
1 

 فضيلة الشيخ فوزى محمد أبو زيد 

 ىـ  0441 مجادى اآلخر 99موافق   92/4/9102اجلمعة 
  الزقازيق ـ مسجد سيدي عامر

 (ىدية اهلل لنبي اهلل وألمتو ليلة اإلسراء)
ل فخرق الزمان أحد، وتنز  يف مسائو ونوره وهبائو فال يدرك كنهو عال  احلمد هلل رب العادلُت  

ال حييط بو زمان وال وتعاىل وىو سبحانو األكوان من سكان  سان وما شاءوادلكان ليعمره باإلن
  ، ألنو عز وجل ليس كمثلو شيٌئ وىو السميع البصَت. يززه مكانحيُ 

يب من كل عبٍد قُرب وناجاه يسمع القر و، ال إلو إال اهلل وحده ال شريك ل وأشهد أن
ادلكروبُت ألنو سبحانو قال يف كتابو ث عن أنُت لسان السائلُت وجييب دعاء الداعُت وينفز ط

 ادلبُت: أدعوين أستجب لكم.
حىت إصطفاه اهلل عز وجل وحباه ورقاه وأدناه، ، وأشهد أن سيدنا زلمدًا عبد اهلل ورسولو

فكان قاب قوسُت أو أدىن فأوحى إىل عبده لكونُت سواه، ارفعو إىل مقام مل يصل إليو أحٌد من 
  .ما أوحى

فعت يف ومقامو ور شأنو نيا الذي أعليت يف الدُ بارك على سيدنا زلمد اللهم صلز وسلم و 
وجعلتو صاحب ادلقام احملمود والكوثر ادلشهود  خلق أمجعُت،لنا ولل اآلخرة قدره وجعلتو شفيعاً 

 وىو مفتاح اجلنة ال يدخلها أحٌد قبلو من الوجود. 
لدين وعلينا معهم أمجعُت وصحبو وكل من اىتدى هبداه إىل يوم اصلى اهلل عليو وعلى آلو 

 آمُت آمُت يا رب العادلُت.
 :مجاعة ادلؤمنُتأيها األحبة 

كان ىذا الشهر الكرًن تكرًٌن لنيب ىذه األمة، وتكرًٌن لنا أمجعُت، فقد أسرى بو اهلل عز 
لُيصلي هبم مو عليهم وقد  نبياء وادلرسلُت من ادلسجد احلرام إىل ادلسجد األقصى ومجع لو األوجل 

 وسيدىم يف يوم الدين.رًة إىل أنو زعيمهم وإمامهم يف الدنيا إشا
اء، ويستقبلو يف كل مساء ُوجهاؤىا ومقربوىا فوق مس رج بو إىل السماوات الُعلى مساءمث عُ 

ن يدخل يف مقام ال يصل إليو أحٌد من األولُت واآلخرين نُودي أحىت وصل إىل سدرة ادلنتهى مث 
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فقال بعد أن حي اه مو مواله فناجى اهلل، ذليف ىذا ادلقام مبا أ سل مصلى اهلل عليو و سواه، وتفضل  
 يو بو يف كل صالة:يز مبا نُ 

فقال: السالم عليك أيها النيب مواله رد  عليو ، و هللالطيبات ادلباركات الصلوات )التحيات 
لو ونشهد  شريكن ال إلو إال اهلل وحده ال نشهد أ لشهود:ا، وقالت ادلالئكة ورمحة اهلل وبركاتو

 أن زلمداً عبد ورسولو(.
يف ىذه  صلوات ريب وتسليماتو عليومما قالو على حضرة اهلل فكان عرض مطالبو لو بوأُذن 

 :ناجاتو مع موالهادلاحلالة الكردية يف حالة 
 المسخ وبعضهم بالقتل بعضهم بالخسف وبعضهم ب)اللهم إنك عذَّبَت األمم قبلي 

