
 **** النظام في اإلسالم ****
 خطبة الجمعة لفضیلة الشیخ فوزي محمد أبوزید
************************************* 

الحمد ہلل ربِّ العالمین، أحكم كل شيء ُصنعاً، ودبَّر كل شيء 
ره تقدیراً    .وقدَّ

سبحانھ .. سبحانھ، لیس ُصنعھ كصنع أحد، وال تدبیره 
كتدبیر أحد، ألنھ عزَّ وجلَّ ال یفوتھ شاردة وال واردة إال 

 .أحصاھا
وأشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ، خلق الكائنات كلھا 

لة بجمال أسمائھ  بقدرتھ، وأبرزھا بحكمتھ، وجعلھا مجمَّ
وصفاتھ وصنعتھ، لیشھد اإلنسان في كل آیة من آیات هللا 

 .وحدانیة الرحمن تبارك وتعالى
وأشھد أن سیدنا محمداً َعْبُد هللا ورسولُھ، ألھمھ مواله وأنزل 
لھ بالتشریع الذي أنزلھ علیھ في كتاب هللا - ما بھ ُعلو ھذه 
األمة وتقدمھا في ھذه الحیاة، وما بھ رفعتھا وسعادتھا یوم 

 .لقاء هللا
اللَّھم صلِّ وسلِّم وبارك على سیدنا محمد خیر النبیین، وإمام 

  .األنبیاء والمرسلین، والرحمة الُعظمى للخلق أجمعین
صلَّى هللا علیھ وعلى آلھ الطیبین، وعلى صحابتھ الھادین 

المھدیین، وعلى كل من تبعھم على ھذا الُھدى إلى یوم الدین، 
  وعلینا معھم أجمعین،

 .آمین .. آمین یا ربَّ العالمین
 :أیھا األحبة جماعة المؤمنین

ینبھُر كثیٌر من شبابنا إذا ذھب إلى الدول األوروبیة أو 
أمریكا أو الیابان أو غیرھم، لما یرى من دقة نظامھم، وإتقان 
أعمالھم وإحكام صناعاتھم، وحرصھم على الوقت وعلى كل 

أمور حیاتھم، ویجعلھم ھذا العجب عندما یرجعون إلینا، 



ویرون ما علیھ المسلمون اآلن، یقولون أننا نحتاج إلى إتباع 
ھدیھم وإلى العمل بالنماذج التي بنوا علیھا حضاراتھم، 
ونسوا أن ذلك األساس إنما أخذوه من دین هللا عزَّ وجلَّ 

  ،!!اإلسالم
د لنا قاعدة إلھیة أكتفي بھا الیوم في ھذا  فإن هللا عزَّ وجلَّ قعَّ

 .المكان الجامع علَّ هللا عزَّ وجلَّ ینفعنا بھا أجمعین
عندما ننظر إلى ُصنع هللا في ُملكھ وملكوتھ، نرى أن هللا عزَّ 
س الحیاة الكونیة كلھا على النظام البدیع، فالسماء  وجلَّ أسَّ

ده  عٌة بملیارات النجوم، وكلھا تدور في فلٍك ومساٍر حدَّ مرصَّ
 :لھا الحيُّ القیوم، وكلھم كما قال عنھم هللا في قرآنھ الكریم

( یس40َوُكلٌّ ِفي َفَلٍك َیْسَبُحونَ ) ( ) 
كل النجوم في كل المجرات تسیر بسرعة مذھلة ال تستطیع 

األجھزة البشریة العصریة المتطورة أن تقترب منھا أو 
تكتشف سرعتھا، ومع ذلك ال یوجد في السماوات جنود تنظم 
المرور، وال عالمات حمراء وال خضراء وال صفراء ولم 
نسمع منذ بدء الدنیا إلى وقتنا ھذا أن نجماً اصطدم بنجٍم في 
سیره، أو حدثت حادثة بین عدة من النجوم، ألن ھذا لو حدث 
كان معناه نھایة الحیاة، وقیام القیامة لكن هللا جلَّ في ُعاله ھو 

 :الذي حفظ ھذا النظام
َھاِر ) ْمُس َیْنَبِغي َلَھا أَْن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َوال اللَّْیُل َساِبُق النَّ ال الشَّ

