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احلمد هللا رب العاملني، خلق اإلنسان وأعلى شأنه بني األكوان، فجعله مكرماً يف 
  .كل وقت وآن، له التكرمي يف الدنيا وله السعادة إن إتقى اهللا يوم لقاء حضرة الرمحن

  :صلى اهللا عليه وسلَّم ، قالوأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له
وعزيت وجاليل ُألثينب بك : أقبل فأقبل، فقال: أول ما خلق اهللا العقل، فقال(

  ).وألعاقنب بك
  ١:ويف رواية

سبحان من جعل العقل لإلنسان ميزانٌ وجعله به حفظ التوازن يف احلياة الدنيا 
  .وبالفكر السديد يصل به اإلنسان إىل رضوان حضرة الرمحن

، أعلى الناس يف الكون كله من بدءه إىل أن سيدنا حممداً عبد اهللا ورسولهوأشهد 
  . نقال تبارك وتعاىلايته زكاءاً وفطنةً وعقال، وأكرمهم عند اهللا 

اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا حممد الذي جعلته لنا يف الدنيا نبياً وإماماً، 
   .وجعلته لنا يف اآلخرة شفيعاً لنا يوم الزحام

وبارك عليه وعلى آله األعالم، وعلى صحابته الكرام، وعلى كل  صلى اهللا وسلَّم
من اهتدى ديه ومشى على سنته إىل يوم الدين، واجعلنا منهم ومعهم بفضلك يا أكرم 

  .األكرمني
  :أيها األحبة مجاعة املؤمنني

سواه من  اخللق وهو أعلم م، وكرم اإلنسان على كل ما تبارك وتعاىلخلق اهللا 
  :خلق اهللا
 "منِي َآدا بنمكَر لَقَداإلسراء٧٠" ( و.(  

وكان هلذا التكرمي أسرار ال يعلم حصرها وال مداها إال اهللا، ومن مجلتها ومن 
                                                           

ما خلقْت خلْقًا أحبّ إيلّ منك، بك وعزّيت وجاليل  :لقا أدبِر فَأَدبر،  :قال له ، مثّ ل فأقْبلَأقْبِ : ملّا خلق اهللا العقل قال له (١ 
الطرباين عن أيب أُمامة وأيب هريرة. [)ذأُعطي ، وبك آخ[.  
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أن اهللا عز وجل خص اإلنسان بالعقل السديد الذي إذا اهتدى بالشرع : أمهها
  .يف أُخراه الرشيد،كان اإلنسان موفقاً يف دنياه، سعيداً

من أجل ذلك على سالمة العقل لكل إنسان، حىت تنتهي  تبارك وتعاىلوحرص اهللا 
  .حياته الدنيا بأمان وال يفقد عقله حلظةً ويذهب به إىل زوايا النسيان

ولذا جعل اهللا عز وجل لنا يف القرآن روشتةً إهلية جتعل اإلنسان حمتفظاً بقواه 
ه داء اخلرف، وال يصيبه داء الزهامير ولو قليل، ألنه عمل العقلية حىت يلقى اهللا، ال يصيب

  ، فما هذه الروشتة يف كتاب اهللا؟تبارك وتعاىلبروشتة اجلليل 
إِنَّ في خلْقِ السماوات واالرضِ واختالف اللَّيلِ والنهارِ اليات الولي " 
  ).آل عمران١٩٠("  االلْبابِ

العقول الناة الذاكرة املتذكرة على الدوام اليت حيفظها  أويل األلباب هم أصحاب
  اهللا عز وجل من األمراض ومن عوادي الدهر واأليام، ومب يصلون إىل ذلك؟

  :مبا وصف اهللا هنالك
  :البند األول

 " وبِهِمنلَى جعا وودقُعا واميونَ اهللا قذْكُري ينآل عمران١٩١(" الَّذ.(   
  :يف الروشتةالبند الثاين 

  ).آل عمران١٩١(" ويتفَكَّرونَ في خلْقِ السماوات واالرضِ " 
إذا أدام اإلنسان ذكر اهللا، إن كان قاعداً أو ماشياً أو جالساً أو نائماً كما ذكرت 
ـُخ واجلهاز العصيب  اآليات الكرمية، فإن ذكر اهللا هو الوحيد الذي حيافظ على خاليا امل

  .تبارك وتعاىلوجيعلها حمفوظة بسر احلفيظ من التآكل، 
وأعلى الذكر شأناً هو تالوة كتاب اهللا، لذلك كان سلفنا الصاحل رضوان اهللا 

