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 فضيلة الشيخ فوزي محمد أبو زيد

 قبلي ـ الرزيقات ادلسجد العتيقادلكان: 
 ىـ 0441 ُغرة رجب األغرموافق  8/4/6102 اجلمعةالتاريخ: 

 (السبيل إلى العيش الكريم)
 

علنا خبصوصيتو من الذي أكرمنا من بُت خلقو وج احلمد هلل رب العادلُت هلل رب العادلُت
نبايئو أمة نيبٍّ اختاره من بُت وجعلنا من أرسلو خللقو، خَت ديٍن أ ادلؤمنُت، واختار لنا عباده

وجعلنا يف نصِّ كتابو كما قال يف كالمو  ،ورسلو، وأرسل لنا خَت كتاٍب أنزلو لؤلولُت اآلخرين
 ادلبُت:

َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّاسِ "  آل عمران(.001" )ُكْنُتْم َخي ْ
وما بو يتم نفعنا يف  دعانا إىل اذلُدى والرشاد ،شريك لووأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال 

الشرور واآلثام ويف اآلخرة من لنا يف الدنيا الدنيا وسعادتنا يف يوم ادليعاد وهنانا عز وجل عما فيو 
  العذاب األليم عند احلق عز وجل.

نا يف كل جعلو اهلل عز وجل مثااًل لنا وقدوة ل، وأشهد أن سيدنا زلمدًا عبد اهلل ورسولو
، فكان فعالو وأحوالو إن ىو إال وحٌي يُوحىكلها وأفلسانو ال ينطق عن اذلوى، وأعمالو  أحوالو 

نعم ادلثال ونعم النيب ونعم الرسول الذي جعلو اهلل عز وجل لنا وللخلق أصبعُت رضبة للناس 
  وللخلق أصبعُت.

، وأدخلت على نا بنورهعلى قلوب الذي أشرقتاللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا زلمد 
مة، وجعلتنا بو أفئدتنا السرور بظهوره وجعلتنا بو يف الدنيا خَت أمة، وكشفت عنا باتباعو كل غُ 

 خرون األولون.يف اآلخرة حنن اآل
برار صلِّ وسلِّم وبارك اللهم على احلبيب احملبوب سيدنا زلمد وآلو األخيار وصحابتو األ

 رار وعلينا معهم دبنك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار.وكل من سار على ىديو إىل يوم الق
 أيها األحبة صباعة ادلؤمنُت:

رب من من حولو وال مشاغل تشغلو عن القُ  شاكل معمكلنا يريد أن يعيش يف الدنيا بال 
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حضرة اهلل، وال أعمال تقطعو عن اذلدي القومي الذي كان عليو حبيب اهلل ومصطفاه، ويريد أن  
 اخللق وبرضا احلق عز وجل.ء حيظى دوماً بثنا

ٍ غَت كبَت؟ما السبيل إىل ذلك ب ما أرشدنا إليو البشَت النذبر ذلك  عمٍل يسَت وشيٍئ ىُتِّ
 .صلى اهلل عليو وسلَّم

 ، وقال: رضي اهلل عنوإليو سيدنا معاذ بن جبٍل ذىب 
توبيخهم النجاة؟ النجاة من اخللق وشرورىم وآثامهم وعتاهبم ولومهم و  ايا رسول اهلل دب

والنجاة من ظلمات القبور والنجاة من أىوال يوم النشور  ،ال حيبو اإلنسان منهموالتعرض دلا 
 والنجاة من ادلساءة يوم يُعرض ادلرء على احلق عز وجل؟ ما النجاة من ذلك كلو؟

وإن كان يف تنفيذه عسَت إال على من أستعان على تنفيذه  دلّو على أمٍر يسَت،و دلَّنا النيب 
إذا عملنا هبا فيها صالح الدنيا وسعادة اآلخرة  عز وجل، روشتة من كلمتُت إثنتُت لعليِّ الكبَتبا

