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 فوزى محمد أبو زيد فضيلة الشيخ 
 ىػ0347شعباف 21موافق  27/5/2102اجلمعة 
 ـ مسجد حسن الحمصي ـ بنها قليوبيةقها 

       خطبة اجلمعة:
 (الرضا عن اهلل روشتة نبوية لحل المشاكل اإلجتماعية)

رة أنعم علينا بنعٍم ال تُعد وال ُُتصى، وأسبغ علينا نعمو وظاى احلمد هلل رب العادلُت  
 سبحانوتو، ىل قربو ومود  و جعلنا من أوبفضلو ومن   ،ُت رعايتولينا بعونظر إوكؤلنا بعنايتو  ،وباطنة

وجعلو يتأسى يف كل أقوالو وأحوالو لقومي وادلنهج ادلستقيم امن أحبو ىداه إىل الطريق سبحانو 
 .صلى اهلل عليو وسل ملكرمي سيدنا زلمٍد ا يبفعالو بالنوأ

وحرمو  ،وجعلو حريصًا كل احلرص على بلوغ دنياه ،و وىواهظ  تركو حلوجل يبغضو عز  ومن
وال حيصل إال على ما كتبو لو مواله جل يف ويف اخلتاـ ال يبلغ مناه  ،من الرضا عن حضرة اهلل

  .عبله
وجعل كل شيٍئ يف ىذه  ،دار مبقدارقد ر األقو، ال إلو إال اهلل وحده ال شريك ل وأشهد أف

نيا واآلخرة ال يتحر ؾ إال بإرادتو وال دوجعل كل شيٍئ يف اليا عنده يف كتاٍب مبُت، احلياة الدن
  يكوف إال وفق مشيئتو فهو وحده الفع اؿ دلا يريد.
جعلو اهلل عز وجل إمامًا للمتقُت وشفيعًا يف ، وأشهد أف سيدنا زلمدًا عبد اهلل ورسولو

فكاف ال يتحر ؾ وال يسكن إال  ،عن رب العادلُت وبلغ و أعلى منازؿ الرضااآلخرة للخلق أمجعُت 
 على ذكر مواله، ويرضى بكل قضاء قضاه عليو اهلل، ويقوؿ ألصحابو الكراـ:

 ورسولو ولن ُيضيعٍت اهلل عز وجل أبدا(. )أنا عبد اهلل
ومفتاح اللهم صل  وسل م وبارؾ على سيدنا زلمد صاحب ادلقاـ احملمود واحلوض ادلورود 

وعلى آلو وصحبو وكل من اىتدى هبديو ومشى على هنجو صلى اهلل عليو  ،الشهود اجلنة دار
 إىل يـو الدين وعلينا معهم أمجعُت مبن ك وجودؾ وكرمك يا أرحم الرمحُت.

 
 مجاعة ادلؤمنُت: أيها األحبة 
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 يتساءؿ كثٌَت من ادلؤمنُت يف زماننا:  
ت احملاكم مبا فيها من ص  وغُ  ؟اوانتشرت األمراض يف أجسامن ؟مل كثُرت ادلشاكل بيننا

 فنا الصاحل وأتباع النيب الكرمي.ومل يكن على ذلك سل مشكبلتنا؟
روشتة اليت أخذوىا من حبيب اهلل ومصطفاه؟ وصاروا هبا يف الدنيا يف أرغد عيٍش ال ما

 وصاروا يف اآلخرة من أىل ادلنازؿ العالية يف جنة اهلل. وأسعد حاٍؿ وأىنأ باؿ؟
 إذا سار ادلرء عليها كاف يف حياتو صلى اهلل عليو وسل ممسها ذلم رسوؿ اهلل ة ر صغَت روشتًة 

 الدنيا يف حياٍة طيبة.
 يقوؿ فيها اهلل عز وجل:

َلُنْحِييَـنَُّه َحَياًة طَيَِّبًة َوَلَنْجزِيـَنـَُّهْم َأْجَرهُ " َثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فـَ ْم َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنـْ
 النحل(.97) "َسِن َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ بَِأحْ 

