن يوليين قتله
حلسىن: ( ه فقال املصطفى ملسو هيلع هللا ىلصهللا عليه وسلم ، فأخرب  وإذا سئل tا  .اليت إذا دعي tا أجاب ؛لقد لقنك هللا أمساءه ا

  عليه افضل الصالة والتسليم  ).أعطى



 عراجهدية املالصالة                                                 دفضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزي

 هـ ١٤٣٦رجب  ٢٦موافق  ١٥/٥/٢٠١٥ـ فنارة ـ اإلمساعيلية  مسجد الربكة خطبة اجلمعة     ٨

  .م من أسقية وأدواتومألوا ما معه ،سقت اجليش كله ¦كمله ،عني ماٍء من حتت قدمه
ص يف هذا ا�ال يعجز املرء عن عدِّ ، على الدوام وكان هذا حاهلم ها أو والقص

كان صلى هللا عليه وسلَّم، فقد قالت السيدة عائشة وأبدًا كما  وإمنا كانوا دائمًا  ،هادِ رْ سَ 
  .٨)ما أمهَّه أمٌر فزع إىل الصالةم كلَّ كان صلى هللا عليه وسلَّ ( :رضى هللا عنها
 فيها يف كلِّ  وادخلوا ،أمرٍ  ها يف كلِّ افزعوا إلي ،vلصالةمجاعة املؤمنني  مفعليك

لكم،  وجلَّ  يستجب هللا عزَّ  ،طيبة طاهرة وبنوا� ة،هوا إىل هللا بقلوٍب صافيوتوجَّ  ،شأن
ادعوا هللا وأنتم موقنون ، )غافر٦٠( )َوقَاَل رَبُُّكُم اْدُعوِين َأْسَتِجْب َلُكمْ ( :قال هللا تعاىل

  vإلجابة 
  :اخلطبة الثانية
حلمد : ربِّ  ويرضي بنا ولنا  ،ؤلناالذي أعطا� ما ينفعنا وما يبلغنا سُ  ،العاملني ا

 ،كرٌمي خبلقه  وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، إلهٌ  .وجلَّ  عزَّ  العاملني عنا ربُّ 
ث يف الثـُلُ  يف كل ليلة على عباده، يتنزل على عباده املؤمنني ورحيمٌ شفوٌق وعطوٌف 
 نْ ل مِ rئٍب فأتوب عليه، ه نْ هل مِ ( :ويقول -فينادي وهو الغين  -األخري من الليل 

هل  ؟كذا  نْ داٍع فأجيبه، هل مِ  نْ هل مِ  سائٍل فأعطيه، نْ مِ مستغفٍر فأغفر له، هل 
  .٩)حىت مطلع الفجر ؟كذا  نْ مِ 

علمنا وهو خري  ،هوخليلُ  هِ ه من خلقِ وصفيُّ  ،ههللا ورسولُ  وأشهد أن سيد� دمحمًا عبدُ 
حلياة  كلَّ به  ن خري سالح نواجه م أمعلِّ   - خذ vألسباب مع األ -صعاب هذه ا

َ� أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْسَتِعيُنوا ( :وجلَّ  اإلستعانة vلدعاء : والصالة، عمًال بقول هللا عزَّ 
  .)البقرة١٥٣( )vِلصَّْربِ َوالصَّالةِ 

                                                 
كان  أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص: (ويف املسند، )ىكان النيب ملسو هيلع هللا ىلص إذا حزبه أمر صلَّ (  :قال � ن حذيفةعروى أمحد وأبو داود  ٨

  . )فكان إذا حزبه ملسو هيلع هللا ىلص أمر فزع إىل الصالة: (، وروى أبو داود عن حذيفة � قال)ع إىل الصالةإذا حزبه أمر فز 
ُ َعَلْیِھ َوَسلَّمَ : ، َقاَل  أَِبي ُھَرْیَرةَ َعْن ابن خزیمة والدارقطني  ٩ ِ َصلَّى ا$َّ َ َعزَّ َوَجلَّ یُْمِھُل َحتَّى  : َقاَل َرُسوُل ا$َّ إِنَّ ا$َّ

ُل ، ثُمَّ َیْنِزُل إَِلى السََّماِء الدُّْنیَا ، َفَیقُولُ  ْن َسائٍِل َفأُْعِطیَھُ ، َھْل َھْل ِمْن ُمْستَْغِفٍر فَأَْغِفَر َلھُ ، َھْل مِ : (یَْذَھَب َشْطُر اللَّْیِل األَوَّ

  ).ِمْن تَاِئٍب فَأَتُوَب َعَلْیِھ، َحتَّى َیْنَشقَّ اْلَفْجرُ 



 عراجهدية املالصالة                                                 دفضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزي

 هـ ١٤٣٦رجب  ٢٦موافق  ١٥/٥/٢٠١٥ـ فنارة ـ اإلمساعيلية  مسجد الربكة خطبة اجلمعة     ٩

 هللا عزَّ وقام ودعا  ،من صلى وصام خريُ  حممدٍ اللهم صلِّ وسلِّم وvرك على سيد� 
ك متسَّ  نْ وكل مَ  ،وصحابته الكرام ،على آله األعالمى هللا عليه و صلَّ  ،على الدوام وجلَّ 

  .وعلينا معهم أمجعني ،ودعا بدعوßم ومشى على درtم إىل يوم الدين،tديهم
  : أيها األحبة مجاعة املؤمنني 

يعلِّمون أبناءهم وبناßم  ،عليهم أمجعنيوتعاىل كان سلفنا الصاحل رضوان هللا تبارك 
أو   ،مور األعمالأو كان يف أ ،كان يف أمور األرزاق  إن -أمٍر  عليهم أىُّ  استغلقأ£م إذا 

 هللافيتكفَّل  ،عليهم أن يفزعوا إىل الصالة -مور العلم و كان يف أأ ،دنياكان يف أمور ال
  .إن شاء هللايف ذلك هم عبنف وجلَّ  عزَّ 

تار حياً� كان حيوأ ،Ðتيه األسئلة من كل البالد كان اإلمام الشافعي رضى هللا عنه
وبعد أن ينتهي من  انتظر حىت أصلي ركعتني :،: فيقول لصاحبه ،يف إجابة سؤال

فكان ، ))وهي كذا وكذا وكذا ،àجابة سؤالك عَز وجلَّ  أهلمين هللا(( :الركعتني يقول له
حواهلم ويف  وكذلك كانوا يف كل أ .وجلَّ  يستمد اإلجابة من هللا بعد أداء الصالة : عزَّ 

فرتى كما حدث اآلن يف جمتماعاتنا،  نٍ  يكونوا يف حرية يف أى شأمل ،ماهلمكل أع
 وال أىَّ  ،توجَّهوال أين ي ،ال يعلم من أين يتجه ،يف شئونهحريان  -إنساٍن  أىَّ  اإلنسان

رضى مع أن النيب صلى هللا عليه وسلَّم كما قال سيد� عبد هللا بن مسعود  ،خيتار أموره
 ،يعلمنا اإلستخارة يف كل أمور�ى هللا عليه وسلَّم صلكان رسول هللا (( :هللا عنه

ويقول صلى هللا عليه  .١٠))فظنا دعاء اإلستخارة كما حيفظنا السورة من القرآنوحيُ 
  .١١)وال خاب من استخار ،ما ندم من استشار( :وسلَّم

مث يدعو  ،يصلي ركعتني :  املرء يف أمرين أيهما صواب؟ ماذا يفعل؟إذا حتريَّ 
فيه مر الذي أليف صدره v وجلَّ  الوارد عن رسول هللا فيلهمه هللا عزَّ ستخارة بدعاء اإل

  .نفٌع له يف الدنيا وسعادة له يوم لقاء هللا
                                                 

  .البخاري عن عبد هللا بن مسعود � ١٠
  .الطرباين عن أنس � ١١
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أيهما يوافق؟ ومن يستشري؟ إذا استشار على جاء هلا خاطبني فو  كمن عنده بنت،
 ،هههذا ومنهم يكرهه، ومنهم من حيب اآلخر ومنهم من يكر اخللق فمنهم من حيب 

ص ذاتهمن ومنهم  مبن يثق  م من يكرهه وال حيب له اخلري، إذنومنه ،حيب الشخ
  .جلَّ و  العاملني عزَّ  ويستشري؟ يستشري ربَّ 

 :ستخارة الوارد عن رسول هللاويدعو دعاء االستخارة :، اال فيصلي ركعيت
وأسألك من فضلك العظيم، اللهم إين أسخريك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، (
ن وأنت عالم الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أقدر وال أقدر، وتعلم وال أعلم، نك تفإ

هلا يف الدنيا يل و  خرياً  -زواج إبنيت فالنة من فالن وهو  ،ويذكره –مر ألاهذا 
ر لنا واآلخرة،  وهو زواج  - ن كنت تعلم أن هذا األمر هذا األمر ويسره لنا، وإفيسِّ

 ،صرفنا عنهانا يف الدنيا واآلخرة فاصرفه عنا و هلا ول شرËا -إبنيت فالنة من فالن 
نا به، وصلى هللا على سيد� دمحم وعلى آله وصحبه  واكتب لنا اخلري حيث كنا ورضِّ