فاعٌل بأمتي؟ فقال الجليل عز وجل معددًا ما لهذه األمة عند  نتويعضهم بالحجارة فما أ
أنا ما عاشوا وأنا لهم إذا ماتوا وأنا لهم في القبور و لهم اهلل من إكرام جل في عاله: أنا 

ستر على العصاة وفي اآلخرة ُاشفِّعك فيهم، من توكل منهم لهم في النشور ، وفي الدنيا أ
 ازيتو، إني أنا اهلل رب العالمين ال ُأخلف الميعاد(.منهم جيتو، ومن أقضرني عليَّ كف

مع ما محل  كة الزكيةار لطيبة ادلباذلذه األمة ىدية إذلية  صلى اهلل عليو وسل ممث مح ل النيب 
األعلى ألمتو، لعامل امن ىدايا األنبياء وادلرسلُت يف عامل ادللكوت، وىدايا  صلى اهلل عليو وسل م

ىدية ملك ادللوك اليت أىداىا نبُت كل ىذه اذلدايا وحسبنا أن نقف على ولكننا ال نستطيع أن 
 إلينا أمجعُت السابقُت والالحقُت وادلعاصرين إىل يوم الدين.

  اليت نن يف أم س احلاجة إليها. وفوائدىا اذلدية ناول أن نتعرف على بعض منافعهاىذه 
لم ا من فوق سبع مساوات طباقا، لنعنالصالة اليت فرضها اهلل عز وجل عليىذه اذلدية ىي 

نو يناجي اهلل من فوق سدرة ادلنتهى وكان قريباً كان كأأن ىذه الصالة إذا أد اىا العبد وأتقنها  
 فاً وىو يناجي اهلل جل يف ُعاله.ومزدل

الصالة مخسُت صالة وأخذ يًتدد احلبيب بينو وبُت سيدنا موسى يردُّه ليسأل اهلل  اهلل فرض 
 :صلى اهلل عليو وسل مىت قال التخفيف ح

      )قد رجعُت ريب حىت استحييت(.
 فقال رب العزة يف فضل الصلوات اخلمس:
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 يف العمل ومخسون يف األجر والثواب(. )ىن  مخسٌ  
حُيسب لنا األجر فيها على  فجعل اهلل عز وجل ىذه الصلوات اليت نقطعها يف أوقاٍت قليلة

 فيما ورد عن حضرتو: صلى اهلل عليو وسل م، ولذلك قال يلةول هنا مخسُت صالًة يف كل يومٍ أ
 البحر واجلو عبادة هلل عز وجل(.و )من أد ى الصلوات اخلمس يف مجاعة فكأمنا مأل األرض 

فمن أراد أن يكون هلل من العابدين فليحافظ على الصالة يف وقتها يف بيت اهلل عز وجل، 
الزالت والسيئات ويريد أن يغفر لو مواله وأن يسًت ومن ال يستطع أن حيفظ نفسو من اذلفوات و 

 ويغفر لو ذنوبو ماذا يفعل لينال ذلك؟ و عيوبو يلع
الذي يدعو إىل الصالة لنا يف كتاب اهلل بأن  ،،،،،اهلل عز وجل ،،،،،عليو بالصالة، ولذا 

 ليس ادلؤذن وإمنا ىو حضرة اهلل:
 الرعد(.01) "ْرِض َيْدُعوُكمْ فَاِطِر السََّماَواِت َواال"

وىو عز وجل ال تنفعو  ودلاذا يدعونا إىل الصالةإىل الصالة ىو اهلل،  الذي يُقدم الدعوة لنا
وعباداتنا وتسبيحنا بعد طاعة الطائعُت وال تضره معصية العاصُت وليس يف حاجة إىل طاعاتنا 

 .ٍت وحُتيف كل وقوالتكبَت حلضرتو ميد حادلأل األعلى الذين ال ديلون من التسبيح والت
 عز شانو: نو جعل ىذه الصالة من أجلنا، فقالبُت عز وجل أ