مٍر للعبيد ىو أف الفع اؿ دلا يريد يف كل أعلم اليقُت  واشديد علم روشتة باختصارٍ لىذه ا
وىو الذي ُيصر ؼ األحواؿ وىو القائل لنا  ،احلميد اجمليد عزو وجل، وأنو ىو الذي قد ر األرزاؽ

 يف حديثو القدسي:
ال من فقرتو لفسد حالو، وإف من عبادي الغٌت، ولو أ صلحو إالال يُ من )إف من عبادي 

وإف من عبادي من ال ُيصلحو إال الصح ة، ولو  ُيصلحو إال الفقر، ولو أغنيتو لفسد حالو،
 (.ال ُيصلحو إال ادلرض ولو أصححتو لفسد حالومن أسقمتو لفسد حالو، وإف من عبادي 

ينقلهم من حاٍؿ عز وجل فما طلبوا من اهلل أف فعلموا أف صبلح األحواؿ إمنا ىو من اهلل 
 ال ومسعوا ذلك بقوذلم: إىل حاؿ إ

 بلغنا السعادة يف يـو ادلآؿ.ويُ  يصلح لنا يف الدنيا اللهم أصلح حالنا وحو لو إىل أحسن حاؿ
فإذا خرج من ويكوف يف ذلك فساٌد يف دينو وتقواه، فقد يبلغ العبد الغٌت الدنيوي من مواله 

  ؟لو يـو لقاء اهللع فاذا يفعل لو غناه؟ وماذا يشالدنيا م
ا ولذلك رأوا أف من األسلم أف جيتهد العبد ويسأؿ اهلل أف يعطيو ما فيو رضاه فإف ىذ

 يف دنياه وحيظى برضا اهلل عز وجل يف ُأخراه. احلاؿ ىو احلاؿ الوحيد الذي يتمتع بو ادلرء
 األمر األول:
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 يف قولو ػ وىذه أوؿ روشتة: صلى اهلل عليو وسل م عَّب  عن ىذا األمر النيب احلبيب 
 مبا قسم اهلل لك تكن أغٌت الناس(. تق  احملاـر تكن أعبد الناس وارضَ )إ

ولكن من  قارات وال ديلك ادلساكن،عوال ديلك الك األمواؿ، من أغٌت الناس من ديلليس 
 ديلك الرضا عن اهلل عز وجل.

لمُت وادلؤمنُت يف رلتمعنا اآلف نتيجة عدـ الرضا اليت ُتدث من ادلسمعظم الذنوب فإف 
بأحبلمو  لو أوببزخو وإسرافو أو بشُّحو وبُ  ، وىو يرىعز وجل لو أرزاقًا حبلالً  ، قد ر اهللعن اهلل

ويًتؾ شرع اهلل ويلجأ رزاؽ ال تكفيو ويريد أو يُوس عها فيخالف اهلل لدنيوية الفانية أف ىذه األا
 قد رىا لو اهلل.ما ه، مع أنو مل يأخذ يف اخلتاـ إال إىل ما هناه عنو موال
 إىل نقل احلدود يف األراض ،إىل نفص الكيل أو ادليزافأو ش يف البضاعة فيلجأ إىل الغ

أو يلجأ إىل  ،إىل غش  ادلزروعات بالكيماويات واذلرمونات وادلبيدات ، أوإىل اجلار الزراعية
عليهم الصطياد أمواذلم وكل ىذه حيٌل حرمها لكذب مواذلم أو األخذ أالنصب على خلق اهلل 

 اله جل يف عبله.و وال يفعلها عبٌد قلبو مراقٌب دلوهنى عنها دين اهلل اهلل 
 ال يأخذ إال ما قدره لو اهلل، وإليكم مثااًل واحداً على ذلك:مع أنو 

رع وعند باب الشالزيارة رجٍل مؤمٍن مريض  رضي اهلل عنوذىب سيدنا عمر بن اخلطاب 
بلجاـ البغلة حىت يزور ادلريض وخيرج ونوى  وجد سائبًل فقَتًا فدعاه لئلمساؾ غلتووكاف راكبًا ب

 .يف نفسو أف يُعطيو ديناراً لوجو اهلل عز وجل
زار ادلريض مث خرج فوجد البغلة وليس عليها السرج الذي يركب عليو، فسارع إىل السوؽ 

