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 لفضيلة الشيخ األستاذ / فوزى محمد أبو زيد 
 مسجد النفادة ـ جرجا ـ سوهاج

 ىـ  0326ذي احلجة  30موافق  32/8/3105التاريـــــخ: 
 [درس بعد خطبة اجلمعة]

 قولوا مجيعاً:
يا أهلل يا أهلل يا أهلل نسألك سبحانك علمًا نافعاً، وعماًل رافعاً، وقلبًا خاشعاً، ولساناً 

 ضارعاً.
من علٍم ال ينفع، ومن عمٍل ال يُرفع، ومن قلٍب ال خيشع، ومن لساٍن ال اللهم وذ بك ونع

 يضرع، ومن دعاٍء ال ُيسمع يا رب العادلُت.
 وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آلو وصحبو وسلم  

 نقطة صغَتة أريد أن أُوضحها وبعد ذلك نفتح الباب للسائلُت إن شاء اهلل.
ادلصرية يشًتيها ومن يشًتي منا البضاعة  نتحسِّر،و اليابانية بضاعة أكلنا عندما نرى ال حنن

 ليست باجلودة األصلية. ألنو يعرف أهناعلى مضض، 
رًة أن من ودة  ولسأس  وما عجعل انإنسان سسوىؤالء اجلماعة مب وصلوا إىل ىذه اجل

يها يف سياهتم، وحنن أوصلهم ذلذه اجلودة ادلبادئ انإسالمية اليت أخذوىا من انإسالم ومشوا عل
 ضربنا هبا عرض احلائط بل والعياذ باهلل لفظناىا ورجعنا مرًة ثانية إىل اذلمجية.

 لنا فيو: أول مبدأ من مبادئ انإسالم ربنا قال
 التوبة(.014" )َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنونَ  َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَ َرى اللُ "

أو عمل عند أسد،  أي زمان عمل خاص أو عمل عام كل مسلم يعمل يف أي مكان ويف
سُيعرض عليو ىذا العمل  صلى اهلل عليو وسلَّمويراه والنيب ن ربنا ينظر إليو، البد أن يالسظ أ

 ألنو احملامي الذي يدافع عنا، ىل ينفع احملامي يدافع بدون انإطالع على ادلل  
 :صلى اهلل عليو وسلَّملك قال ذول ادلل  بالكامل ويعرف ما فيو، البد أن يطلع على

ن وجدُت خَتاً محدُت اهلل تعاىل على ذلك، وإن )تُعرض عليَّ أعمالكم ـ سُتعرض عليو ـ فإ
 وجدُت غَت ذلك إستغفرُت اهلل عز وجل لكم(.
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 وأرضاه. رضي اهلل عنورواه انإمام البزار  
ولنا اجلنة شرطو موافقة وادلؤمنُت أيضًا يرونا، وادلؤمنُت ماذلم  فنحن ربنا عز وجل جعل دخ

كان ادلؤمنُت، يعٍت ىل يوجد أسد يتعبد هلل ويُغضب اخللق ويدخل اجلنة  ال ـ سيدنا رسول اهلل  
دي  يف البااري ومسلم ـ فقالوا: كان احلذا ـ وى ذات مرة مع أصحابو ومرَّت جنازة اً جالس
: وما ، فقال: وجبت، قالوافقال: وجبت، مث مرَّت جنازة ُأخرى بعدىا فقالوا: كان كذا صاحلاً،

 وجبت يا رسول اهلل  قال:
، األول شهدمت لو بالصالح فوجبت لو اجلنة، واآلخر شهدمت لو بغَت ذلك فوجبت لو النار

 اهلل يف األرض(. أنتم شهداء
 فرَّسنا هبذه الشهادة وقال: صلى اهلل عليو وسلَّماحلبيب حنن من يشهد لبعض، سىت أن 

 يت وجبت لو اجلنة(.)من صلى أربعون من أم
، فهل أستأجر أربعُت واسد يصلون عليَّ  ال  البد أن فأنا أستاج إىل الناس ليصلون عليَّ

والدعاء عبارة عن ماذا  تكون شفاعة يل عند اهلل، عليَّ  وخالصُت هلل وصالهتم أتون خملصُتي
يقول: خالص من  يا رب من أجلنا إغفر لو أعُ  عنو وأدخلو اجلنة وجنِّو من النار، :يقولون

   أجلكم أنا قبلتو.
أكثر يأيت واسد و رسالة ستحدث يف اآلخرة،  يروي صلى اهلل عليو وسلَّمسىت أن احلبيب 

وكان رسيمًا ويريد أن مَت األنبياء وادلرسلُت واجلماعة ادلؤمنُت عملوا بقول أ، منضبطةأعمالو غَت 
 قال: ال: ر،ح أن ُنصلي على واسد ونًتك اآلخوال يصِّ  حُنب بعضنا،

 )صلِّ على كل برٍّ وفاجر(.
ألنك لن مادام قد مات على ال إلو إال اهلل فأنت ُتصلي عليو وليس لك شأٌن بغَت ذلك، 

 حتاسبو وسسابو على اهلل:
 )وصلِّ خل  كل برٍّ وفاجر(.