 الرعد(.01) "فَاِطِر السََّماَواِت َواالْرِض َيْدُعوُكْم ِليَـْغِفَر َلُكْم ِمْن ُذنُوِبُكمْ "
صلى اهلل ولذا قال احلبيب يدعونا لنقف بُت يديو ليغفر لنا ما سلف من الذنوب واآلثام، 

 ىذا ادلقام:موضحاً  عليو وسل م
يغتسل فيو مخس مراٍت يف كل يوٍم ليلة )مثل الصلوات اخلمس كنهٍر جاٍر بباب أحدكم، 

وساخو ـ شيئاً؟ ـ قالوا: ال ـ قال: كذلك الصلوات اخلمس ديحو فهل يُبقي ذلك من درنو ـ أي أ
 الذنوب واخلطايا(. اهلل هبن  

 ل: رجٌل بعد صالة العشاء من أصحابو الكرام وقا ولذا جاءه
صلى اهلل عليو فقال  ـ فحكاه لو ـ ؟، قال ما ىوقد فعلُت الليلة ذنبًا عظيماً يا رسول اهلل 

 : وسل م
قال: إذىب فقد غفر اهلل عز وجل  ـ قال: بلىـ أمل تشهد معنا صالة العشاء اآلخرة؟ )
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 لك(. 
ىذه  يف بعض الصغائر فإنها اهلل ووقع ترمحُ عظ م الكبائر اليت اإلنسان فإذا اجتنب 

صلوات ريب وتسليماتو الصلوات اخلمس كما بُت اهلل وكما وض ح رسول اهلل غفرىا الصغائر ت
 .عليو

َهْوَن َعْنُو ُنَكفِّْر َعْنُكْم َسيَِّئاِتُكمْ "  النساء(.40) "ِإْن َتْجَتِنُبوا َكَباِئَر َما تـُنـْ
 قال سيدنا عبد اهلل بن عباس يف ىذه اآلية: 

  صالة[.]نكفر عنكم سيئاتكم بال
فإن اهلل عز وجل  ما دام اإلنسان اجتنب الكبائر الفاحشة اليت البد ذلا من توبة نصوحا،

 يف ُعاله. يغفر لو الصغائر بالصالة إذا حافظ عليها يف مجاعة يف بيت اهلل جل
اجملتمعات وإصالحها، ألهنا  ل،،،،،،تعاىل ىذه الصالة ىي السبيل الوحيد اهلل وجعل 
  اجملتمع صُلح اجملتمع كلو.ا صُلح أىل فإذُتصلح أىلها 

خياف و فإذا مشى بُت اخللق خيشى أن يعصاه  لعبد تقوى مراقبتو دلوالهجتعل ا وجعل الصالة
احملرمات وىو يعلم أن اهلل عز وجل يطلع ويراه، فإذا وصلنا إىل ىذه احلالة اإلديانية يفعل أن 

ولذا قال اهلل تعاىل يف بيننا يف اجملتمعات تود عت من بيننا كل اخلبائث والقبائح اليت حتدث 
 شأهنا:
َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلذِْكُر اهللِ "  العنكبوت(.44) "َأْكبَـرُ  ِإنَّ الصَّالَة تـَنـْ

 تنهى عن الفحشاء وادلنكر؟ كيف 
 فيمشي يفوتزيد يف قلب العبد من خشية اهلل وخوفو من عصيان مواله، تُقوي مراقبة اهلل 

حظو وىواه حىت يفوز برضاء  رض بُت خلق اهلل يتور   وخيشى أن خيالف مواله أو ديشي وفقاأل
 ويكون من أىل النعيم األبدي يف اجلنة يوم لقاء اهلل جل يف عاله.اهلل 