  :يرددون، والواقع يشهد ملا يقولون تبارك وتعاىل
من يدم على تالوة كتاب اهللا مهما أصابه اهلرم، ومهما بلغ سنه يف الكرب، ومهما [
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انتابت اجلسم العلل واألمراض، يظل عقله قوياً محكماً سديداً ضعفت األعضاء، ومهما 
  ].إىل أن يلقى اهللا عز وجل

يكسب اإلنسان صفةَ أهل اجلنة، وأهل اجلنة يقول فيهم  تبارك وتعاىلألن ذكر اهللا 
  :صلوات ريب وتسليماته عليه

  .٢)ال يبلى شبام(
ذكر مواله وخاصةً تالوة  يظلون يف شبابٍ على الدوام، فإذا داوم اإلنسان علىى

كتاب اهللا بتدبر وجودة فهم، يظل ذهنه ثاقب وفكره سديد ورأيه رشيد حىت خيرج من 
  .  ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا بكامل وعيه: احلياة الدنيا وهو يردد

   :الدواء الثاين
، رك وتعاىلتباوالذي يقوي هذا الكائن اإلهلي العجيب هو التفكُّر يف خملوقات اهللا 

فإن اهللا جعل للعقل عبادةً خاصةً به، كلفنا ا يف كتاب اهللا، وأمرنا ا سيدنا رسول 
، وجعل هلا مقررات إهلية، هذه العبادة هي التفكُّر، ليس التفكر صلى اهللا عليه وسلَّماهللا 

اتنا يف األمور املعيشية، وال يف املشكالت الدنيوية، وال يف اهلموم اليت غلبت على حي
  :األرضية، ألن كل هذه مقضية بقول رب الربية

"  ويرزقْه من حيثُ ال يحتِسب) ٢( ومن يتقِ اهللا يجعلْ لَه مخرجا" 
  ).الطالق٣(

ما دام قد اتقَّى اهللا سبحانه وتعاىل ال حيمل أي هم ألي مشكلة من مشاكل احلياة 
  ، ويف ماذا يفكِّر؟تبارك وتعاىلولُطفه  الدنيا، ألن اهللا يفرجها بكرمه

  : يف قرآنه الكرمي تبارك وتعاىلوضعهما لنا اهللا : يفكر يف كتابني
  :الكتاب األول

يفكِّر يف الكون الذي حولنا، ويتدبر يف هذه الكائنات وهذه املصنوعات، وحدود 
                                                           

   حديث صحيح عن إبن حبان أليب هريرة ٢
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رض يفكر فيه املنهج افلهي يف هذا الكتاب، أالَّ يتجاوز العرش، فمن العرش إىل األ
  .وليس له شـأنٌ بعد ذلك ألنه خلق خالقه وباريه

  :يف هذا الكتاب صلى اهللا عليه وسلَّمقال 
  .٣)تفكروا يف خلق اهللا وال تتفكروا يف ذات اهللا فتهلكوا(

  :أما الكتاب الثاين
  ).الذاريات٢١("  وفي أَنفُِسكُم أَفَال تبصرونَ" 

عربٍ إهلية ومن آيات ربانية لو تدبر اإلنسان يف يلفت نظره إىل ما يف نفسي من 
واحدة منها دهره كله ما كفت، فإذا تدبر يف العني أو يف اُألذن أو فيما فيه من أعضاء 
أو ما فيه من أنسجة، أو ما فيه من أوردة وشرايني وغريها، يرى قُدرة رب العاملني اليت 

د، فيزداد إميانه مبواله، ويكون دائماً ال تحد، وإعجازه الذي مل يصل إليه إىل يومنا أح
  .وأبداً حريصاً على قُربه ورضاه

  :صلى اهللا عليه وسلَّمولذلك قال حبيبينا 
تفكُّر ساعة ـ وكلمة ساعة يف احلديث النبوي يعين حلظة ـ تفكُّر ساعة يعدل (

  ٤).عبادة سنة
يف معرض  مصلى اهللا عليه وسلَّيساوي عبادة سنة من العبادات النفلية، حىت قال 

  :التفاضل للنوافل اليت نتقرب ا إىل حضرة اهللا
  ).ال عبادة كالتفكر(
  ] شعب اإلميان عن علي رضي اهللا عنه وكرم اهللا وجهه[

صلى اهللا عليه ال عبادة نفلية كعبادة التفكر ألا عبادة األنبياء واملرسلني، فقد كان 
  مه ـ فما كانت عبادته؟ قبل بعثته خيرج إىل غار حراء، ويقف أما وسلَّم

                                                           