؟ فهلع الرجل وقاؿ اشًتيتو من رجٍل صفتو كذا يا فتعرؼ عليو عند تاجر فقاؿ لو: بكم اشًتيتو
صلى اهلل قاؿ: صدؽ رسوؿ اهلل  : أنا أعلم ولكن بكم اشًتيتو؟ قاؿ: بدينار،أمَت ادلؤمنُت، قاؿ

 حيث يقوؿ: عليو وسل م
 )ما سرؽ السارؽ إال من رزقو ولو أنو صَّب ألخذه يف احلبلؿ(.

سباؽ جتعلهم يتعجلوف األرزاؽ اليت  لىل اأولكن العجلة من قد ر الرزاؽ عز وجل األرزاؽ 
 ،رٍؽ ممنوعة يف شرع ادللك العبلـومن طُ فيأخذوهنا من ُسبٍل حراـ رىا ذلم الرزاؽ كتبها ذلم وقد  

خَّب النيب ألف كل قرٍش جيمعو اإلنساف كما أ ،ر ًا يـو العرض والزحاـفُيسألوف عليها سؤااًل مُ 
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 :الفامة سؤ ايُيسأؿ عن يـو القالعدناف  
يف حبلٍؿ أـ يف ػ أي ىل أنفقتو ػ أي من حبلٍؿ أمن حراـ؟ ػ وفيم أنفقتو  من أين اكتسبتو؟

 حراـ.
 اذلاـ يف ىذا الباب:ػ  األمر الثاني

ال يُوفق يف و على إنفاقو يف الذنوب واآلثاـ  أف كل ماٍؿ جُيمع من حراـ ُيسل ط اهلل من مجعو 
 ـ لقاء مواله.إنفاقو يف طاعة اهلل وال يف عمٍل صاحٍل يو 

قب األسعار والكيل ار متوين دير على أسواؽ ادلسلمُت ويأخًا لو مفتش  ىاروف الرشيد عُت  
 كم قضية حر رهتا للتجار؟ قاؿ:وادليزاف، وبعد عاـٍ استدعاه فسألو  

يقت ص اهلل عز وجل وال قضية واحدة، قاؿ: ومل؟ قاؿ: يا أمَت ادلؤمنُت رأيُت يا أمَت ادلؤمنُت 
 هم اهلل على إنفاقو يف الذنوب واآلثاـ.مجعوه من احلراـ سل طأواًل بأوؿ، فكل قرٍش  هممن

ألهنا تأخذ األمواؿ ادلسكرات وادلخدرات ما شابو ذلك ولذا كثُرت يف ببلدنا يف ىذه األياـ 
 احلراـ ادللوثات.

إلكراـ عز فُيوفقو اهلل يف إنفاقو يف طاعة ذي اجلبلؿ واأما الذي جيمع ادلاؿ من احلبلؿ 
 وجل.

 :صلى اهلل عليو وسل معملو كلو الذي يتقرب بو دلواله ال يُقبل، قاؿ ناىيك أف 
ال يقبل اهلل منو طاعة وال عبادًة أربعُت )إف العبد لَتفع اللقمة احلراـ فيضعها يف جوفو 

 .يوماً(
هلل وخاؼ أف إذا أيقن ادلرء بذلك رضي مبا قدره اهلل، وإذا رضي مبا قدره لو مواله واتقى ا

الدعم اإلذلي من عند اهلل وىي الَّبكة اليت خص  اهلل هبا ادلؤمنُت من عباد اهلل واليت يعصاه، جاءه 
 يقوؿ لنا فيها يف كاب اهلل:

 الطبلؽ(.4" )َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث ال َيْحَتِسبُ ( 2) َوَمْن يـَتَِّق اهلل َيْجَعْل َلُه َمْخَرًجا"
ويبارؾ يف أرزاقو فيكفيهم  ،والده فبل ديرضوفو وأيبارؾ يف جسم فتأتيو الَّبكة من عند اهلل

 .القليل ويقـو مقاـ الكثَت
وعلى ذلك كاف أصحاب البشَت النذير ومن  ،ويبارؾ حىت يف كل شيٍئ ذلم أو حوذلم
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 تبعهم من الصاحلُت إىل يـو الدين. 
 نسأؿ اهلل عز وجل أف نكوف منهم أمجعُت.