ة ألجسادنا وصحة أبداننا، وىذا أمٌر يعاين منو أىل مر الصالة بالنسبوبُت اهلل عز وجل أ
نتيجة التوترات العصبية ن، اجملتمع اآلمن كثرة األمراض اليت يتعرض ذلا أىل ن ىذا الزمان األمرزي

اآلن وخاصة مراض اليت انتشرت واإلنفعاالت النفسية واجلسدية وىي السبب األساسي لكل األ
 الضغط والسكر وتصلب الشرايُت وغَتىا.
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 راض؟ عما الشيئ الذي دينع اإلنسان من الوقو  يف ىذه األمراض؟ وجيعلو يتجن ب ىذه األ 
ن عرضوا الصالة يف معاملهم أن توترات اإلنسان العصرية نتيجة بعد أىل الغرب أذكر 

من أدواٍت صناعيٍة و من ميكروفونات و من مرواح و لألجهزة ادلستحدثة من تليفون زلمول 
تُؤثر على مُخ اإلنسان ـ كهرومغناطيسية ـ مغناطيسية وكهربائية ذبذبات  مستحدثة فكلها خُترج

خية.خُيفف من ىذه التوترات  أنويتوتر والعالج وينفعل فتجعل اإلنسان يتعص ب 
ُ
 الدماغية وادل

 كيف خُيفف منها؟ 
 دتتص ىذه الذبذبات السالبة وتتسرب هنارض فإوضع اإلنسان جبهتو على األقالوا: إذا 

نسان متجهًا إىل مركز كان اإلوقالوا: إذا  ألرض فيشعر اإلنسان باألمان واإلطمئنان، ا إىل
 أكمل وأمت يف نفعو وخُلوزه من ىذه األعراض.األرض كان ذلك 

 وأثبتو اهلل يف قرآنو القدًن فقال:ىذا ما أثبتو أىل الغرب يف عصرنا احلديث، 
ُر َمُنوًعا( 91) سَُّو الشَّرُّ َجُزوًعاِإَذا مَ ( 02) ِإنَّ االْنَساَن ُخِلَق َىُلوًعا"  َوِإَذا َمسَُّو اْلَخيـْ

 )ادلعارج(. (99) "ِإال اْلُمَصلِّينَ ( 90)
ذا أد اىا اإلنسان بصدٍق ويقُت من كل ىذه األمراض فكانت الصالة ىي التحصُت إ

يبنا رسول اهلل رسلها لنا مع حبأأحلى ىذه اذلدية اليت أعطاىا لنا اهلل و  وباء العصرية، فماواأل
 :صلى اهلل عليو وسل م، ولذا قال صلى اهلل عليو وسل م

وجناًة يوم القيامة، ومن مل حيافظ على وبرىانًا  من حافظ على الصالة كانت لو نوراً )
يوم القيامة، وُحشر مع فرعون وىامان وقارون وُأيب بن  ىانًا وال جناةً مل تكن لو نوراً وال بر  الصالة

 خلف(.
     اهلل عز وجل وأنتم موقنون باإلجابة. وادعوا

 
 الخطبة الثانية:

، الذي أكرمنا هبُداه وجعلنا من عباده الذاكرين الشاكرين الفاكرين احلمد هلل رب العادلُت  
   ادلطيعُت حلضرتو عز وجل يف كل وقٍت وحُت.

 يناجي عبده يف الصالة: و،ال إلو إال اهلل وحده ال شريك ل وأشهد أن
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قال اهلل تبارك وتعاىل: محدين عبدي، وإذا قال قال العبد احلمد هلل رب العادلُت، )فإذا  
العبد: الرمحن الرحيم، قال اهلل وتعاىل: رلدين عبدي، وإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال اهلل 

دي، ىذا لعبتعاىل: أثٌت علي  عبدي، وإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعُت، قال اهلل تعاىل: 
ادلستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غَت ادلغضوب عليهم وال وإذا قال العبد: اىدنا الصراط 

