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 فضيلة الشيخ فوزى محمد أبو زيد 

 ـ ظهراً ادلسجد القبلي مغاغة ـ نزلة بلهاسة ـ 
 ىـ  1241رجب  62موافق  1/5/6112األحد: 

  درس الظهر:
 ىل الشقاء()أىل السعادة وأ

 بسم اهلل الرمحن الرحيم:
 تتم كالمو اآلية اليتكار لكي نفقو مراد اهلل عز وجل يف  كالم اهلل حيتاج إىل التدبر واإلد  

 ىلها أمجعٌن فيها مالحظات ال لبدوا من لالولو ونسل  اهلل أ  نكو  من أالشيخ عاشور يف
 أو  وىلة دلن يقف عند ظاىر اآليات وال يتدبر ما فيها.

 أو  ملحظ هبا:
 ىود(.111) "َوَأمَّا الَِّذيَن ُسِعُدوا"
  :وليست منا حنن ال بعمل وال بلمل وال بعللالسعادة من اهلل، و 

 موالنا تنزَّه عن علل    إنو الرب المنزَّه والكبير إن
 ىذه احلكاية، فلو  ما تلق اخللق أين كنا؟ قا :واحلبيب وضَّح 

)قبض اهلل قبضًة بيمينو ـ وليست ميينو كيميننا ىذه ـ نز ه اهلل، فكل ما تطر ببالك فاهلل 
قا  ـ يف ناحية ـ ىؤالء قبض قبضًة بيمينو و لى قدر فهمك، عفهو يلليك مبا ىو خبالف ذلك، 

شيئاً ـ وىل كنا نعرف تالص إنتهت احلكاية توع اجلنة اجلماعة دو  بإىل اجلنة وال أُبايل ـ 
أبداً ـ لكنو كا  يعرف وىل سبحنا لسبيحة؟  وقتها؟ وىل كنا عملنا شيئاً؟ وىل كنا صلينا ركعة؟

 يت فيما بعد.  ىذا سيلأ
 .يف الدنيا واآلترة من أىل جنتواهلل عز وجل لسعادلو وجعلنا فاتتارنا 

، وقبض قبضة بيساره وقا : ىؤالء إىل فقبض قبضًة بيمينو وقا : ىؤالء إىل اجلنة وال أُبايل
 النار وال أُبايل، وماذنبهم يا رب؟ فيقو  لنا يف القرآ :

 فصلت(.11) "َوَأمَّا َثُموُد فَ َهَديْ َناُىْم فَاْسَتَحبُّوا اْلَعَمى َعَلى اْلُهَدى"
من يعملو أىل إال ويُولد على الفطرة،  لكن ما من مولودٍ  العمى،م من اتتاروا سكة ى
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لصيب النفس اخلسيسة اإلنسية  أىل الكرب، فال يليت شيٌئ من الغرب يسُُّر القلب،ـ الغرب  
 الشيطانية، لكن ما يسر القلب اليليت إال من عند حبيب اهلل ومصطفاه وأحباب الصاحلٌن.

لفطرة ، اوا حىت عن الفطرةاحليوانات ال لرضاىا لنفسها، ختلُّ آل  أفعا  اوىؤالء يعملوا 
جيربونا حنن  وىم ختلُّوا عنها، وادلصيبة الُعظمى أهنم يريدو  أ  اليت فطر اهلل الناس عليهااإلذلية 

ويقولو : كيف لعادو  الشذوذ، وىذا  الشذوذإباحة  من أىل اإلسالميريدو  على ىذا، 
اذا يا أتي؟ ىل ىي فطرة اهلل؟ وىل يوجد صاحب فطرة سليمة ويقبل ىذا الشذوذ حق، حق م

 الوضع؟ 
 الء كما قا  ربنا فيهم:ؤ فه

 األعراف(.111) "ُأوَلِئَك َكاالنْ َعاِم َبْل ُىْم َأَضلُّ "
يوجد شيٌئ أيت بو ربنا وال فاألنعام ماشية على ادلنهج الذي عملو ذلم ربنا، لكن ىؤالء ال 

 لوه.يبد  يغًنوه أو يريدو  أ  يريدو  لركو، بل 
ىل   إأو أُنثى لتحوَّ يكو  رجاًل وربنا تلقو رجاًل فيذىب للطبيب وحيو   نفسو إىل أُنثى، 

 رجل، دلاذا ختالف الفطرة؟
أين الفَطر  متخلفٌن يف الفطرة والفكر وإ  كانوا أعلى منا يف العلم،أهنم نا يعرفنا فرب

 ادلستقيمة؟ الفطر السليمة ليمة يا أحباب؟ سال
 لرضى بذلك؟ أبداً.اآل   ىل احليواناتو ال فيها زواج وال تصوصية، اليت شيوعية اليريدو  

الشيخ زلمد عبده رمحة اهلل عليو عندما ذىب إىل باريس، قالوا لو: لعاَ  معنا لنريك مزارع 
 لعناية البيطرية،وادلباين واألكل وا اخلنازير، فذىب معهم فوجد ادلزارع يف غاية الفخامة والنظافة

وأنتم لقولو : أننا نُؤكلها  حرَّم اإلسالم أكلها؟ مَ فقالوا: ىذه ىي اخلنازير عندنا كما لرى، فلِ 
 داً؟ فقا  ذلم:ج كما لرى أكلها نظيفٌ أنت  و  قاذورات،

لو مبا  فللواال ىو غًن ذلك، إئتوين خبنزيرة أُنثى وذكرينن ولكو  األُنثى لشتهي الوقاع، 
 وىذا يساعد اآلتر.ا بعضهما لذكرين يعاونطلب، فوجد ا

، البعض   بعضهماة، فوجدوا أ  الديكٌن كادا يقتالفقا : ذلم: إئتوين بديكٌن ودجاج
ى من اللحم اإلنسا  يُعدَ و فقا  ذلم: من أجل ذلك حرَّم اهلل أكل اخلنزير ألنو يقتل الغًنة، 
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البٌن ـ ال ولذلك ىل ىناك عندىم غًنة؟  ل حلم اخلنزير فال يكو  عنو غًنة،يلككلو، الذي يل 
 الرجا  وال بٌن النساء. 

