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                    فضيلة الشيخ / فوزى محمد أبو زيد                                         

                                                                                                
 هـ 1431المحرم  11الموافق  1/1/2010الجمعة التاريخ: 

  لعام الهجري الجديد أوقات المؤمن في ا
 

 نعمو ظاىرًة وباطنًة يف ىذه احلياة،لنا ر أنعم علينا هبداه، وسخ  احلمد هلل رب العادلٌن 
  .احلاضرينالذاكرين ف نكوف من عباده الشاكرين الفاكرين ودعانا إىل قربو وطاعتو وأمرنا أ

بينات دالة على   يف كل خلقو آيات، آياتٌ وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو 
فمن فقو اخلطاب أحسن ادلعاملة مع اهلل عز  ذلا حبكمتو،كماؿ قدرتو، وعلى تذليلو وتسخًنه 

وطغى على قلبو الغفالت عاش يف وجل مقتديًا فيها بالنيب األواب، ومن ضحكت عليو نفسو 
ا جنت على ىواه، فيحاسبو مواله يـو يلقاه على كل مالدنيا عيشة العقالء وإف ميشي فيها 

 يداه.
 رنا وأذكرنا وقاؿ لنا يف قرآنو أمجعٌن:واهلل ذك   
 احلشر(.ٛٔ) "يَا َأيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتَـُّقوا اهلل َوْلتَـْنظُْر نـَْفٌس َما َقدََّمْت ِلَغدٍ " 

ونشر بو ىذا عبد اهلل ورسولو، أقاـ اهلل بو الشريعة السمحاء،  اً وأشهد أف سيدنا زلمد
 وشفيعاً لنا أمجعٌن يـو العرض واجلزاء. ،قدوًة ونرباساً للمؤمنٌن وادلسلمٌن واألتقياءالضياء وجعلو 

كل   يفبو وارزقنا ىداه ووفقنا حلسن اإلقتداء اللهم صلِّ وسلِّم وبارؾ على سيدنا زلمد 
وأدخلنا يف رحابو وارزقنا جواره يف  ،يـو الدينأىل شفاعتو من مجيعًا أحوالنا يا أهلل، واجعلنا 

  جنة النعيم آمٌن آمٌن يا رب العادلٌن.
 خوة مجاعة ادلؤمنٌن:أيها األ

ىذا العاـ مع بداية العاـ اذلجري السعيد ويتوافق وحنن يف أوؿ يوـٍ من عاـٍ ميالديٍّ جديد  
 احلميد اجمليد للعبيد.ؿ يف كل تشريعات ادلعو  الذي عليو 
ىذه األوقات  ويف ىذه الساعات  ويف  ويف سلم أف يفعلو يف ىذا اليـو ينبغي على ادلماذا 

 ىذه اللحظات 
اليت رُفعت يف العاـ ادلاضي إىل ربو، يراجع على ادلؤمن ادلنتبو أف ينظر يف ُصحِفو ينبعي 
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بو اللساف وعلى ما نواه يف القلب  نطقعلى ما فعلت اجلوارح، وعلى ما نفسو وحياسب نفسو  
 لرمحن.أثناء كل عمٍل حنو بين اإلنساف وحنو حضرة ا

او ذنبًا أو سيئة سارع إىل باب التوبة وباب يراجع اإلنساف نفسو فإذا وجد ىفوًة أو ذل ًة 
 إذا كاف يف الثلث األخًن من الليل: واهلل عز وجل ينادي كل ليلة  :التوبة مفتوح

 نمِ  ىل عليو  فأَتوبَ  تاِئبٍ  ِمن ىل لو  فَأغِفرَ  ُمسَتغِفرٍ  ِمن ىل فُأعطَيو  سائلٍ  ِمن ىل)
 ( البخاري ومسلمفُأجيَبو  داعٍ 

 ليدخل يف قوؿ عالـ الغيوب:فيبادر إىل التوبة من ادلعاصي والغفلة والذنوب، 
 البقرة(.ٕٕٕ) "ِإنَّ اهلل ُيِحبُّ التـَّوَّابِيَن َوُيِحبُّ اْلُمَتَطهِّرِينَ "

ف ن أوهبا يأمىل صاحل عملو وإىل أعمالو الصاحلة اليت ىي أرجى للقبوؿ، وأندى بصره إ
 ذا اإلنعاـ.لى ىىل شكر اهلل عز وجل عل من اهلل عز وجل واإلكراـ سارع إيناؿ الفض