فال يصِّح، ألنو يصلي  : ىات لنا فيش وتشبيو أواًل ال تقول لوففإذا وق  واسد إمام 
وننال وىذا لننال ثواب اجلماعة جلماعة، وحنن صالتنا مع اهلل، وىو صالتو مع اهلل لقيادة ا
 يقبل عمل اجلميع ألجلو.ن يكون بيننا رجٌل صاحلاً من اجلائز أفالقبول 
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 حنن صلينا عليو فربنا يقول لنا: تعالوا علشان أريكم ملفو، فال يوجد فيو شيٌئ يصلح هنائياً  
 يقولون كما قال خَت النبيُت:كي  شهدمت لو  ف،  وال سسنة

 لمتكم نك ـ ماذا عُ )أنت الذي علمتنا يف قرآ
 يوس (.70) "َوَما َشِهْدنَا ِإال ِبَما َعِلْمَنا َوَما ُكنَّا ِلْلَغْيِب َحاِفِظينَ "

 قال: أنت أعطيتنا عالمة واسدة للشهادة علمها لنا، دلن نشهد يا رسول اهلل 
 فاشهدوا لو بالصالح(.)اشهدوا بانإديان( ـ ويف رواية: )إذا رأيتم الرجل يعتاد ادلسجد ف

وما بينو وبُت اهلل، فال شأن يل بو، ألنٍت لن أساسبو ولكن ُأساسب نفسي فقط، فيقول 
 اهلل تعاىل: 
 شهادة عبيدي يف عبدي وجتاوزُت عن علمي فيو، أدخلوا عبدي اجلنة(. )قبلتُ 

ن ادلنفعة منفعة دنيوية، ُت الذين يعتقدون أم الناس الغافلسىت يعلفهل ننفع بعضنا أم ال  
وإذا مل يكن لو عنده منفعة يتجاىلو سىت ولو   ،صاسبوواسد يوإذا كان لو منفعة دنيوية عند 

 .كان جاره
وحتتاج إىل شهادتو أنت حتتاج إىل ادلنفعة اأُلخروية أكثر، ألنك حتتاج إىل صالتو عليك، 

رسول اهلل، وكما  اء اهلل عز وجل يف األرض كما علمناألننا شهدبانإديان وبالصالح وبالُتقى، 
 بُت لنا القرآن:

 البقرة(.032" )وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا ِلَتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاسِ "
 على بعض بفضل اهلل عز وجل.حنن شهداء 

أن اهلل يطلع عليو ويراه،  يف القرآنربنا إذن ادلؤمن إذا عمل أي عمل البد ينتبو كما علمنا 
 ويعلم ظاىره وخفاياه، فلو مجَّل ظاىره للناس والنية غَت خالصة للناس، فربنا يراه:

رَّ َوَأْخَفى"  طو(.6) "يَ ْعَلُم السِّ
 غافر(.08) "ْعُيِن َوَما ُتْخِفي الصُُّدورُ يَ ْعَلُم َخائَِنَة األَ "

 د اهلل سيطلعون ويرون ىذا العمل.ن عنوالنيب سُيعرض عليو العمل، وادلؤمنُت الذين يشهدو 
يف ناه يف كل عمل، فهل يوجد واسد منا يُقصِّر ضر ىذا ادلشهد لو أننا مجاعة ادلؤمنُت استح

 :عمل  وىل يوجد واسد منها يعمل عماًل يُغضب اهلل  وىذا العمل كي  يعملو  يقول احلبيب
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 )إن اهلل حيب إذا عمل أسدكم عماًل أن يتقنو(. 
إتقان العمل  من عندنا ـ ومعذرًة يف العبارة ـ ىل عندىم  اجلماعة من أين أخذواإذن ىؤالء 

 وافتعليمات الدنيا عندىم تقول: أتركتعليمات إن كانت دينية أو دنيوية تدعوا إىل إتقان العمل  
ال توجد، ومن أين أخذوا ىذه   والدنيويةُرىبان،  واألديرةإىل الصحاري والقفار  الدنيا واخرجوا

رة انإسالم وسالة التعليمات  من عندنا عندما ذىبوا إىل بالد األندلس ورأوا انإسالم وسضا
 رة.اانإسالم نقلوا ىذه احلض
 ىي   يف السياسة ماأكرب دولة يف العامل كلو  فلو إنتبهتم اآلن ـ

تها  تقوم على اسسة، فكي  تقوم سياأسبانيا أكرب دولة يف العامل ذلا دخٌل من السي
 عندما كانوا ىناك وىي موجودة إىل اآلن.وادلساجد اليت بناىا ادلسلمون القصور 

ه الذي بنافيكون أكرب دخل يف العامل احلضارة انإسالمية وموجودة إىل اآلن، البنيان 
ون هبا إىل عجبوباخلطوط القرآنية يتحَتون فيها ويوالزخرفة اليت عملوىا وكلها بالقرآن، ادلسلمون 
 و انإسالم وانإسالم كان كذلك.، ماىذا  ىذا ىاآلن

عندما ىدَّد ملك فرنسا مجاعة من جَتانو إستغاثوا هبارون الرشيد، وىارون الرشيد بع  لو 
هبدية، فعندما رآىا ملك فرنسا قال: ابعدوىا عٍت ىذا جن، وكانت اذلدية عبارة عن ساعة 

على عة جندي ويصعد ألخيرج من السامن الوقت كلما مرَّت ساعة إخًتعها العلماء ادلسلمون،  
الساعة ويُردد اآلذان، من الذي اخًتع ىذه الساعة  العلماء ادلسلمُت، وكل أدوات الطب 

 كلها من الذي اخًتعها  ادلسلمون.البدائية  
 فاجلماعة ادلسلمُت ىم الذي اخًتعوا ىذه انإخًتاعات وىم أخذوىا منا وطبقوىا:

 ب إذا عمل أسدكم عماًل أن يتقنو.إن اهلل حي
يقول للمسلم: ال تضيِّع الدين الوسيد الذي يبح  عن الوقت وقيمة الوقت ىو انإسالم، 

 يف شيئُت إثنُت:وقتك إال 
وليس للمؤمن عمٌل غَت ىذان يُرضي اهلل، أو يف عمٍل سالل نافع لك وألوالدك،  فيمإما 

 سالل يل وألوالدي، وىذا انإسالم. انإثنان، إما يف عمل رافع عند اهلل، وإما يف عمٍل نافع
 أواًل: أوالدي ألؤمنهم وإذا إنتهيت من ذلك:
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 )الضحى(.( 7) "َوِإَلى رَبَِّك فَاْرَغبْ ( 6) فَِإَذا فَ َرْغَت فَاْنَصبْ " 
 مل يعرف قيم الوقت كادلسلمُت.و بع ذلك إىل اهلل عز وجل، فأتوج

خلبز والُغموس، فذات ديرٍة جاءوا لو كانوا يأتون لو باسيدنا عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو  
قالوا: دلاذا  ة قال ذلم: التصنعوا يل طعاماً بعد اليوم إال فتيتاً، باخلبز يف مرق ـ فتَّة ـ فلما أكل الفتَّ 

فلما يأكل الفتُّ يأكل كلي الفتيت واخلبز اجلاف مخسُت تسبيحة أنا أوىل هبن، قال: بُت أ
 تسبيحة، والفرق بُت ىذه وتلك مخسُتسيغيب شوية،  كل اخلبز اجلافبسرعة شوية، ودلا يأ

 بيحات. سىل هبذه التوىو أو 
 ادلسلمُت األولُتهؤالء اجلماعة ىل يوجد من عرف قيمة الوقت كهؤالء اجلماعة  ال ف

 وروبيُت ىذه البضاعة.الذين أخذ منهم اجلماعة األ
ماليزيا ويف الصُت ويف ويف والدليل على ذلك أن عندنا الذي نشر انإسالم يف أندونيسيا 

 ويف أفريقيا، من ىم  اذلند 
الذي نشر انإسالم ىناك  التجار الذي كانت ذا  ال اخلطباء وال العلماء وال اجليوش، فمن

 عندىم األمانة انإسالمية.
التعامل والرضا بالقليل من الربح، وعدم  يفو رآىم الناس ورأوا الصدق يف القول واألمانة 