یس40َوُكلٌّ ِفي َفَلٍك َیْسَبُحونَ ) ( ) 
انظر إلى دقة الشمس عند شروقھا وعند غروبھا: ھل تخلَّفت 
ة عزَّ وجلَّ  یوماً منذ بدء الدنیا إلى اآلن عن توقیت ربِّ العزَّ
لھا، لو تخلَّفت في الشروق أو الغروب دقیقة الختلف النظام 
الفلكي في الكون كلھ، ولكن الحكیم العلیم عزَّ وجلَّ جعلھا 
ُتشرق في اآلفاق - ولیس في أُفٍق واحد - وكل أُفٍق لھ وقت 

ده ووقتَّھ الحيُّ القیوم عزَّ وجلَّ   .معلوم ومیعاد محدود حدَّ



لم نسمع منذ بدء الدنیا إلى اآلن أن الشمس غابت یوماً ومرَّ 
على الكون لیالن متتالیان، أو أن اللیل لم یأِت وغاب عن 

الناس وعاش الناس نھارین متتالیین، ألن هللا عزَّ وجلَّ بنى 
ره عزَّ وجلَّ  الكون كلَّھ على النظام اإللھي، والتنظیم الذي قدَّ

 :وصیَّر علیھ ملكھ وملكوتھ
( الرعد8َوُكلُّ َشْيٍء ِعْنَدهُ ِبِمْقَدارٍ ) ( ) 

والنظر في ھذه المصنوعات یحتاج إلى أوقات واسعات ال 
  نستطیع أن نوفِّیھا قدرھا اآلن،

لكن حسُب شبابنا أن یخرج إلى نطاق عالم الفلك وعالم 
السماوات وینظر إلى قدرة عجائب هللا المذھلة لیرى دقة 

النظام اإللھي، وُحسن الترتیب الرباني، فال یستطیع أحٌد من 
األولین واآلخرین - مھما أوتي من ذكاٍء وعلم - أن یزید قدر 

 .أنُملة على النظام الدقیق الذي وضعھ هللا
ھذا النظام اإللھي أمر هللا عزَّ وجلَّ بھ وعلَّمھ لحضرة النبي، 

  لیتعلمھ منھ أمة النبي صلوات ربي وتسلیماتھ علیھ،
فكان النبي صلَّى هللا علیھ وسلَّم ھو مھندس النظام األول في 
كل الوجود من بدء الدنیا إلى منتھاھا، بإلھاٍم ألھمھ بھ صاحب 

 .الفضل والكرم والجود، وھو هللا تبارك وتعالى
ولو استعرضنا قبساً من حیاة النبي صلوات ربي وتسلیماتھ 
علیھ نجده صلَّى هللا علیھ وسلَّم ما كان یعمل عمالً إال إذا 
أحكم تنظیمھ، ودقَّق في بنوده، حتى یتم ھذا األمر تماماً 

یعجب منھ كل الحاضرین، بل یعجب منھ كل الخلق إلى یوم 
 .الدین

فرض لھ وعلیھ وعلینا الصلوات الخمس، وقال في شأنھا 
 :ربنا تبارك وتعالى

( الَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن ِكَتاًبا َمْوقُوًتا) ( النساء103إِنَّ الصَّ ) 
د الوقت ھو هللا، ونزل بھ  كل صالة لھا وقتھا، والذي حدَّ



أمین الوحي جبریل على رسول هللا لنلتزم بھ كما أمرنا هللا 
جلَّ في ُعاله، فیحدث لنا الخیرات التي ال ُتعد إذا أقمنا 

 .الصالة كما أمرنا بھا ربنا تبارك وتعالى
ولحرص النبي صلى هللا علیھ وسلَّم على تنفیذ مراد هللا أمر 
أن ُیَصفَّ الناس صفوفاً وراء اإلمام، وأن یلتزموا بحركات 

  اإلمام،
 :قال فیھ صلى هللا علیھ وسلَّم

َر َفَكبُِّروا، ) َما ُجِعَل اإلَِماُم لُِیْؤَتمَّ ِبِھ َفال َتْخَتلِفُوا َعَلْیِھ، َفإَِذا َكبَّ إنَّ
َنا  ُ لَِمْن َحِمَدهُ َفقُولُوا: َربَّ َوإَِذا َرَكَع َفاْرَكُعوا، َوإَِذا َقالَ : َسِمَع هللاَّ