   ىذا بيٍت وبُت عبدي ولعبدي ما سأل(.قال اهلل تعاىل:  الضالُت،
وصفيو من خلقو وخليلو الذي كان حيافظ على  ،وأشهد أن سيدنا زلمدًا عبد اهلل ورسولو

إنتهز أن اهلل عز وجل خف ف مرض مرض ادلوت وُأصيب باحلم ى  فعندما لصالة حىت لقاء اهلل،ا
وعلى العباس حىت بعصابة مث خرج يتوكأ على عليٍّ ربط رأسو مث عنو بعض الشيئ من أمل احلم ى 
 وصل إىل ادلسجد لُيصلي وقال:

 )ال خَت يف ديٍن ال صالة فيو(.
 اليت قاذلا قبل لقائو هلل:وكانت آخر كلماتو 

  صالة الصالة وما ملكت أديانكم(. )الصالة ال
بعدد من صلى عليو وبعدد من مل ُيصلي عليو، اللهم صلز وسلم وبارك على سيدنا زلمد 

 الشفيع لنا عندك يا رب العادلُت.واجعلو دائماً وأبداً 
 :مجاعة ادلؤمنُتأيها األحبة 

: ومل ال ءل البعضوقد يتسا ،نونن بُت يدي اهلل يف ادلسجد اآلكلنا واحلمد هلل ُنصلي 
 إليو اآلن؟ لكالم الذي استمعنا االصالة يف ما ذكرتو عن ثار آنرى 

 كما قال فيو ربو:  صلى اهلل عليو وسل مالنيب 
 التوبة(.091) "بِاْلُمْؤِمِنيَن َرُءوٌف رَِحيمٌ "

يف ال يكون إو حقو ال ومل نوفز الذي ذكرنا بعضو، العظيم الذي علم أن تأثَت الصالة التأثَت 
 الوقت يف بيت اهلل جل يف عاله.الصالة يف مجاعة يف أول 

 فيقول بعضهم يف نفسو ما دامتونن يف زماننا مشى كثٌَت من ادلسلمُت على أىوائهم، 
قال  صلى اهلل عليو وسل مادلياه يف شقيت وادلصل ى عندي فُأصلي يف بييت، ونسي أن النيب 

 :ألصحابو ذات يوم
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مجاعة ادلسجد يف ذىب إىل إقواٍم ال يصلون يف أُيصلي بالناس مث )مهمُت أن آمر رجاًل  
 فُاحرزق عليهم بيوهتم(.

علم أصحاب النيب ىذه للفضل الذي ُحرموا منو واإلكرام اإلذلي الذي أُلغي بالسنبة ذلم، 
األويل، وبعضهم يُليب بعد احلقيقة، فكان بعضهم ينتظر الصالة قبل اآلذان، وىذه ىي الدرجة 

واألخَتة يلحق اجلماعة يف التكبَتة األوىل اآلذان وىذه ىي الدرجة الثانية، والدرجة الثالثة مسا  
 .املإلمام تكبَتة اإلحر 

كانوا يعزُّونو دلدة ثالثة أيام للفضل كانت تفوتو تكبَتة اإلحرام األوىل يف اجلماعة،  والذي  
 الكبَت الذي فقده من اهلل عز وجل.

رم مل حُ أسبوعًا دلدة اجلماعة األوىل يف بيت اهلل، فكانوا يُعزونو  أما الذي كانت تفوتو صالة
 ن اهلل قال عن الصالة:فيو من فضل اهلل وإكرام اهلل أل

 النساء(.014) "ِإنَّ الصَّالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِكَتابًا َمْوُقوتًا"
ما أعود إىل ادلنزل، البعض يقول يف العمل أو يف السوق عند مسا  اآلذان: سُأصلي عند

واحلبيب مل يفعل ذلك، فقد كان يف سفر وحان وقُت الظهر فسأذلم ىل معكم ماء؟ فقالوا: ال 
دلاء ميٌل واحٌد ـ وادليل بيننا وبُت افذىب الذي يبحثون عن ادلاء مسرعُت وقالوا: يا رسول اهلل ـ 