يدخل يف قوؿ اهلل جل يف وأعانو على عمل ىذه الطاعات، ذلذه الصاحلات اهلل فإذا وفقو  
 عاله:
 الرعد(.ٚ) "َلِئْن َشَكْرُتْم الزِيَدنَُّكمْ " 

من رقيٌب إال ربو، كاف  عل لووال جي إذا حاسب اإلنساف نفسو فيما بينو وبٌن نفسو
 احملسنٌن واهلل يقوؿ:

 التوبة(.ٜٔ) "َما َعَلى اْلُمْحِسِنيَن ِمْن َسِبيلٍ " 
وال من سؤاؿ وال من أىواؿ يـو القيامة، من عذاب وال من حساب، هلل ال سبيل عليو 

 :ضي اهلل عنور عمر بن اخلطاب وإدنا يدخلوف اجلنة بغًن حساب وفيهم يقوؿ اإلماـ ادللكٌن، 
 عمالكم قبل أف توزف عليكم[.]حاسبوا أنفسكم قبل أف حتاسبوا، وزنوا أ

الربرة الكراـ احلفظة إىل اهلل، فإذا انتهى من مراجعة أعماؿ العاـ اليت صعدت بو ادلالئكة 
، صلى اهلل عليو وسل م واستقاىا من سنة النيب احلبيبوضع خطة لعمٍل سعيد يف عاـٍ جديد، 

 نو قوؿ اهلل الذي ذكرناه:دَ وجعل ديْ 
 احلشر(.ٛٔ) "يَا َأيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتَـُّقوا اهلل َوْلتَـْنظُْر نـَْفٌس َما َقدََّمْت ِلَغدٍ "
علم علم وليالعالـ،  لعاـ من خطة يناؿ هبا رضاء ادللكولبعد غده خالؿ اماذا قد ـ لغده   
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عن قصور مل يقتطع فعلو ليس عن تقصًن وال  العمل الصاحل إذاأف ينوي اليقٌن أنو إف دبجرد  
ألنو قدـ النية أجره ألنو لو استطاع فعلو لفعلو، ، فإف اهلل يعطيو تكاسلٍ عن وال  تقاعسٍ عن وال 

 فيو لربو:
ا) ا بالنػِّّياِت، األْعماؿُ  إدن   ( صحيح البخارينَػَوى ما اْمرِئٍ  ِلُكلِّ  وإدن 

 فيها نبينا صلوات ريب وتسليماتو عليو: ؿديد ما أساس بنيااها  يقو عاـ اجلخطة ال
)على العاقل أن يجعل له أربع أوقات: وقٌت يناجي فيه ربه، ووقٌت يحاسب فيه 

 مخلوقات اهلل عز وجل(. ر فيفكَّ نفسه، ووقٌت يسعى فيه على معاشه، ووقٌت يت
 .،صلى اهلل عليو وسلم حددىا النيبه األربع اليت ذديد على ىطة العاـ اجلخويرسم 

 أواًل: وقٌت لطاعة اهلل ولعبادة اهلل:
ة لطاعة اهلل ولعبادة اهلل خبالؼ الفرائض اليت فرضها خطك للعاـ تطأف يكوف يف خالبد 

الزيادة، و ، لكن البد لك من زيادة لتكوف من أىل احُلسىن عليك اهلل وىذا أمٌر حتٌم البد منو
 عز شانو يف حديثو القدسي:فقد قاؿ رب العزِّة 

 إَل   يَػتَػَقر بُ  َعْبِدي يَزاؿُ  وما عليو، افْػتَػَرْضتُ  شل ا إَل   أَحب   بشيءٍ  َعْبِدي إَل   َقر بَ تػَ  وما)
 ال يت وَيَدهُ  بو، يُػْبِصرُ  الذي وَبَصَرهُ  بو، َيْسَمعُ  الذي ََسَْعوُ  ُكْنتُ : أْحَبْبُتوُ  فإذا ُأِحب ُو، حّت   بالن واِفلِ 
 ( البخاريأَلُِعيَذن وُ  اْسَتعاَذِن  ولَِئنِ  أَلُْعِطيَػن ُو، َسأََليِن  وإفْ  هبا، مَيِْشي يتال   ورِْجَلوُ  هبا، يَػْبِطشُ 