َوَلَك اْلَحْمُد، َوإَِذا َسَجَد َفاْسُجُدوا، َوإَِذا َصلَّى َجالِساً َفَصلُّوا 
ُجلُوساً أَْجَمُعونَ ) ( روى أبو داود َعْن أَِبي ُھَرْیَرَة رضي هللا 

 (عنھ
  .لدقة النظام

وجاء القوم جمیعاً للصالة فأمر أن یلیھ الرجال ثم الصبیان ثم 
النساء، تنظیٌم إلھيٌّ دقیق تأتي النساء في آخر الصفوف، 

ویجلس الرجال حتى تخرج النساء حتى ال یزاحموھنَّ عند 
الخروج، حتى تتم المنظومة اإللھیة في الصالة كما أمر هللا 

 .جلَّ في ُعاله
وھكذا في كل أمٍر من أمور الدنیا أو من أمور الدین، نجده 

 .صلَّى هللا علیھ وسلَّم كان دقیق التنظیم في كل ذلك
  فقد كان صلَّى هللا علیھ وسلَّم ـ وذلك ما أعجب العرب ـ

م الجیوش تقسیماً نظامیاً، كان العرب یحاربون  أول من قسَّ
  بعضھم في ھمجیة ،

لكن الحبیب وضع میمنة ومیسرة وقلباً للجیش، ومؤخرة 
تحمي ظھر الجیش، وجھاز إمداد وتموین ُیجھِّز المؤن 

والطعام للجیش، ویحمل الجرحى والشھداء، ویعالج الجرحى 
ویدفن الشھداء في مؤخرة الجیش، وجعل في مقدمة الجیش 



جھاز إستطالٍع إلھي یستطلع أحوال األعداء، وُینبئ الحبیب 
 .فیضع الُخطة المناسبة للنصر على ھؤالء األعداء

وكان من ُجملة اإلستطالع فریٌق یبحث عن الماء، حتى ال 
ینزل الجیش وھو في الصحراء إال في موضٍع فیھ ماء، فال 
یتعرضون للظمأ والعطش والھالك، وإذا رحل الجیش جعل 
ى المؤخرة ینتظرون حتى إذا رحل  فریقاً من الجیش ُیسمَّ

الجیش جمیعھم فتشوا في المكان عما تركوه من أمتعة وعما 
 .تركوه من حاجات

دقٌة إلھیة ربانیة بنى علیھا الحبیب المصطفى نظام الجیوش 
اإلسالمیة، فحقق اإلنتصارات بھذا النظام اإللھي الذي جعلھ 

 .في كل أحوالھ صلوات ربي وتسلیماتھ علیھ
بل إنھ صلَّى هللا علیھ وسلَّم َحَمى كل من معھ من األنصار 
والمھاجرین والمسلمین أجمعین من األمراض التي نعاني 
  منھا مرارة المعاناة في ھذه األیام، بما رتَّبھ لھم من نظام،

 :فقد قال صلَّى هللا علیھ وسلَّم لكل مسلم
 (ثلٌث لطعامك وُثلٌث لشرابك وُثلٌث لنفسك)

وفي روایة المقدام بن معدي كرب قال : سمعت رسول هللا 
 :صلى هللا علیھ وسلم یقول

بحسب ابن آدم لقیماٍت ُیقمن صلبھ، فإن كان ال محالة، فُثلٌث (
لطعامھ، وُثلٌث لشرابھ، وُثلٌث لنفسھ) ( رواه اإلمام أحمد 

 (والترمذي والنسائي وابن ماجھ
 :متى آكل؟ قال

نحن قوٌم ال نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا ال نشبع، فمن أین )
یأتینا المرض) (ذكره بعض أصحاب السیر في قصة إرسال 

 (المقوقس طبیباً إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم
ع القطع  والكیفیة السدیدة بالنسبة لنا أن ُیسمِّي المرء هللا ثم یقطِّ
إلى قطٍع صغیرة وُیحسن مضعھا بماضغیھ ثم یبتلعھا برفٍق 