 الطرباين يف األوسط عن ابن عمر  ٣

  هللا عنهما األصفهاين عن ابن عباس رضي ا ٤
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  .، وهكذا علم صحبه الكرامتبارك وتعاىلكان يقف ويتفكَّر يف خملوقات اهللا : قالوا
فقد ذهبت طائفة من طوائف اخلوارج الذين كانوا حريصني على الطاعات النفلية 
من قيام الليل وصيام النهار إىل مرتل إيب الدرداء، يسألون عن عبادته، فسألوا زوجته 

مل تكن عبادة أيب الدرداء كعبادتكم وإمنا كان جيلس : مل يكن هناك، فقالت هلمألنه 
  .يتفكَّر

  :صلى اهللا عليه وسلَّمكانت عبادته الفكر وفيه يقول 
  ).عومير حكيم أميت(

  : فلما قصت له ما دار، فقال
عجبت للحمقى كيف يعيبون على األكياس نومهم وفطرهم؟ ولذرة من تقوى [

  ].القلوب، خري من أمثال اجلبال عبادةً من املغترينمن أعمال 
كانت عبادم التفكر والتدبر يف خلق اهللا ألن اهللا مجع احلُسنيني فقال لنا يف كتاب 

  :اهللا
"  فَاقِ وفي أَنفُِسهِم حتى يتبين لَهم أَنه الْحقسنرِيهِم َآياتنا في اآل" 

  ).فصلت٥٣(
ل اإلنسان ذه الروشتة الربانية وحافظ على أركاا القرآنية يظلُّ طوال فلو انشغ

حياته وعقله يف حفظ اهللا وصيانته ال حيتاج إىل عالج، وال حيتاج إىل تعديل ميزاج، 
  :ولكنه يظل على حالته حىت يلقى اهللا يف ثباته ويدخل يف قول اهللا

"  خرةلِ الثَّابِت في الْحياة الدنيا وفي اآلالَّذين َآمنوا بِالْقَو يثَبت اُهللا" 
  ).الرعد٢٧(

  :صلى اهللا عليه وسلَّمقال 
  ).التائب حبيب الرمحن، والتائب من الذنب كمن ال ذنب له(     

  .أدعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة
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  :اخلطبة الثانية
  .دى واليقني وجعلنا من عباده املسلمنياحلمد هللا رب العاملني الذي أكرمنا باهلُ

ـُلك وهو على وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، إله له احلمد وله امل
  .كل شيئ قدير

  .البشري النذير وأشهد أن سيدنا حممداً عبد اهللا ورسوله
 اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا حممد وآله الطيبني، وصحابته املباركني وكل

  .من اهتدى ديه إىل يوم الدين آمني آمني يا رب العاملني
  :أيها األحبة مجاعة املؤمنني
باإلنسان أن اه عن أي شيئ يستر عقله أو  تبارك وتعاىلكان من عناية رب العزة 

يغيبه عن الوعي، حىت يظل إنساناً مكرماً على الدوام، فنهى اإلسالم كل مسلم عن كل 
  :صلوات ريب وتسليماته عليهيعين يغيب العقل، وقال يف ذلك نبينا ما يسكر، ويسكر 

  ٥).ما أسكر كثريه فقليله حرام(
 تبارك وتعاىلأي شيئ يغيب العقل عن الوعي وعن القيام بوظيفته اليت خلقه اهللا 
صلى اهللا عليه من أجلها فهو حرام يف نص كتاب اهللا، ويف بيان سيدنا رسول اهللا 

  .وسلَّم
أول ذلك اخلمر وإن تفاوت الناس يف تسميتها بأمساٍء خمتلفةً ليحللوا، وقد قال 

  :صلى اهللا عليه وسلَّمعنهم قبل ألف وأربعمائة عام سيد األنام 
سيكون يف أميت أُناس يستحلِّون اخلمر بتسميتها بغري أمسائها، ويظنون أم (

  )م ال يشعرونخيادعون اهللا ورسوله، وما خيدعون إال أنفسهم وه
  :ويف رواية ٦

                                                           

  .أبو داود والترمذي وأمخد عن عمرو بن شعيب ٥
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وأي شيئ يسكر فهو مخر حىت ولو كان ال يسكر إال بعد أن شرب منه شيئاً 
  :كثريا

  ).ما أسكر كثريه فقليله حرام(
وسبحان اهللا من يدعون العلم واملدنية من أهل أمريكا وأوروبا، حاولوا احملاوالت 

لعلم الذي يعتربونه إمامهم، أضرار املستميتة أن يقضوا على هذا الوباء بعد أن أكد هلم ا
  .اخلمر وشرورها أن يقضوا على هذه اآلفات، ولكنهم مل يستطيعوا