ادلفرتضات، فيزيد  جيعل لو خطة للطاعات، والطاعات أي النوافل اليت تزيد على الفرائض
 نصيٌب من صالة الضحى، أوفرتضات بأف يكوف لو نصيٌب من قياـ الليل، أو على الصلوات ادل

بعدىا، وجيعل لو نصيٌب من و اليت نصليها قبلها أنصيٌب من الصلوات الالحقة للفرائض، 
، وىو الذي غفر اهلل لو من ذنبو ما تقدـ وما تأخر صلى اهلل عليو وسل مفقد كاف  الصياـ،

ظب على صياـ اإلثنٌن من كل أسبوع، ومن مل يستطع كاف ااف يو كوجعل لو مقامًا زلموداً،  
 يقوؿ لو:

 وثالثة أياـ من كل شهر( رواه النسائي ػػػػأي شهر رمضاف  ػػػػُصم شهر الصرب )
 يصومها هلل عز وجل.يكوف لو ولو يف كل شهٍر ثالثة أياـ 

، وكثًناً من مر أف يكوف كثًناً  ىو الذي أمر بو يف كتاب اهلل وأناىيك عن ذكر اهلل فإف اهلل 
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 أمجعٌن: لنايقوؿ اهلل ىو الذي ، و حٌد وال عدٌ اهلل أي ليس لو  
 األحزاب(.ٔٗ) "ِذْكًرا َكِثيًرا َأيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا اذُْكُروا اهللَ يا " 

 وقاؿ لو:ناىيك عن تالوة كتاب اهلل، فإف اهلل أمر من أُنزؿ عليو القرآف أف يرتلو، 
 ادلزمل(.ٗ) "َورَتِِّل اْلُقْرَآَن تـَْرتِيال"

 ر، بل راعى ظروفنا وحياتنا وحركاتنا وسكناتنا فقاؿ:وأمرنا أمجعٌن ومل يشق علينا يف األم
 ادلزمل(.ٕٓ) "فَاقْـَرُءوا َما تـََيسََّر ِمْنهُ "

 :صلى اهلل عليو وسل مفادلهم يف كل ذلك أف تعمل بقوؿ النيب العدناف  إقرأ ما تيسر من القرآف
 ( صحيح البخاريَقل   وإفْ  أْدَوُمها الل وِ  إىل األْعماؿِ  أَحب  )

مع اهلل أف تداـو عليو حّت تلقى وتستطيع اـو فتجعل لك أعمااًل من اخلًن ومن الرب أف تد
 الفائزين:

يِقيَن " َعَم اهلل َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِّيَن َوالصِّدِّ َوَمْن ُيِطِع اهلل َوالرَُّسوَل فَُأوَلِئَك َمَع الَِّذيَن َأنـْ
 النساء(.ٜٙ) "َوَحُسَن ُأوَلِئَك رَِفيًقاَوالشَُّهَداِء َوالصَّاِلِحيَن 

 ثانياً: وقٌت يحاسب فيه نفسه: 
اسب فيو نفسك يكوف لك وقٌت حتف أػ  إف مل تكن كذلكػ وتتعهد نفسك بعد ذلك 

أو غًن بيتك أو حنو جًنانك أىل و حنو خلق اهلل أعلى ما عملت من عمل حنو اهلل أو حنو 
 ذلك.

من ادلسلمٌن، البد يف ختاـ ليلتو  غىن عنو ألى مسلٍم وىذا ال قد يكوف احلساب كل ليلة
حنو نفسو وحنو ربو وحنو  وقبل نومو أف حياسب نفسو على ما فعل وعلى ما قد ـ يف ىذا اليـو

، حّت يكوف من ادلختبٌن الذين يراقبوف اهلل عز وجل يف كل وقٍت وحٌنخلق اهلل جل يف عاله، 
 ويعمل وأمامو قوؿ رب العادلٌن:

 التوبة(.٘ٓٔ) "َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنونَ  ِل اْعَمُلوا َفَسيَـَرى اهللُ َوقُ "
البد أف حياسب نفسو على عمل كل يوـٍ وليلة، وحياسب نفسو كل أسبوع على عمل 

وقد فهذا اهج النيب والذي يفعل ذلك تكوف نفسو يف القرآف اَسها النفس اللوامة، األسبوع، 
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 :فقاؿ النفسعن ىذه اهلل أخرب  
 )القيامة(. (ٕ) "َوال أُْقِسُم بِالنـَّْفِس اللَّوَّاَمةِ ( ٔ) ال أُْقِسُم بِيَـْوِم اْلِقَياَمةِ "

وتلومو إذا أذنب وتلومو إذا قص ر، وتلومو إذا وىي اليت حتاسب صاحبها وتلومو إذا أخطأ، 
 العالـ عز وجدؿ. يقظة دائمة وإنتباه تاـ يف اإلقباؿ على ادللك غفل لكي يظل دائماً يف

 ثالثاً: وقٌت يسعى فيه لمعاشه:
ف يكوف ذلك ى أويتحر  للسعي على معاشو ومعاش أوالده،  وقتاً لنفسو وجيعل بعد ذلك 

عماؿ ومن ادلأكلوات من األحملرمات باويضع أماـ عيين قلبو وبصره الفتًة  ،يُرضي اهللمن حالؿ 
مة زلرـٌ عليها اإلقرتاب منها كمنطقٍة زلظورة ىذه القائوجيعل  ومن ادللبوسات،ومن ادلشروبات 
 :صلى اهلل عليو وسل مأبداً لقولو ال يقرتب منها 

ـَ  اللُّقمةَ  لَيقِذؼُ  العبدَ  إف  )  ( الطربانيوًما أربعٌنَ  عَملُ  منو يُتقب لُ  ما جوِفو يف احلرا
يناؿ بو بوؿ وال فيو الق وال حيوزمن لقمة واحدة حراـ يرد اهلل عز وجل عمل أربعٌن يومًا 

 الوصوؿ إىل رضواف اهلل وفضل اهلل.
اليت حيصِّل هبا األرزاؽ من حالؿ، وال نفسو وألىلو يف ىذا اجلدوؿ ادلبارؾ الطريقة فيضع ل

د عن الكثًن  سيبارؾ يف القليل ويسُ إذا كانت حالاًل فإف اهللفإاها األرزاؽ قليلة كانت ف  يأىب إ
 ح باخلبيث ولو كاف كثًناً:وال يفر مجعٌن، أويُغين عن اخللق 

 ادلائدة(.ٓٓٔ) "ُقْل ال َيْسَتِوي اْلَخِبيُث َوالطَّيُِّب َوَلْو َأْعَجَبَك َكثْـَرُة اْلَخِبيثِ "
 رابعاً: وقٌت للتفكر:

من سللوقات ربو حّت يزيد مث جيعل لو بعد ذلك وقتًا يتفك ر فيو يف نفسو وفيما حولو 
 ف من الذين يقوؿ اهلل عز وجل فيهم:ويكو وره نخشوعو ويزيد حضوره ويقوى 

( ٜٓٔ) وِلي االْلَبابِ للَّْيِل َوالنـََّهاِر اليَاٍت لِإنَّ ِفي َخْلِق السََّماَواِت َواالْرِض َواْخِتالِف ا"
ْرِض رَبَـَّنا الَِّذيَن َيْذُكُروَن اهلل ِقَياًما َوقـُُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبِهْم َويـَتَـَفكَُّروَن ِفي َخْلِق السََّماَواِت َواال

 آؿ عمراف(.ٜٔٔ) "َما َخَلْقَت َهَذا بَاِطال ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّارِ 
 :صلى اهلل عليو وسل مقاؿ 
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 التائب حبيب الرمحن والتائب من الذنب كمن ال ذنب لو(.) 
 أدعوا اهلل وأنتم موقنوف باإلجابة.

 
 الخطبة الثانية:

بنور إكرامو يف قلوبنا وجعلنا من  وتنزؿ لنابواسع إكرامو ا الذي أكرمناحلمد هلل رب العادلٌن 
    ادلؤمنٌن. عباده

قيـو ال قيوـٌ ال يغفل حليٌم ال جيهل حيٌّ  وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو
.  تأخذه سنٌة وال نـو

احملجة د ى األمانة وتركنا على سالة وأغ الر بل   عبد اهلل ورسولو اً وأشهد أف سيدنا زلمد
 .البيضاء ليلها كنهارىا ال يزيغ عنها بعده إال ىالك

النفس الزكيِّ وعلى آلو الطاىر ي التقي وسلِّم وبارؾ على سيدنا زلمد النيب األم صلِّ اللهم 
 أمجعٌن.وصحبو وسل م 

 أيها األخوة ادلؤمنوف:
يف آيات  اؿ الذي ننتظره بفارغ الصرب، فق لينا من غدٍ أقرب إ قيامةعز وجل الجعل اهلل 