 تم بو روشتة احلبيب: ػ والذي أخ األمر الثالث
وذاؾ الذي وال تنظر كما تطلب منا نفوسنا  ،مرنا نبيناكما أتنظر  أمرنا أف جنعل عيوننا 

وىو  صلى اهلل عليو وسل م أردانا يف ىذا الزماف، كيف ننظر إىل اخللق؟ امسع إىل سيد اخللق
 يقوؿ:
أحرى أف ال تزدري  أنظر إىل من ىو فوقك يف الدين وإىل من ىو دونك يف الدنيا، فذلك)

 على عبيده(.نعم اهلل عز وجل 
 ورب العادلُت، تنافس ين سارعت إىل ادلنافسة اليت حيبهالدافإذا نظرت إىل من ىو فوقك يف 

 الَّب واخلَتات. الطاعات، وتنافسو يف القربات، وتنافسو يف أعماؿيف 
وتشكره على ما  على عطاياهوإذا نظرت إىل من ىو دونك يف الدنيا ُتمد اهلل عز وجل 

 أتاؾ وىو القائل عز وجل:
 الرعد(.7) "َلِئْن َشَكْرُتْم الزِيَدنَُّكمْ "

 كصلى اهلل عليو وسل مقاؿ 
ورسواًل فقد وجبت لو نبيا  صلى اهلل عليو وسل م)من رضي باهلل ربا وباإلسبلـ دينا ومبحمٍد 

 اجلنة(.
 أو كما قاؿ:

 وا اهلل وأنتم موقنوف باإلجابة()ادع
 

 طبة الثانية:الخ
عاننا بعونو على العمل وأ ،ا من عنده اإلدياف وروح اليقُتالذي رزقن احلمد هلل رب العادلُت  

 بشرعو يف كل وقٍت وحُت.
الباطل ولو كره اجملرموف  حُيق احلق ويُبطلو، ال إلو إال اهلل وحده ال شريك ل وأشهد أف

 د األمُت.عبد اهلل ورسولو الصادؽ الوع وأشهد أف سيدنا زلمداً 
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لى سيدنا زلمد يف األولُت، وصل  وسلم وبارؾ على سيدنا زلمٍد صل  وسل م وبارؾ ع مالله 
 يف ادلؤل األعلى إىل يـو الدين. يف اآلخرين، وصل  وسل م وبارؾ على سيدنا زلمدٍ 

 أيها األحبة مجاعة ادلؤمنُت:
كل ما أمه و ودع مو ز وجل  ورضي مبا قسمو لو مواله كفاه اهلل عمن رضي عن اهلل عز وجل 

ألف بالَّبكة من عند اهلل حىت يتعج ب من حولو من حالو مع علمهم بقلة دخلو الذي يعيش بو 
 ذلك أمر اهلل:

 الطبلؽ(.4) "َوَمْن يـَتَـوَكَّْل َعَلى اهلل فـَُهَو َحْسُبهُ "
اة الطيبة اليت فيو ػ فيجعلو اهلل عز وجل وىو يف الدنيا يف حياٍة طيبة، واحليوحسبو يعٍت يك

إىل اآلماؿ ويكوف اإلنساف مع ذلك ال ديد يده إال  ، وسكينة الباؿ وُتقيقفيها رضا النفس
 الواحد ادلتعاؿ عز وجل.

على عند اهلل، ال الذين يف احملل  األأما يف اآلخرة فإف أىل الرضا عن اهلل عز وجل ىم 
صلى اهلل عليو وامسع إىل احلبيب  ،يُنصب ذلم ميزاف وال ديشوف على صراط وال يتعرضوف حلساب

 وىو يقوؿ يف نعتهم: وسل م
وأجنحة فيطَتوف من القبور إىل  شياً ميت ر ألُناٍس من أُ اهلل  ف يـو القيامة يُنبت)إذا كا