رصدت أمريكا خطة أربع سنوات مببالغ طائلة للقضاء على اخلمر  ١٩١٧يف عام 
  .وإنقضت السنوات وفشلت اخلُطة ومل يستطيعوا القضاء عليها

ن ربه الذي ال ينطق عن اهلوى إن هو إال املؤيد م صلى اهللا عليه وسلَّملكن النيب 
حترميها  تبارك وتعاىلوحي يوحى إستطاع أن يقضي عليها يف حلظات، لقد أنزل اهللا 

  . على العرب، وكانوا مولعني ا
والنيب كان يعلم علم اليقني أنه مل تقوم قائمة للدولة إال بتركها ولن يكون الرجال 

  :إذا إمتنعوا عن شرا، فأنزل اهللا تبارك وتعاىلأشداء أقوياء ينفذون املهام إال 
 " را أَكْبمهإِثْماسِ ولنل عافنمو كَبِري ا إِثْميهِمِسرِ قُلْ فيالْمرِ ومنِ الْخع كأَلُونسي

  ).البقرة٢١٩" ( من نفْعهِما
يف اآلية، وبعد ذلك إذا فتركها جزٌء من املسلمني وتعلل الباقي بأن اهللا حلل جتارا 

قل يا أيها : برجلٍ منهم يصلي إماماً باملسلمني، وكان حافظاً للقرآن وقرأ يف الصالة
تبارك الكافرون أعبد ما تعبدون، فكان خطئاً ال يغتفر ألنه خطأ توحيدي يف توحيد اهللا 

  :، فأنزل اهللا تعاىل قوله سبحانه وتعاىلوتعاىل
  ).النساء٤٣" ( وأَنتم سكَارى ال تقْربوا الصالةَ" 

                                                                                                                                                                                                     

   ).ليشربن ناس من أميت اخلمر يسموا بغري امسها يعزف على رءوسهم باملعازف واملغنيات( ٦
 ]أيب مالك األشعري  ، وقال عن ابن ماجه  رواه [
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أي ال تذهبوا إىل املسجد ألداء الصالة إال إذا تأكدت أن اخلمر ليس هلا تأثري على 
  .عقلك وال على كل أعضاء جسمك

وملا كانت الصلوات متتاليات، فكان من الصعب شرا بني هذه الصلوات، مث جاء 
أن يبني لنا بياناً  تبارك وتعاىلسل اهللا  يا رسول اهللا: وقال رضي اهللا عنهسيدنا عمر 

  :تبارك وتعاىلشافياً يف اخلمر، فأنزل اهللا 
يا أَيها الَّذين َآمنوا إِنما الْخمر والْميِسر واالنصاب واالزالم رِجس من عملِ " 

  ).ئدةاملا٩٠("  الشيطَان فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ
نظروا إىل سياق اآلية مجع اهللا فيها اخلمر وامليسر وهو لعب القمار، واألنصاب 
وهي اآلهلة اليت تصنع من احلجارة ويعبدوا واألزالم وهي اآلهلة اليت تصنع من اخلشب 

فاجتنبوه ـ كأن : فاجتنبوهم، وإمنا قال: ويعبدوا، وأمر اهللا باجتناب اجلميع ومل يقُل
يف  تبارك وتعاىلي واحدة من األربع وقع يف هذا احلذر الذي حذره من يؤدي بأ

  .القرآن
  :وأرضاه رضي اهللا عنهيقول سيدنا أنس بن مالك 

كنت واقفاً عند أيب طلحة ـ زوج أُمه ـ ومعه نفر من األنصار يشربون اخلمر، [
  ].آن يا رب إنتهينا يا رب: فلما وصلتهم اآلية قالوا

رفع الكوب إىل فيه فلم يدنِه من فيه، وسكبوه على األرض وكان الرجل منهم قد 
حىت : وأخرج املسلمون كل ما عندهم من جرار اخلمر، وأراقوها يف الشوارع، قيل

تبارك غاصت الشوارع من كثرة نزول اخلمر فيها ألن املسلمني انتهوا عندما اهم اهللا 
  .عنها وتعاىل

ف خلري سلف ـ ما بال هذه الظاهرة قد أيها األحبة مجاعة املؤمنني ـ يا خري خل
ظهرت اآلن بيننا مجاعة املسلمني؟ وقد يتعلل البعض بأنه جيلس على املائدة وال يشرب، 

  :صلى اهللا عليه وسلَّممع قول النيب 



 العقل على للمحافظة اإلهلية الروشتة_اجلمعة خطبة                       فضيلة الشيخ فوزي حممد أبوزيد