  .١٢)وسلَّم
 ،يسلم ه يدعو به بعد أنألن ،يقرأه من ورقة متكوبةأن يكفيه  .. ال حيفظ الدعاء

فيمشي  ،يف صدره vخلري وجلَّ  زَّ فيلهمه هللا ع، ويسلم يدعو tذا الدعاءأن يصلي فبعد 
َما َكاَن َهلُُم اْخلِيَـَرُة ُسْبَحاَن  َورَبَُّك َخيُْلُق َما َيَشاُء َوَخيَْتارُ ( :وجلَّ  بقول هللا عزَّ فيه عمًال 

ص٦٨( )اÆَِّ َوتـََعاَىل َعمَّا ُيْشرُِكونَ  أنه البد أن يرى  الفهم ضيقيبعض  قد يصرُّ  .)القص
ا غري وارد عن رسول هللا، وإمنا الوارد أنه جيد يف صدره شرح صدر رؤ� يف املنام، وهذ
  .جد فيه السعد يف الدنيا واآلخرةفي ميًال حنو هذا االجتاه، فيمشي فيه حنو هذا األمر، أو

هل يسافر أم ال  !!حيتار يف أمٍر ُعرض عليهكيف املؤمن الذي معه االستخارة  
مٍر أ أىُّ ، ؟هذا املكان أم ال يشرتيهيشرتي  نأمٍر ُعرض عليه يف أكيف حيتار   ،؟يسافر

حلياة  ،عرض عليه يف الدنيا يه منه فورًا هذه الذي ينقذه منه وينجِّ أى أمٍر من أمور ا
  .مها لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّماإلستخارة اليت علَّ 

                                                 
 .البخاري عن عبد هللا بن مسعود � ١٢
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إال ن هللا تعاىل ما فرض علينا هذه الصالة أ :لموا علم اليقني مجاعة املؤمننياعف
حلوائج ،ليغفر لنا tا الذنوب عنا كل  ضَّ ويفُ  ،ويسرت لنا tا العيوب، ويقضي لنا tا ا

فيها سعادة وهناءة وجيعلنا يف اآلخرة يف حياٍة  ،حياٍة طيبةالدنيا يف حرية، وجيعلنا يف 
  .وسرور

 ،الةوأبناء� وزوجاتنا وبناتنا وأحفاد� مقيمني للصن جيعلنا أ وجلَّ  نسأل هللا عزَّ    
ن حيفظنا وأبناء� وبناتنا وأ ،ويرضاه وجلَّ  ه عزَّ عاملني مبا حيبُّ وحمافظني على طاعة هللا، 

وأن يرعا�  ،ن يتوال� بواليتهظهر منها وما بطن، وأ ي والفنت، ماصاعمن املوذر�تنا 
 حاجة لسواه طرفة عٍني والنا ل ه وكرامته، وأن ال جيعلن جيعلنا من أهل ودِّ وأبرعايته، 

  .أقل
جتعلنا نطرق غري vبك، وال  ، والاللهم ال حتوجنا إىل غريك طرفة عني وال أقل

نسأل إال حضرتك، وال نتوجه vلضراعة إال إليك، وال نتوجه vلذُّل واملسكنة إال بني 
  .عزة بك بني خلقك أمجعني، � أكرم األكرمنييديك، واجعلنا أ

سلمات، واملؤمنني واملؤمنات، األحياء اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وللمسلمني وامل
  منهم واألموات، إنك مسيع قريب جميب الدعوات، 

حكامنا وحكام املسلمني أمجعني، واجعلهم بشرعك  اللهم أصلح أحوالنا وأحوال
  .عاملني، وبسنة حبيبك ملسو هيلع هللا ىلص آخدين

م أخذ عزيز اللهم اقِض على الزمرة الفاسدة اليت تقتل وتروع اآلمنني، وخذه
ر منهم العباد والبالد، واجعل أرض مصر كلها كما قلت يف كتابك : مقتدر، وطهِّ

  ).يوسف٩٩) (اْدُخُلوْا ِمْصَر ِإن َشاء اÆُّ آِمِننيَ (
إىل يوم الدين، وال حتوجنا إىل معو�ت األصدقاء اللهم اجعل بلد� رخاًء سخاًء 

مباركاً يف األرض، تغنينا به عن مجيع خلقك وال األعداء، واجعل اخلري �زًال من السماء و 
    .� أكرم األكرمني
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َهى (اتقوا هللا، : عباد هللا ِإنَّ َهللا ³َُْمُر vِْلَعْدِل َواالْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَىب َويـَنـْ
  .)النحل٩٠( )َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 

  اذكروا هللا يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصالة  
***************  

  
  
   

    
   

  