جارين وال بُت عائلتٍت وال بُت ال بُت زوجُت وال بُت  فلن يكون يف جتمعنا أي مشاكل،أصبعُت 
ان عند اهلل من نسهبذه الروشتة، ويكون اإل تنتهي ادلشاكل هنائياً بُت ادلسلمُت إذا عملناـ بلدتُت 
يف جوار سيد  يكون من أىل اجلنة العاليةالصاحلُت ومن حزبو ادلتقُت، ويوم القيامة اهلل أولياء 

 األولُت واآلخرين.
 قال: يا رسول اهلل دبا النجاة؟ قال:

 )أمسك عليك لسانك(.
وىل ربدث اخلالفات إال بسبب زرابة السان؟ كلمة زبرج من اإلنسان بدون تدبر وبدون 

لكن ال ينفع ادلالم وال  عليها ويعاتب نفسو على قوذلا،رج منو يلوم نفسو زبن قُّل، وردبا بعد أتعُ 
 اب ألهنا مسَّت القلوب.تعينفع ال

الفرق بُت م؟ ل  وأنتم تعلمون وعلمنا اهلل وقع الكّ  واحدٌة قد تثَت حربًا بُت دولتُت،كلمٌة 
 ادلرء وىي كلمةٌ ، ويقوذلا ادلرء يكون زواجو حالالً حلالل واحلرام يف الزواج والطالق كلمة يقولوىا ا

اليت أنزذلا اهلل على خَت طالقٌة وال يستطيع أن يقرهبا إال بالشروط الشرعية  تكون إمرأتوواحدٌة 
 .صلى اهلل عليو وسلَّمالربية 

يقوم الليل ويصوم النهار  ،ليل هنارطائٌع هلل عز وجل الكلمة الواحدة قد يكون اإلنسان 
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ولكنو قد يقول كلمة واحدة دلؤمن أو مؤمنة نو ال يُكفُّ عن تالوة القرآن وترديد األذكار ولسا 
 ىذه كلها يف الليل والنهار.تغلب طاعاتو 

، فقال قالوا: يا رسول اهلل إن فالنة تقوم الليل وتصوم النهار ولكنها تؤذي جَتاهنا بلساهنا
 :صلى اهلل عليو وسلَّ 

 .)ال خَت فيها ىي يف النار(
  قال الذي ال ينطق عن اذلوى.ىكذا الليل وصيام النهار ىي يف النار؟ نعم ـ مع قيام 

ـ عن فرائض اهلل، وتتصدق ببعض أسوار من األُقطِّ وقيل يا رسول اهلل إن فالنة ال تزيد 
 ـ ولكنها ال تؤذي جَتاهنا، قال: يعٍت شوية لنب رايب
       )ىي يف اجلنة(.

 نتكلم بو يا رسول؟ قال: فقال معاذ: أونُآخذ دبا
 رىم يف جهنَّم إال حصائد ألسنتهم؟(. الناس على مناخ بُّ كُ وىل ي)ثكلتك أُمك يا معاذ، 

وىذا   ادلاء،أن حيمل قربًة سلرومة ديؤلىا بادلاء فينزل من أسفلها جو من ادلؤمن ر اإلسالم ال ي
ادلسلمُت والسلمات،  ، ويستزيد من الطاعات ولكنو ال حيفظ لسانو عنكالذي يفعل احلسنات

 :صلى اهلل عليو وسلَّميقول فيو 
  ل:وال دينار، قالو فلس فيكم؟ قالوا: ادلفلس فينا من ال درىم تدرون من ادل)أ

يت مث يأبصالة وصيام وصدقات وحجٍّ، يت يوم القيامة ليس ذلك، ادلفلس من أميت من يأ
وىذا من حسناتو، فإذا وقد شتم ىذا وضرب ىذا وسفك دم ىذا فيأخذ ىذا من حسناتو 

 فنيت حسناتو ُأخذ من سيئاهتم مث طُرحت عليو فطُرح يف النار(.
 ألن اهلل عز وجل عادٌل ال يظلم:

 فصلت(.42) "َوَما رَبَُّك ِبَظالٍم ِلْلَعِبيدِ "
 يُنادي منادي اهلل: ذا كان يوم القيامة إ

ان بيٍت وبينكم فقد وىبتو ا ماكمأ)يا عبادي قد استمعُت إليكم طوياًل فاستمعوا إيلَّ اليوم، 
 ما ماكان بينكم وبُت بعضكم فتواىبوه فيما بينكم مث ادخلوا اجلنة برضبيت(.لكم، وأ

سوار اجلنة عند نو، مث يُؤمر بو إىل اجلنة وعند أعز وجل العبد فيما بينو وبيوحياسب اهلل 
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ـ يُنادي منادي اهلل عز  نارعراف يعٍت ادلكان ادلرتفع بُت اجلنة وال، واألوضع ُيسمَّى األعراف 
 وجل:

بو، منهم من يتعلق  يتعلقونىل ادلوقف فيخرج أ)من كان لو مظلمة عند فالٍن فليخرج ـ 
برقبتو، ومنهم من يتعلق بعُضديو، ومنهم من يتعلق بساعديو، والكل يقول: يا رب خذ يل 

قد غشٍَّت يف يقول:  منهم من يقول: قد كذب عليَّ يف يوم كذا، ومنهم منـ و  يت من ىذادبظلم
قد اغتابٍت يف يوم كذا ـ يوم كذا، ومنهم من يقول: قد سبٍَّت يف يوم كذا، ومنهم من يقول: 

 . وعزيت وجاليل ال تدخل اجلنة حىت تُرضي ُخصماءكقيقول رب العزِّة عز وجل: 
أخذوا ما إذا عراف يتفاوض معهم على السماح وال يسمحون إال فيجلس معهم على األ

بعض ىذه الطلبات اليت ىي  صلى اهلل عليو وسلَّم احلبيب ويغالون يف الطلب حىت بُتَّ  ن،يطلبو 
 :صلى اهلل عليو وسلَّميف نظرنا كلمات عاديات، فقال 

 تعدل يوم القيامة عمل ستُت سنة(.ـ ين د)كلمة ُأفٍّ ـ أي للوال
 :صلى اهلل عليو وسلَّموقال 

صلى اهلل شهود ـ قال فيو وليس معي  همةٍ بتُ مرأٍة أو ينٍت بريئٍة يعٍت إهتام إ)قذف احملصنة ـ 
 قذف احملصنة يهدم عمل مائة سنة(. :عليو وسلَّم

فيجلس اإلنسان يتفاوض والكل يطلب: كم تدفع من احلسنات ألتنازل لك عن ىذا 
 احملضر ادلعروض على حضرة من يقول للشيئ: كن فيكون؟ 

اإلفالس وقال: ليس معي حسنات، يقول: إضبل ما عليَّ من  فإذا انتهى الرصيد وأعلن ادلرء
 السيئات.

هجًا للمؤمن ليسلم يف نمو استنباطًا من كالم اهلل  صلى اهلل عليو وسلَّمولذلك وضع النيب 
 ويكون سعيداً يوم لقاء اهلل، قال اهلل عز وجل لنا أصبعُت:الدنيا، 

 البقرة(.84" )َوُقوُلوا ِللنَّاِس ُحْسًنا"
بالكالم احلسن، حىت ولو مع غَت ادلؤمنُت عوِّد لسانك أن ال ينطق إال نطق إال ال ت

وعوِّد على ذلك أبناءك وزوجك وبناتك، تكون قد أحسنت ذلم  على الدوام،بالكالم احلسن 
 .ويُلحقون بك يف اجلنة يف دار السالم
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يُرسلهما إىل و  اهلل موسى ويؤيده بأخيو ىارونىل رب العزة عز وجل يُرسل كليم إأنظر  
 فرعون ويُوصيهما قائال:

ُر َأْو َيْخَشى" ًنا َلَعلَُّه يَ َتذَكَّ  طو(.44) "فَ ُقوال َلُه قَ ْوال َلي ِّ
اهلل يقول دلوسى يف خطاب فرعون: فقوال مثل فرعون؟ إذا كان أخيك ادلؤمن  وىل يا أخي

 يقول لك رب العادلُت:لو قواًل لينا، فما بالك خبطاب ادلؤمنُت؟ 
 احلج(.64) "وا ِإَلى الطَّيِِّب ِمَن اْلَقْولِ َوُهدُ "

 وانرضو  صلى اهلل عليو وسلَّمخيتار اإلنسان األلفاظ الطيبة، ولذلك يقول أصحاب النيب 
 :تبارك وتعلى عليهم أصبعُتاهلل 

 ]كنا نتخَتَّ أطايب الكالم كما تتخَتون أطايب الطعام[.
 جراحاً  يت تُرضي القلوب واليت ال تسببوال تتخَتون األلفاظ الطيبة اليت هُتدئ النفوس

ومودٍة على الدوام وكل ىذا ال حيدث إال إذا مشينا  ذبعل الناس يف وئامٍ غائرة يف الصدور، واليت 
 وعلى منهج حبيب اهلل ومصطفاه. على ىدي اهلل 

 ن يتفوَّهينبغي أال حًة للكلمات احملرمات على ادلؤمن الئ صلى اهلل عليو وسلَّمجعل النيب 
 :صلى اهلل عليو وسلَّم، فقال فيها واحدةً  ا ولو مرةً بكلمة منه

 )ليس ادلؤمن بطعَّان وال لعَّان وال فاحش وال بذيئ(.
وال يلعن أي ال يطعن يف ع رض أحٍد من اخللق ألنو ال حُيب أن يطعن أحٌد يف ع رضو، 

يف سفر،   عليو وسلَّمصلى اهلل، فقد كان شيٍئ ولو كان دابة ولو كان آلة أو كان شيئًا مادياً 
 :صلى اهلل عليو وسلَّموكانت إمرأٌة تركب ناقة فلعنتها، فقال النيب 

  )ال سبشي معنا ناقٌة ملعونة(.
 قالوا: فماذا تفعل يا رسول اهلل لُتكِّفر عن ذنبها؟ قال:

 وتًتكها(. )لُتخلِّي سبيلها
مهات ويلعن األ األجداد ادلؤمنُت؟ فما بالنا دبن يلعن ادلؤمنُت؟ ويلعن اآلباء ادلؤمنُت؟ ويلعن

 بُت ادلؤمنُت أبداً. ادلؤمنات، وال ينبغي أن يكون ىذا يف قاموس التعامل باأللفاظ
ـ وفقك اهلل ـ أعانك ك اهلل ـ أعزَّ  وبدل اللعن أُدُع لو باذلداية وقل لو: ىداك اهلل ـ أكرمك اهلل
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عدىا إىل اإلعتذار لآلخرين ربتاج بُحجًَّة  ًتك أثرًا طيبًا وال تدع عليكتطيبة ، كلها كلمات اهلل 
  .ن ُتسوِّد وجهك إىل فالن وفالن لتعتذر عن كلمة قلتهاوربتاج بعدىا أ

بُت  دلاذا ال سُبسك عليك لسانك حىت تظل دائمًا مرفوع اذلامة بُت الناس؟ مرىوب اجلانب
 عز وجل.أعداء رب الناس قوياً يف وجاىتك وجيهاً عند ربك 

األلفاظ الالغية، وإمنا ال ينطق بوال األلفاظ اجلافية، بينطق باأللفاظ النابية وال وادلؤمن ال 
 باأللفاظ اذلادية اليت اختارىا اهلل واثٌت عليها رسول اهلل.إال 

 يف وصف ادلؤمنُت: صلى اهلل عليو وسلَّمقال 
 و سكت فسلم(.فغنم أ)رحم اهلل أُمرءاً قال خَتاً 

 أو كما قال:
 أنتم موقنون باإلجابة(.)أدعوا اهلل و 

            
 الخطبة الثانية:

الذي أكرمنا هبُداه وعمَّر قلوبنا بتقواه وجعلنا يف احلمد هلل رب العادلُت هلل رب العادلُت 
 طاعتو ومن أىل اإلقتداء حببيبو ومصطفاه. ىل ا من أالدني

 للذنوب والسيئات.  إلٌو غافر الزالت ساتر، وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو
 اأُلسوة الطيبة والُقدوة احلسنة لنا وللخلق أصبعُت.، وأشهد أن سيدنا زلمداً عبد اهلل ورسولو

ُىداه ووفقنا أصبعُت دلا رُببو وترضاه يا اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا زلمد وارزقنا 
 أهلل. 

 أيها األحبة صباعة ادلؤمنُت:
ب ادليمون ادلبارك ىلَّت علينا نسائم اخلَتات، وفاحت علينا وحنن يف أول يوٍم من شهر رج

 من ىذا الوقتأن نكون األيام الكردية فهيا بنا نرجع إىل اهلل أصبعُت ونعاىده الربكات بركات 
 وإليو سبحانو وتعاىل راجعُت وبسنة احلبيب مستمسكُت، فقولوا صبيعاً: بُت يديو تائبُت،

وندمنا على ما فعلنا وعلى ما قلنا وعزمنا على أننا ال نعود إىل  تبنا إىل اهلل ورجعنا إىل اهلل
 شيٍئ خيالف دين اإلسالم.ذنٍب أبداً وبرئنا من كل 
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 وصلى الو على سيدنا زلمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم. 
ىل اإلديان وارزقنا الُتقى أ اللهم بارك لنا يف رجب وشعبان وبلِّغنا رمضان واحينا حياة

  كل وقٍت وآن.والعفاف والغٌت يف
، واغفر لنا الذنوب والزالت ،رعة يف النوافل والقرباتاسقنا لعمل الصاحلات وادلوف اللهم 

واغفر لوالدينا وللمسلمُت وادلسلمات وادلؤمنُت وادلؤمنات األحياء منهم واألموات إنك مسيٌع 
 قريٌب رليب الدعوات يا رب العادلُت.

اىدنا إىل القول القومي واحلال ادلستقيم و نظرنا عربا اللهم اجعل نطقنا ذكرا وصمتنا فكرا و 
 واذلدي الذي كان عليو نبيك الرءوف الرحيم.

بارك لنا يف اوالدنا وبناتنا ويف زروعنا وشبارنا ويف أقواتنا وأرزقانا ويف كل شيٍئ ىو لنا اللهم 
 أو حولنا، واغننا بفضلك عن صبيع خلقك يا أكرم األكرمُت.

من القريبُت أو البعيدين حىت نكون ر يف غًٌت عن مساعدات اآلخرين اللهم اجعل أىل مص
 أغنياء بك عن صبيع خلقك يا أكرم األكرمُت.

فيو خَت العباد والبالد واسلك هبم السداد قادتنا دلا فيو اذلدى والرشاد، ودلا فق و اللهم 
 يا جوَّاد.وارزقهم البطانة الصاحلة يا كرمي يا منعم 

، وانتقم من اليهود الغادرين ين بالكافرين، وأوقع الظادلُت يف الظادلُتاللهم اىلك الكافر 
وفرِّحنا وادلسلمُت بنصرك ادلبُت  ومن عاوهنم أصبعُت، وطهِّر أرض بيت ادلقدس وأرض فلسطُت،

           يا خَت الناصرين.
 عباد اهلل اتقوا اهلل:

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواالْحَساِن َوِإيتَ  ِإنَّ اللَ " اِء ِذي اْلُقْرَبى َويَ ن ْ
ُرونَ   النحل(.01) "َواْلبَ ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَّ

 وأقم الصالة.وأشكروه على نعمو يزدكم أذكروا اهلل يذكركم واستغفروه يغفر لكم، 
 

 