 هـ١٤٣٩ مجادى اآلخر ١٤وافق امل م٢/٣/٢٠١٨ -باملعادي ـ مسجد النور خطبة اجلمعة 

  ٧).من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال جيلس على مائدة يشرب عليها اخلمر(
يشرب فيه اخلمر، أو يف عرسٍ يدار فيه اخلمر،  ال ينبغي ملؤمن أن جيلس على مائدة

  :أو حيمل اخلمر فإن اهللا لعن يف اخلمر كما قال النيب
لعن اهللا يف اخلمرة عاصرها ومعتصرها وبائعها واملبتاعة إليه، وحاملها واحملمولة (

  ٨).إليه
كل من شارك بأي سهمٍ يف هؤالء فقد دخل يف لعنة اهللا نسأل اهللا لنا احلفظ 

  .سدادوال
ويشترك مع اخلمر وهو اجلُرم األكرب يف عصرنا وبسببه معظم مشاكل حياتنا 
احلوادث اليت حتدث يف طرقاتنا واملشاكل اليت ال عد هلا واليت حتدث يف معظم بيوتنا، 
والقتل الذي حيدث بال سببٍ يف شوارعنا وأسواقنا، معظم ذلك ألا إنتشرت يف بالدنا 

املخدرات واملسكرات اليت تفنن : نا لتغييبينا عن عقولناوكان من هذا ختطيط أعدائ
  .الناس وخاصة الشباب يف أصنافها

حىت أننا جند تزامحاً شديداً على شراء أدوية الربد، وأدوية العالج من السعال ألا 
فيها بعض املواد املهدئة املخدرة، حىت أن بعض املستشفيات ال جيدون املورفني املسكِّن، 

ب يشتريه وحيقن به نفسه ليغيب عن وعيه ويفقد إحساسه، ما هذا الداء ألن الشبا
  الوبيل الذي استشرى يف جمتمعاتنا؟ 

وقد حسب اجلهاز املركزي ما ينفق يف شراء املخدرات يف بالدنا فوجده يزيد عن 
اخلمسني ملياراً من اجلنيهات، تصرف يف تغييب العقول وإبعادها عن حضرة اهللا، 

  .الطبيعة السوية اليت أمرنا اهللا عز وجل أن حنافظ عليها وإبعادها من
  :أول شيئ جيب أن حيفظه املسلم يف نفسه

                                                           

  .رواه أمحد عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما ٧
  .أبو داود وابن ماجة عن عمر رضي اهللا عنه ٨
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أن حيفظ قواه العقلية، وأن جياهد أن تظلَّ كما هي سوية حىت يلقى رب الربية 
  .تبارك وتعاىل

رفق علينا مجاعة املؤمنني محلة هذا الدين أن نقوم مجيعاً حبملة توعية للمحيطني بنا ب
  . ولني حىت ننقي جمتمعنا من هذا الداء الوبيل، وهذا الشر الذي ليس له حدود

أن يرد شبابنا ورجالنا إىل صوام، وأن ميتعنا بعقولنا  تبارك وتعاىلونسأل اهللا 
وأمساعنا وأبصارنا وأعضائنا ما حيينا، وأن يرينا احلق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا 

  .هالكاً ويرزقنا اجتنابهالباطل زاهقاً و
  .اللهم أحينا يف عافية وأمتنا يف عافية، وأجعلنا يوم القيامة من الفرقة الناجية

اللهم أكرمنا بواسع اإلكرام، وتعطف علينا باخلري على الدوام واجعل قلوبنا مملوءة 
  .لبعضنا باحملبة واملودة والوئام

واملؤمنني واملؤمنات، األحياء منهم  اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وللمسلمني واملسلمات
  .واألموات، إنك مسيع قريب جميب الدعوات يا أرحم الرامحني

اللهم طهر أرض مصر كلها من القتلة واملروعني والفاسدين، واجعلها بلدة أمنٍ 
وأمان لنا وللخلق أمجعني، وكثِّر لنا فيها اخلريات املباركات حىت تغنينا ا من 

  .رينمساعدات اآلخ
اللهم ويل أمورنا خيارنا، وال تويل أمورنا شرارنا، وأصلح أئمتنا وحكامنا، 
وأجعلهم بكتابك عاملني وبسنة نبيك آخذين، وأحطهم بالبطانة الصاحلة على الدوام يا 

  . أكرم األكرمني
  :عباد اهللا اتقوا اهللا

قُربى وينهى عنِ الْفَحشاِء والْمنكَرِ يأْمر بِالْعدلِ واالحسان وإِيتاِء ذي الْ إِنَّ اَهللا"
  ).النحل٩٠( "والْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

  .أذكروا اهللا يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصالة


