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 وإصالح المجتمع صالح األفرادا                                                       الشيخ فوزى محمد أبوزيد 
 

 هـ 1423صفر  22موافق  11/5/2112الجمعة  -المعادى 

 فراد والمجتمعاتاصالح األ الموضوع :

الحمد هلل القريب فى ُعاله ، الكامل فى نوره وبهاه ، الجميلل فلى صوفلافل الكلريج الجلوال ، اللد  يجلول بالحكلان فلى آلل و ل   و ن    
فهلو ص لرم ملن آلل  للش  لل للش ، حنلل الحلُى القيلوم  وال مسلافا  ،، سبحانل سبحانل ،  ريب من عبد إليل مكيب ، ليس بيكل وبين خلقلل موانل  

 ، اللطيف البصير  
آبيللر فللى آبريا للل ، راللليج  لمبللاله المللامكين وص للهد ان سلليدنا محمللدا    ،وص للهد صالّ إلللل إالّ اهلل والللده ال  للريل لللل ، إلللل  يّللوم فللى فلل ا ل 

م تلاح بلام السلالم ، وآكلخ ال يلر وسللج وبلارك عللى سليدنا محملد وم تلاح آلل خيلر ونجلاح    اللهلج فللى  ،بام آل فالح  ،عبد اهلل ورسولل 
م ، الدا ج للمامكين وجميل  احنلام ، وال ل ي  احعللج لجميل  ال ال لا يلوم الخاللام    فللى اهلل عليلل وسللّج ، وعللى  للل الكلرام وفلحابتل احعلال

 جماعة المامكين : وآل من لعى بدعو ل إلى يوم الخالام     صّما بمد    فيا إخوانى ويا صالبابى
صو فلل جلسلا  يجللس فيهلا ال لاع والملام ، ملا السلبيل إللى إفلالح الكثير فى صيامكا هده ، إن آلان فلى وسلا ل امعلالم صو فلى يسأل 

صالوالكللا و بلللديل صمورنلللا و نيرمجتممكلللا وجملللل مجتمللل  آملللا نحلللن وآملللا نتمكللى ع الكبلللل فللللل اهلل عليلللل وسللللج و لل  خطلللل إيمانيلللل نبويّلللة مفلللالح 
: ) صال إن فللى الجسللد لم للنة  ، إتا فللللح   فلللى اهلل عليلللل وسلللجّ المجتممللا  و إفللالح المبللال والللبالل ، وفللى آلللل بلللد  ووال ، و للال فيهللا 
فكللل مللن يرىللب فللى امفللالح بأإعمللال اللاهر  ، إن آللان علللى اللاهر فلللا الجسللد آلللل ، وإتا فسللد  فسللد الجسللد آلللل ، إال وهللى القلللب   

     عّخ وجلّ امنسان صو فى ااهر احآوان ، فلن يُنّير ولن يتنّيرالحال وال أن ، إاّل إتا  نّير  لب امنسان وصفبا فالحا  آما يُحّب الرالمن 
اليانللا يطللرم و لهللر عليللل مالمللا السللرور ، ، وص، ومللن الللد  يجملللل ين للب ويَنيللر رثللو يُ يجملللل إن الجسللج الللد  نملكللل ، مللن الللد  

   وإتا  لكلا القلللب    فللليس هللو القلللب الللد  يّ للُ   عللّخ وجلللّ ولعللل فيللل اهلل الللد  ينيّللُره ع    القلللب الللد  ص وصاليانلا ي للّتد وصاليانللا يلللين    مللن
 ،الللد  فيللل اميمللان والكللور والهدايللة ، هو هلل ، وال يملللج القيقتللل إالّ مللواله الللّدم إلللى جميلل  صجللخاش الجسللج ، ولكللن القلللب الحقيقللى الللد  رّآبللل ا
ِإنَّ  ﴿: عللّخ وجلللّ والللد  يقللول فيللل المللولى  ،وفيللل الت كيللر والمالاللللا   ،ومكللل يكبمللح الُحللّب ، وفيللل امن مللاال  ، وفيللل المواتللف والوجللدانا  

      ٖٚق : ) ﴾ِفل َتِلَل َلدِْآَر  ِلَمْن َآاَن لَُل  َلْلب  َصْو صَْلَقى السَّْمَ  َوُهَو َ ِهيد  
بكى صموره مل  خلقلل عللى هلدا المرآلخ املهلى فهلو مرآلخ ام صلاال  مل  الملوالج الكورانيّلة ومل  عّخ وجّل فالقلب عليل فالح الحال واهلل 

 فى بدن امنسان ليكون وسيلة ام صال بيكل وبين ال ر  الرالمن   عّخ وجّل الّدا  املهّية ، رّآبل اهلل 
إ لارا ل و وجيها لل ، فتم لى عللى نلور  ملن آتلام اهلل وعللى هلد   علّخ وجللّ فإتا آان جهاز إستقبالل سليما  فلحيحا  ،  سلتقبل ملن اهلل 

 :  وهدا الد  يقول فى  أنل اهلل  فلى اهلل عليل وسلجّ البيب اهلل وُمصط اه 
َكاُه َوَجَمْلَكا لَُل نُور ا يَْمِ ل بِِل ِفل الكَّاِس  ﴿         ٕٕٔاحنمام : ) ﴾َصَوَمْن َآاَن َمْيت ا فََأاْليَليلْ

هللدا القلللب يُّمتلل  : ) إ قللوا فراسللة المللامن فإنللل يكلللر بكللور اهلل    فلللى اهلل عليللل وسلللجّ نللور  مللن اهلل يم للى بللل بللين عبللال اهلل ، يقللول فيللل 
والمللدا  وال لهوا  صآثلر مملا يكبنلى ، وبمُلد علن تآلر اهلل ، وى لل علن تاعلة ملواله  الّ إتا إن نل امنسلان بلالُحلو، ،مواله ، إبام صال بكور 

هللدا مللا يقللول فيللل ، وربّمللا يّقللل الوفللل بيكللل وبللين مللواله ، عكللده الللرار  اميمللان الللد   سللتقبل إلهامللا  و وجيهللا  ال للر  الللرالمن عّخوجللّل ، و 
ى  لول اهلل فلى اهلل عليل وسلّج : ) آلما صتنب المبلد تنبلا  آلان نُكتلة  سلولاش عللى مكيّلة ، وإتا  والل  اللدنوم فلداك اللران للل يمكلى ىطلاش    لّج  لل
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فللإتا آانلل   المط  للين   ) ﴾  ٘ٔيَلْوَمئِللد  َلَمْحُجوبُللوَن )   َآللال إِنلَُّهللْج َعللْن رَب ِهللجْ َٗٔآللال بَللْل رَاَن َعلَللى  ُللُللوبِِهْج َمللا َآللانُوا يَْكِسللُبوَن ) ﴿عللّخ وجللّل :
عللّخ الكوايللا فللى القلللوم سللليمة ، والطوايللا فللى الكايللا ال للاال مسللتقيمة ، نلللر اهلل إليكللا نلللر  عطللف والكللان ، و بللّدل الالكللا إلللى صالسللن الللال ولككللل 

وبلالني  للملامكين ، وبالرىبلة فلى خلدّا عاّملة عبلال اهلل ، لحين وبالحقلد عللى الصلا، ين وم فوجلدها  متللب بالنلل للمسللموجّل إتا نلر إلى القلل
 المسلمين ، فإّن اهلل عّخ وجّل يتنّير نحو صفحام هده القلوم ، إسم  إليل عّخ وجّل وهو يُقّرر هده الحقيقة فيقول : 

للا ُصِخلللَد  ﴿  لللر ا ِممَّ للر ا يلُلللْا ُِكْج َخيلْ ص  صن اهلل يماملللل   ٓٚاحن لللال : ) ﴾ ِملللْكُكْج َويَلْنِ للْر َلُكلللْج َواهلل َىُ لللور  راَِللليج  ِإْن يَلْملَللِج اهلل ِفلللل  ُللُلللوِبُكْج َخيلْ
الحقيقلة البيبكلا فللى اهلل عليلل وسللّج : ) بكيّلا كج  ُرز لون  والقلر ن الكلريج يحكلى لكلا وا ملة فلى سلور  نلون  الكاس بما يراهج ، و لد  لال فلى هلده

يلرّله ويمطليج الثُللُلح ، والثللح حهلل بيتلل ، والثللح  الصلال زرعلل ، فيجمل  ال قلراشأ ى بلال قراش عكلد فقلد آلان رجلال  فلالحا  يل: بين هلده الحقيقلة 
صالّ يح للر الحصللال فقيللرا  صو مسللكيكا  ، وصرالوا صن يللدهبوا  وا، وعخملل الللوارا   صبكا للل فلمللا مللا  هللدا الرجللل ، ولار بللين إلللى مللا  حتللا  إليللل الدا قللل ،
 وبُ ال  على عبال اهلل المساآين  إلى الحصال ُمبّكرين ، ُ ّحا  

جبلل المحلروق الر لا   اّملا  للل وللج لوعكدما وفلوا إلى الحديقة وجدوها  د نخل عليها تا ف  من اهلل عّخ وجلّل ، فلإتا هلى فلريج للل يمكلى آا
 هج  دلتنّير نيتهج عن نّية وال، يجدوا ال  ليال  وال آثيرا  

للسليّاالة والصليد ، فملّر عللى بسلتان فيلل رُّملان نا ل، وتيّلب ، فجللس فلى جلواره ، و لال يلا والكى صن ملكا  من ُمللوك الُ لرس ، خلر  
فلإتا تممهلا عليملا  للج يجلده ملن  بلل ، فقلال للل : إعطكلى  البستان صعطكى رُّمانة من عكدك ، فأعطلاه فلاالب الُبسلتان رّمانلة ، فلدا ها ، فاالب

ن يأخلد هلدا الُبسلتان لك سلل ويلللج فلاالبل ،  لّج ملن احوللى ، فكلو  المللل فلى  لبلل صواالد  صخر  فأعطاه واالد   صخر  ، فوجد تممها صعللج 
صعطكللى واالللد   الثللة ، فللدا ها ، فللإتا هللى الام للة    فللداق الرابمللة ، فوجللدها الام للة آللدلل    فقللال لصللاالب البسللتان : ص هللخص بللى ع      للال 

   عّخ وجّل للملل تمج الُرمان لُرّمان ع  ال : حن الملل ىّير نيّتل    ىّير اهللفقال فاالب الُبستان : ال    فقال الملل : فلماتا  نّير تمج ا
فيللل ، للل فلإتا نلو  فلاالب عملل ، صو زراعلة صو  جللار  ، صن يجملل هلل نصليبا  فلى عمللل صو زرعلل صو  جار للل    فلإن اهلل بمكّلل وآرملل يبلارك 

فلإتا ىيّلر نيّتلل بملد ملا رص  فلالح الحلال وفلالح اللخّر    بلل خللا هلده الحيلا  ،ره للل اهللرز لل اللد   لدّ  جمل الكصيب اللد  جمللل هلل خلار وي
صفلحابل المللام ، فكلان  بهلدا صملر الكبلى و و اللد  ىيّلر نيّتلل    هل لسلّل  اففلا  عللى زراعتلل حنليفإن اهلل عّخ وجّل يما بلل بكيّتلل في سلد  جار لل صو 

 هلل عّخ وجّل ، فإتا فلح  الكوايا هلل صفلا لكا آل  لش  ،  ال عّخ وجّل : آل هّمهج وآل إ تنالهج بصالح نواياهج فى  لوبهج 
    6ٙاحعراف : ) ﴾َوَلْو َصنَّ َصْهَل اْلُقَر  َ َمُكوا َوا لََّقْوا لََ َتْحَكا َعلَْيِهْج بَلرََآا   ِمَن السََّماِش َواالْرِض  ﴿  

 للّد يكللو  صالّ ينُلل  وال ي مكّللا ، و لبللل خالصللا  لمبللال اهلل ،إتا صفللبا المللامن   إتا صفلللحكا نوايانللا ملل  بم للكا ،يصلللا اهلل الالكللا إالّ  فلللن
وال يُلّدلس مخوانلل الملامكين ، وفلى لحللة  وص لّل :  ب وملا بلين ترفلة علين وا باهتهلا ، يُبلّدل اهلل ملن اللال   مسلج وال ي ّد فاالب  لب تيلب ،

 إلى الال [ 
هلا  لّر وآيلد  مخوانكلا الملامكين وم ليسل  فلافية مخوانكلا الملامكين ، وبللممكلا ، والقفإتا آان  أنكا فى إفالح صجسالنا وإفلالح مجت

وال إفللالح احالللوال مللن اهلل ، حنللل عللّخ  للأنل يقللول : ) الراالمللون يللرالمهج الللرالمن ، إرالمللوا مللن فللى احرض يللرالمكج  ، فللال يكتلللر نصللر اهلل ،
       بامجابة  وا اهلل وصنتج مو كون من فى السماش   صو آما  ال : صلع

اهلل ورسللولل ، اللهللج فلللى وسلللّج  والللده ال  للريل لللل ، وص للهد ان سلليدنا محمللدص  عبللدالحمللد هلل رم المللالمين ، وص للهد صالّ إلللل إالّ اهلل 
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الكبللّى  فّللاوبللارك علللى سلليدنا محمللد وعلللى  لللل وفللحبل صجممللين    صّمللا بمللد فيللا إخللوانى جماعللة الُمللامكين    بللّين لكللا آتللام ربكللا هللده الحقيقللة وو 
فقللد الللدا  للقاق بللين زوجللة   ،وم للى عليللل فللحابتل الكللرام ر للوان اهلل عللليهج  ،فللى سلللوآل وعملللل فللى هللدا المكهللا   فلللى اهلل عليللل وسلللجّ 

فلدهبا  لج علالا ، و لاال : للج نسلتط   علّخ وجللّ آملا  لال اهلل   ،وزوجها وإختار ُعمر بن ال طّام ر ى اهلل عكل الَكملا  ملن صهللل وآحملا  ملن صهلهلا 
علّخ وجلّل فسيصللا اهلل ، إنكملا للج  كويلا الوفلاق ، صفللحا نواياآملا ، فاتهبلا  علّخ وجللّ صن نّوفا بيكهما ، فقال ر ى اهلل عكلل : ماآلدم آلالم اهلل 

 بكما حن اهلل يقول : 
كَلُهَملللا ﴿   وتهبلللا و لللّج الُصللللا بلللين ام كلللين  فتابلللا إللللى اهلل اماملللل ونويلللا امفلللالح ،   ٖ٘) الكسلللاش : ﴾ ِإْن يُرِيلللَدا ِإْفلللالال ا يُلَوف لللِا اهلل بَليلْ

 ، ولللج وهكللدا فللى آللل صمللر  ، إتا عللخم المللامن علللى ص  صمللر، وفللّ ى  لبللل لمللواله ، ولللج يجمللل فيللل ِىللالل وال آيللدا  وال السللدا  وال ُآرهللا  ل لللا اهلل
، فللإن اهلل وال بللد سلليمطيل مكلللاه    لمللاتا  تللأخر احرزاق ، ولللج نسللتط   حقيللا مللا نريللد ، حن الكوايلللا  يكللو  بمملللل ِى للا  ، وال خللداعا  ل لللا اهلل

  ال فى القر ن : عّخ وجلّ  حتا  إلى  نيير ، فإن اهلل 
للا  ﴿ نللو  جماعللة ان ي للترآوا فللى عمللل ،    فلللوٕ،  ٔ) الطللالق ك  ﴾ َويَلْرزُ ْلللُ ِمللْن اَلْيللُح ال يَْحَتِسللبُ  ،َوَمللْن يَلتَّللِا اهلل يَْجَمللْل لَلللُ َمْ َرج 

 ووّآلوا صالدهج بهدا الممل ، وهو صخد  يئا  لون علمهج ، فهده خيانة   
، وصن نُصللا مللا بيككللا وبلين خلللا اهلل ، ومللن  عللّخ وجلللّ نحلن نحتللا  إللى إفللالح مللا بيككلا وبللين اهلل ، وصن  كللون صعمالكلا تلبللا  لمر لا  اهلل 

   امل ص  بام  م ى على هدا المكها  ، فإن اهلل يُحقا لل آل مأرم ، وال يُنلا صم
صن يصلللا صالوالكللا ، وصن يطهللر ن وسللكا وصن يحببكللا فللى بم للكا ،وصن يكللّخ النلل  والحسللد مللن ن وسللكا ، وصن يملل   عللّخ وجلللّ نسللأل اهلل 

 وصن يجمل صعمالكا إبتناش وجهل الكريج ، وصن يكرمكا بالكوايا الطيّبة ،وصن يجملكا من اهل جواره فى جكّا  الكميج   بالحب والموّل   لوبكا 
 اللهج إى ر لكا ولوالديكا وللمسلمين والمسلما  ، والمامكين والمامكا  احالياش مكهج واحموا  إنل سمي  مجيب الدعاش  

 مك دين    فلى اهلل عليل وسلجّ اللهج صفلا وال  صمورنا ، والكام المسلمين صجممين ، وصجملهج بكتابل عاملين ، وبسكة نبيل 
اللهللج صآرمكللا إخوانكللا فللى فلسللطين بالتصللريا علللى اليهللول النللالرين ، ورُّل آيللدهج فللى نحللورهج ، وصجمللل  للرورهج بيللكهج وصجمللل بأسللهج 

 بيكهج  ديد      
 وفلى اهلل على سيدنا محمد وعلى  لل وفحبل وسلّج                                 

                                  ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 
 

 