 كتاب اهلل:
 احلشر(.ٛٔ) "يَا َأيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتَـُّقوا اهلل َوْلتَـْنظُْر نـَْفٌس َما َقدََّمْت ِلَغدٍ "

 ىو يـو الغد ألف اإلنساف ال يعلم غده:ف يـو القيامة فكأ ،والغد ىنا ىو يـو القيامة
 لقماف(.ٖٗ) "ِري نـَْفٌس بَِأيِّ َأْرٍض َتُموتُ َوَما َتْدِري نـَْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغًدا َوَما َتدْ "

هلل عز جلو، وال يدري مّت يرحل من ىذه الدنيا حيٌن أال يدري مّت وما داـ اإلنساف 
 ء اهلل جل وعال.ائم اإلستعداد للقايكوف د فوجل، فعليو أ

 لو: ادللك العالـ، فإذا قيلبو يناديو للنداء الذي جاىزاً دواـ ف يكوف دائماً على الوأ
 الفجر(.( )ٕٛ) "اْرِجِعي ِإَلى رَبِِّك رَاِضَيًة َمْرِضيَّةً ( ٕٚ) يَا َأيَـّتُـَها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّةُ "

على ادلوت: حبيٌب جاء ويقوؿ عن كاف رد ه كأصحاب رسوؿ اهلل يقوؿ: مرحبًا بلقاء ريب 
قول: وافرحتاه واسروراه،  ولكنواكرباه  ال تقول ه:وتقوؿ: واكربا ويقوؿ دلن تبكي حولوفاقة، 
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 غداً ألقى األحبة زلمداً وحزبو. 
وجعلوا  أظلموا حياهتم،ألاهم ىذه احلياة  واإلرحتاؿ مناهلل كانوا شاىدين على الدواـ للقاء 

ال ميشوف يف ىذه احلياة السبهللة ىل واحٍد منهم اليـو يف حياهتم، رنا إإذليًا أشذلم برنارلًا نورانيًا 
من مع  سبياًل للتعاوفمع أىلو، وال يدري  وال يدري لو يرنارلاً  مع نفسو،نارلًا ال يدري لو بر 

ميشي على ىداه حّت يكوف دائماً نظِّم حياتو وجيعل لو برنارلًا يُ  لكن ادلؤمن دائمًا منظماً  حولو،
 مستعداً للقاء اهلل جل يف عاله.

رينا احلق حقًا ويرزقنا اتباعو، نسأؿ اهلل عز وجل أف يهدينا سبلنا وأف يلهمنا رشدنا، وأف ي
 وأف يرينا الباطل زاىقاً وىالكاً ويرزقنا اجتنابو.

ولو رمحة اجعل أأمجعٌن، اللهم  اجعل ىذا العاـ عاـ نصٍر وفتٍح لنا وللمسلمٌناللهم 
 .ًنافوسطو مغفرة وآخره عتٌق من النوأ

نزؿ اخلًنات من عندؾ يا مات وآخره إكرامات طو بركت وأوسخًناولو أاللهم اجعل 
 والربكات.

من ادلعاصي حبفظك وفقنا وأوالدنا وزوجاتنا يف ىذا العاـ دلا حتبو وترضاه، واحفظنا اللهم 
 يا أهلل.، واجعلنا يف كل حركاتنا خنشاؾ ونراقبك والذنوب والسيئات

ووفقنا للعمل الصاحل وصاحل العمل  ،من الذنوب واآلثاـما قدمنا ولوالدينا لنا اللهم اغفر 
 وارزقنا طاعتك والدواـ عليها حّت نلقاؾ يا ملك يا عالـ.يما بقي من األياـ، ف

واجعلهم اللهم خذ بناصية قادتنا وحكامنا وحكاـ ادلسلمٌن أمجعٌن دلا حتبو وترضاه، 
 خذين بسنة خًن أحبابك.آعاملٌن بكتابك 

أىل فلسطٌن وعاـ نصٍر للمسلمٌن و ـ زلٍو لليهود وادلشركٌن االلهم اجعل ىذا العاـ ع 
 واجملاىدين يف كل مكاف يا خًن الناصرين.

 عباد اهلل اتقوا اهلل:
َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر  ِإنَّ اهللَ " يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواالْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َويـَنـْ

 النحل(.ٜٓ) "َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 
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 هلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّموصلى ا 
  
  
        
  
  
 