 فتعجبُّوا وسألوىم: يف الشراء،  الغش يف البيع وال
ن ، فقالوا ذلم: إن ىذا ديٌن عجب أمن الذي أمركم هبذه األخالق الكردية  قالوا: انإسالم

 نتعرَّف عليو، فدخلوا يف دين اهلل عز وجل.
  أس شيٍئ  من تعامالت ىؤالء التجار.ىذه البالد العظيمة دخلت يف انإسالم من  كل

 با ويدرس انإسالم ويقول: رجٌل من أورو  يكونفعندما 
نزل ألرى ادلسلمُت الذين مشوا على وأ، بلد األزىر وبلد انإسالمذىب إىل مصر دلا أ

فهل يزيد إديانو أم يرجع مرًة ُأخرى  سَتجع مرًة ُأخرى ألنو انإسالم، فما رأيكم ماذا سيفعل  
 يالد.شهادة ادلببانإسم فقط و رأى إسالماً سالم، انإيرى مسلمُت ولكن ال يرى 

تسُّر األمساع، ال الطيبة اليت الغَت مة والكلمات األلفاظ األلي فلو دخل السوق فماذا يرى 
 والغش ىنا وىناك والنصب ىنا وىناك وانإستيال ىنا وىناك، فهل ىذه أسواق ادلسلمُت  
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ن مُت لتكون فاًَّا وقع فيو ادلسلمو لبلدان ادلسلساشا هلل فهذه أسواق نصبها الشيطان  
 بوا رب العادلُت عز وجل.ضفُيغ

يعترب نفسو مندوب مبيعات لكن ادلسلمُت األولُت مل يكونوا ىكذا، فكان كل واسٍد منهم 
وب مبيعات رجٌل سلوكو طيب وأخالقو دفلما أرى منيف شركة حممٌد رسول اهلل والذين معو، 

 سالم.وأشًتي منها، فكان كل واسٍد منهم يعترب نفسو دُيثل انإطيبة أثق يف الشركة 
نو يكون ظاىرًا وباطنًا صورة مصغَّرة من نيب انإسالم فلذلك كان حيرص كل واسٍد منهم أ
 على قدره صلوات ريب وتسليماتو عليو.
هؤالء القوم هنضوا باختصار بالتعليمات وبادلبادئ وبادلُثل ـ فىذا باختصار وادلوضوع طويل 

يلة والدعارة وادلادرات روا لنا اآلن الرذاتلهم اهلل صدَّ اليت أخذوىا منا وىذا سر تقدمهم، وق
، سرمونا منهاو الطيبة  األسوالوتركوا ، روىا لناوادلسكرات والعري وكل األخالق الفاسدة صدَّ 

عز وجل علينا  نزل اهلل ر وتركنا األساس الذي على أساسو أوحنن مشينا وراءىم يف ىذا ادلضما
 ة ناىضة يف الدنيا وأمة فائزة يوم ادليعاد.مر النيب أن ينهض بو لنكون أمأكتابو وقرآنو و 
 يف أي شيئ   ، صحوة إسالمية ـإىل صحوةيا أسباب حنتاج 

 يت ربنا وضحها واليت سددىا النيب،وألخالق ادلؤمن وال نرجع مرًة ُأخرى لسلوكيات ادلؤمن،
ناتنا ولبومنشي عليها كلنا وليس ىذا من أجلنا فقط، ولكن لُنظهر مجال انإسالم ألوالدنا، 

 ولغَتنا من ىذه األمم. وألسفادنا وجلَتاننا،
من األخالق القرآنية ما ختل  سبة لو ظهر ادلؤمنون ببعض ما أنعم اهلل بو عليهم يا أواهلل 
 على ظهر األرض من الدخول يف دين اهلل عز وجل. رجلٌ 

ننا نأكل يف لكن مالذي جعلهم رجعوا  ألننا كما نرى أسوالنا ال تنفع وال تسُّر، دلاذا  أل
 بعض وىم غَت ذلك، فالرسول يقول:

 يف توادِّىم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواسد(. )مثال ادلؤمنُت
 ىل نقول: كان وانتهى  فلماذا ال نفعلو  ىل حنن غَت قادرين    اآلن أين ىذا الكالم

 قادرين إن شاء اهلل على تنفيذ مراد اهلل إذا عزمنا وصممنا:
ْل َعَلى اللفَِإَذا َعزَ "  آل عمران(.048) "ْمَت فَ تَ وَكَّ
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: دلاذا أنا فقط  الرسول قال: ال ليس ىذا بعذٍر، فهذا ُعذٌر أقبح من منهم ل واسدكيقول   
 ذنب:

ودلاذا أنا )ال يكن أسدكم إمَّعة، يقول: إن أسسن أسسنُت وإن أساء أسأُت ـ وماذا أفعل  
 قيم الدنيا  قال: ال ـوىل أنا يٌ بالذات  

 وإن أساء الناس أن حتسنوا(. ،ولكن وطنِّوا أنفسكم إن أسسن الناس أن حتسنوا
وإعالؤه لقيم كم كان معو يف بداية الدعوة  ال أسد، ولكن إصراره ودتسكو بادلبادئ   والنيب

 .صلوات ريب وتسليماتو عليواهلل مجع عليو األمة كلها كما نرى، دلاذا  للعزدية اليت كانت عنده 
نك أ شوية عزدية ولو ُبشرى عند اهلل يكفيك فاراً يف ىذا الزمان حيتاج إىل منا كل واسٍد ف

 :صلى اهلل عليو وسلَّمتدخل يف قول رسول اهلل 
 )من أسيا سنيت عند فساد أميت فلو أجر مائة شهيد(.

  لك من األجر  أجر مائة شهيد. سالياً فكم يكونكونك حُتيي سنة من سنن رسول اهلل 
سييت السنة يف ىذا العصر، فال يوجد شيئ عند ربنا   نعم ألنك أأجر مائة شهيد

ن اهلل سُيعينك ، وإذا عزمت فإباجملاين، ال إهنا تسعَتة عالية وأجر غاىل عند اهلل، ولكن دلن يعزم
 ويقويك ويساعدك ويراعيك وأيضاً يُعطيك األجر العظيم:

 سيا سنيت عند فساد أميت فلو أجر مائة شهيد(.)من أ
 أربع مائة سنة، ولكن سضرة النيب ذات يوٍم قال:و أل   وبُت سضرة النيب بيننا

ـ الذين دلا يأتوا بعد ـ أنا مشتاق للجماعة الذين يأتون من بعدي إخواين )واشوقاه نإخواين، 
آمنوا يب ومل تون يف آخر الزمان ، إخواين يأقالوا: يا رسول اهلل ألسنا إخوانك  قال: أنتم أصحايب

الواسد بسبعُت منكم، قالوا: بسبعُت منا أو منهم يا رسول اهلل  قال: بسبعُت  يروين، عمل
 منكم، أنتم جتدون على احلق أعواناً وىم ال عجدون(.

 .سبعُت صحابياً فعمل الناس الصادقُت يف ىذا الزمان يسواي عمل 
 فقط العمل، ألنو تكلم عن نٍت أقول: أنٍت أفضل من الصحابة، ساشا هللأ وليس معٌت ىذا
 ولكن كما قال: لو يساوي عمل سبعُت صاسيبولكن عمصحايب، أومل يُقل: أفضل من 

 )إذا ذُكر أصحايب فأمسكوا، وإياكم وإياىم(.
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 ما بلغ ُمدَّ أسدىم وال نصيفو(.لو أنفق أسدكم مثل ُأسٍد ذىباً ) 
وا ويقول: حنن رجال وىم رجال  ال ال، يكفيهم أهنم رأ همأسٌد منكم فيأن خيوض إياك 

فهذه وعاشوا معو واستمعوا إليو ومشوا بُت يديو وجاىدوا يف الدفاع عنو، حممدًا رسول اهلل، 
عز وجل ما يوصلنا إليها إال إذا أكرمنا اهلل عز وجل راقية ليس ذلا عند اهلل  درجاٌت عالية ومنازل

 قنا هبم على خَت.حلوأ
، وتكون أيضًا فيمن قال فيهم فأنت إذا دتسَّكت هبذه ادلبادئ يف ىذا الزمان فيا ىناءك

 اهلل:
 )الواقعة(. (03) "ِخرِينَ َوَقِليٌل ِمَن اآل( 02) ثُ لٌَّة ِمَن االوَِّلينَ "

ن عجعلنا وأن يؤيدنا بشرعو ، وأن يؤيد بنا شرعو، وأنسأل اهلل اهلل أن نكون من ىؤالء القليل
 بالقيم القرآنية، وباألخالق دائمًا وأبدًا من احملافظُت على إعالء شأن ىذا الدين، وادلتمسكُت

 النبوية يف كل وقٍت وسُت.
 وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آلو وصحبو وسلم  
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 وصلى الل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمّ  
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