 فقال:إثنُت كيلومًتاً إال ربعاً ـ حوايل 
 أبلغو(. )وما يدريٍت لعلٍت ال

  .وتيمم وأد ى الصالة يف وقتها هلل عز وجل
 لنفسو أعذاراً ال يُقرىا الشر  الشريف ليصلي يف بيتو:أقول دلن يقدم 

رسول اهلل ليس يل قائد ـ يعٍت واحد يقودين إىل  اوقال: يإىل النيب جاء رجٌل كفيف النظر 
 :يو وسل مصلى اهلل علهل تأذن يل أن ُأصلي يف بييت؟ فقال ف ـ ادلسجد

 قال: نعم، قال: إذن ال صالة لك إال يف ادلسجد(.)أتسمع اآلذان؟ 
ادلعدات والوسائل احلديثة، فكلنا جًة علينا أمجعُت بعد اآلن أصبح حُ اآلذان وأظن أن 

فالذي ينبغي علينا مجاعة ادلؤمنُت أن يف بيوتنا ويف أعمالنا ويف أسواقنا، يستمع اآلن إىل اآلذان 
 .ة يف وقتها يف مجاعةنؤدزي الصال
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وتقب ل اهلل عملو، فيتقب ل  ويكيفك شرفًا وفخرًا أن صالة اجلماعة إذا كان فيها رجٌل صاحل 
 .اهلل الصالة من اجلميع من أجلو

فقد قال من خيار ادلتقُت ومن أكابر ادلقربُت أما اإلنسان إذا صل ى مبفرده حىت ولو كان 
 :صلى اهلل عليو وسل م

صالة الفذ ـ والفذُّ يعٍت الذي ال مثيل لو يف عبادة اهلل ـ اعة تفُضل صالة صالة اجلم)
  بسبٍع وعشرين درجة(.اجلماعة تفُضل صالة الفذ 

، ذىبت األمراض مجاعة يف بيت اهلللصالة يف وا اإذا رجع ادلسلمون إىل أنفسهم وأحي
الم، وذىب من اجملتمع ة واخلوف من ادللك العالقلوب باخلشيواحتيت  ،جسامواألوجا  من األ

 ومن مشاكل عظام وكان ادلسلمون أمجعون يف وئام.إجرام  ما نراه من
علنا وأوالدنا وبناتنا وزوجاتنا وذرياتنا وأن جينسأل اهلل عز وجل أن يُوفقنا إلقامة الصالة، 

 رين شاكرين حاضرين بُت يدي اهلل جل يف ُعاله.ذاكمقيمُت للصالة وزلافظُت على طاعة اهلل، 
اللهم حبب وارزقنا اجتنابو،  اً ىالكاللهم أرنا احلق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا الباطل زاىقًا و 

واحفظنا حبفظك من مجيع ادلعاصي لينا فعل اخلَتات وعمل الطاعات واستباق الصاحلات، إ
 وادلنكرات.
منهم واألموات اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمُت وادلسلمات وادلؤمنُت وادلؤمنات األحياء اللهم 

 إنك مسيٌع قريٌب رليب الدعوات يا أرحم الرامحُت.
هم يف كل مكان وأدحض هبم القتلة وادلروعُت للمسلمُت يا رمحن، واجعلاللهم أيد جنودنا 

 يف حصون أمنك على مدى الزمان.
ووفقو للعمل لصاحل العباد والبالد وامجع عليو  ،اللهم أنصر رئيسنا على كل من عاداه

 ة الصاحلة.البطان
 عباد اهلل اتقوا اهلل:

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر  ِإنَّ اهللَ " يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواالْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َويـَنـْ
 النحل(.21) "َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 

 ة. أذكروا اهلل يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصال
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