اليت لصيب الفرد واإلنسا  يريدو    يصد روا لنا ىذا الكالم، وكل القبائح وأيضًا يريدو  أ
 لنا باسم ادلدنية واحلضارة.لصديرىا 

 فهؤالء يا إتوانا كما قا  حضرة النيب:
  أُبايل(.ىل النار والوقا : ىؤالء إ بض قبضةً )وق

 لكن بالنسبة لنا:
  "َوَأمَّا الَِّذيَن ُسِعُدوا"

  ال ـ فإهنم اآل  يف اجلنة:ىل قا : سيدتلو  اجلنة؟ 
  "َفِفي اْلَجنَّةِ "

 وما الدليل؟
َمَواُت َواالْرضُ "  ىود(.111) "َفِفي اْلَجنَِّة َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السَّ

 تر؟ وىل يوجد مساوات وأرض يف اليوم اآل
 طوى األرض وكل شيٍئ، فما معىن اآلية، يقولو :فُتطوى السماوات ولُ 

ك كلها كو  من أىل العناية، فاجعل أحواللريد أ  لإذا كنَت قد كتب اهلل لك اذلداية، و 
 وكيف ذلك؟وأنت ىنا يف الدنيا يف اجلنة، 

 نعم: جد جنة يف الدنيا؟ النيب قا إجلس دائماً يف اجلنة، وىل يو 
رمت باجلنة فارلعوا ـ وارلعوا يعين اجلسوا وال لتعجلوا ـ قالوا: وما رياض اجلنة يا رسو  )إذا مر 

 قا : حلق القرآ (. قا : رلالس العلم، ومرةً  ةً ر ومالذكر،  اهلل؟ مرًة قا : ِحلقُ 
يف رللس من ىذه ىل العناية فلكو  دائمُا جالسًا أ  أكو  من أأنا أريد  فإذا كنتُ 

ـ حىت ولو كنُت يف ذكر أو يف لالوة قرآ  أو يف حتصيل علم أكو  جالسًا فإما أ   اجملالس،
 :صلى اهلل عليو وسلَّمقا  فهل وأنا وحدي يكو  رللساً؟ نعم وحدي ـ جالساً 

إىل بغيتكم، وا )إ  هلل مالئكة سياحٌن إذا وجدوا قومًا يذكرو  اهلل لعاىل نادوا: ىلمُّ 
 (.السماء فيحفوهنم بلجنحتهم من األرض إىل عنا 
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فإذا جلست وحدك لذكر اهلل فادلالئكة اليت يف الكو  سيللو  إليك وجيلسو  حولك  
 الذكر معك ولكنك ال لتنتبو لذلك.ويعملوا حلقة 

فقد أصبحَت يف روضة من رياض اجلنة أو مع كتاب اهلل، فإذا كنُت أعمل يف الغيط 
على العمل ويعطيين قوًة وعزمية  ُيشجعينوىل السمع مينعين من العمل؟ ال بل ومشغو ، أمسع 

 :صلى اهلل عليو وسلَّموقا  
 )السامع والقرئ يف األجر شريكا (.

  ذلما من األجر مثل بعضهما دتاماً.
 )والعامل وادلتعلم يف األجر شريكا (.

وإما يف رللس ذكر اهلل، فلكو  يف ىذه اجملالس إما يف رللس علم وإما يف رللس قرآ  
 وىي اليت يقو  فيها بعض الصاحلٌن: العاجلة ام، فلين أكو  حالياً؟ يف اجلنةادلباركة على الدو 

قيل: وماىي؟ قالوا: معرفة باهلل ]أ  هلل جنٌة عاجلة من دتلها ال حيتاج إىل اجلنة اآلجلة، 
 لعاىل[.

 وكا  بعض الصاحلٌن يقولوا لو: أنت دتلت اجلنة أو رأيت اجلنة؟ قا :
 فهي معي[.]جنيت يف صدري حيثما مشيُت 

 وما ىي اجلنة اليت يف صدره؟ ذكر اهلل:
 الكهف(.62) "َواذُْكْر رَبََّك ِإَذا َنِسيتَ "

 طوا  سًنه يذكر اهلل يف نفسو:
 آ  عمرا (.11) "الَِّذيَن َيْذُكُروَن اهلل ِقَياًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبِهمْ "

ة ورلالس القرآ ، كل ىذه اجملالس فمجالس اخلًن ورلالس الرب ورلالس الرمحة ورلالس اذلداي
لكو  روضة من رياض اجلنة، فادلسلم يعمل حسابو أ  يتقلب يف رياض اجلنة يف حيالو الدنيا 

اآل  أهنينا روضة  ن، فنحُأترى يذىب لروضةفإذا أهنى ىذه الروضة من روضة إىل روضة، 
إ   وحالياً النيب العدنا ،  ومسعنا قبلها وبعدىا روضة القرآ ، وبعدىا أيضًا روضة مديحالعلم، 

 الرمحن عز وجل وىي ذكر اهلل لعاىل.ذكر شاء اهلل سندتل يف روضة 
 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى ىلو وصحبو وسلَّم
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