حسابًا قط ػ ىل ُجزمت رأيتم حساباً؟ يقولوف: ال واهلل ما رأينا القصور، فتسأذلم ادلبلئكة: ىل 
ة من  ما جزنا صراطًا قط ػ أأنبياء أنتم؟ يقولوف: ال، فيقولوف: من أمصراطاً؟ يقولوف: ال واهلل

، فيقولوف: مب نلتم ىذه ادلنزلة؟ فيقولوف: صلى اهلل عليو وسل ممة زلمٍد أنتم؟ فيقولوف: من أ
 فينا: كنا إذا خلونا نستحي أف عصى اهلل، وكنا نرضى بالقليل من الرزؽ(. ابصلتُت كانت

يف منازؿ الرضواف، فتدور بينهم وبُت احلق  انوا يف ادلقاـ األعلى يف اجلنةفإذا دخلوا اجلنة ك
 ، يقوؿ اهلل تعاىل ذلم:صلى اهلل عليو وسل معز وجل زلادثٌة حدثها عنها النيب العدناف 

ق ل موازين ثي ض وجوىنا؟ أمل تُ )ىل بقي لكم شيٌئ؟ يقولوف: ال واهلل يا ربنا، أمل تُب
فبل  اهلل تعاىل: بقي لكم شيٌئ عندي، ُأحلُّ عليكم رضواينا اجلنة؟ فيقوؿ خلندحسناتنا؟ أمل تُ 

 أسخط عليكم بعده أبداً(.
ُهْم َوَرُضوا َعْنهُ "  البينة(.8" )َرِضَي اهلل َعنـْ
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 الذي وضعو احلبيب ألىل الصراط ادلستقيم.ىذا يا أحبة ىو ادلنهج القومي  
وأف ألو عز وجل أف حُيسن ختامنا أف نكوف منهم أمجعُت، كما نساهلل عز وجل نسأؿ 

طيبٍة كهذا الرجل الذي بيننا،  فاتنا يف حالةٍ ، وأف جيعل و يتوفانا مسلمُت وأف يُلحقنا بالصاحلُت
 :صلى اهلل عليو وسل مفقد قاؿ فيو ويف أمثالو 

 من مات ليلة اجلمعة أو يومها ُوقي من عذاب القَّب(.)
ىل اجلنة، من أ وأصبحوُوقي من العذاب  ُوقي من احلساب وإذا ُوقي من عذاب القَّب

وللمسلمُت وادلسلمات وادلؤمنُت وادلؤمنات األحياء واغفر لنا ولوالدينا  فاللهم اغفر لو وارمحو،
 إنك مسيُع قريٌب رليب الدعاء يا أرحم الرامحُت.منهم واألموات، 

العدناف وجتاوز عن  وأدخلو يف شفاعة النيب اللهم اعُف عنو واغفر لو وبل غو منازؿ الرضواف
 سيئاتو وواجهو بغفرانك يا غفور.

طالبًا إال  وال ،وال مه ًا إال فرجتو وكربًا إال كشفتو ،أمجعُت ذنبًا إىل غفرتولنا اللهم ال تدع 
وال عدوًُّا إال أخزيتو  ،وال ُجنديًا إال نصرتوتار رزٍؽ إال وس عتو، قإ، وال دينًا أال سد دتو وال جنحتو

من حوائج الدنيا أو اآلخرة ىي لك رضا ولنا غًٌت إال اً إال كبدتو، وال جتعل لنا حاجًة وال حسود
 وقضيتها ويسرهتا بفضلك وجودؾ يا أرحم الرامحُت.

واجعل بلدنا مصر فيو يف أماف وطه ر  ،ىل الغفرافواجعلنا فيو من أاللهم بلغنا رمضاف 
ل ببلد اإلسبلـ ببلد األمن والسبلـ ووفق أرضها من ادلروعُت والقتلة لآلمنُت أمجعُت، واجع

وامجعهم أمجعُت على العمل  ،ولتنفيذ سنة خَت أحبتكقادتنا وقادة ادلسلمُت للعمل بشريعتك، 
      الذي ُتبو وترضاه.

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

 النحل(.91) "َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 
 وأقم الصبلة. واشكروه على نعمو يزدكم أذكروا اهلل يذكركم واستغفروه يغفر لكم 
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