وأمرھم حتى ال یكثروا من الطعام أن یتحدثوا أثناء الطعام 
 :فقد ورد في األثر

 (تحدثوا على طعامكم ولو بثمن أسلحتكم)
وأمرنا أن نبدأ بــ (بسم هللا)، وأن نشكر هللا في نھایة الطعام، 
ه وقال: (ال حاجة لنا إلى  ولذلك عندما أُرسل إلیھ الطبیب ردَّ

 .(طبیب
فقد وقاھم هللا بالنھج العظیم الذي مشى علیھ الحبیب صلى هللا 

 .علیھ وسلَّم من األمراض إال اللمم
أمة اإلسالم: ما أحوجنا إلى نظام هللا، والترتیب الذي وضعھ 
 :لنا في كل أمٍر رسول هللا، ما أحوجنا إلى أن نعمل بقول هللا
( َ قُوا هللاَّ ُسوُل َفُخُذوهُ َوَما َنَھاُكْم َعْنُھ َفانَتُھوا َواتَّ َوَما آَتاُكُم الرَّ

َ َشِدیُد اْلِعَقاِب ) ( الحشر7إِنَّ هللاَّ ). 
إذا أخذنا نظامنا اإلسالمي في حیاتنا وفي بیوتنا وفي معاملة 
زوجاتنا وفي تربیة أوالدنا وفي التعامل مع جیراننا وفي 
  أعمالنا وفي شوارعنا وأسواقنا وفي كل شیٍئ لنا أو حولنا،

ة اإلسالمیة وكانت دولة اإلسالم كما كانت في  عادت لنا العزِّ
عصر الحبیب وعصر الخلفاء الراشدین وغیرھم من السادة 

األعالم دولة منظورة من الجمیع ألنھا تھتدي بھدي هللا 
وتعمل بسنة حبیب هللا ومصطفاه صلى هللا علیھ وسلَّم، ورد 
في األثر عن اإلمام َمالٍِك رضي هللا عنھ : (َال َیْصلُُح آِخُر 

لَُھا ِة إِالَّ ِبَما َصَلَح ِبِھ أَوَّ  (َھِذِه اْألُمَّ
 :وقال صلى هللا علیھ وسلَّم

تركت فیكم شیئین لن تضلوا بعدھما ما تمسكتم بھما، كتاب )
هللا وسنتي، ولن یتفّرقا حتى یردا على الحوض) (رواه 

 (الحاكم عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ
 .(أو كما قال: (ادعوا هللا وأنتم موقنون باإلجابة



 :الخطبة الثانیة
الحمد ہلل ربِّ العالمین، الذي أكرمنا بُھداه وجعلنا من عباده 
ل  المسلمین، ونسألھ عزَّ وجلَّ أن ُیتمَّ علینا نعمتھ، وأن ُینزِّ

علینا سكینتھ، وأن ُیثبِّت اإلیمان في قلوبنا حتى یتوفانا 
  .مسلمین وُیلحقنا بالصالحین

وأشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ، إلٌھ تعالى في 
ه في علیائھ عن الشبیھ والنظیر، والوزیر  سمائھ، وتنزَّ

  والمثیل والضد والند؛
( ِمیُع اْلَبِصیرُ ) ( الشورى11َلْیَس َكِمْثلِِھ َشْيٌء َوُھَو السَّ ). 

وأشھد أن سیدنا محمداً عبد هللا ورسولھ، وصفیھ من خلقھ 
وخلیلھ، ھداه هللا عز وجل بھ إلیھ، وعرفَّھ ما یحبھ منھ لُیقبل 

 .بھ علیھ فیفوز بما لدیھ
اللھم صلِّ وسلِّم وبارك على سیدنا محمٍد وارزقنا ُھداه ووفقنا 
أجمعین للعمل بشریعتھ واتباع سنتھ في الدنیا یا أہلل، واجعلنا 
أجمعین تحت لواء شفاعتھ واحشرنا جمیعاً في جواره في 

 .جنتھ یوم الدین آمین آمین یا رب العالمین
 :أما بعد فیا أیھا األحبة جماعة المؤمنین

شیٌئ إكتشفھ العلم الحدیث في األیام القلیلة الماضیة، وھو 
سنٌة ماضیة عن سید األولین واآلخرین صلَّى هللا علیھ وسلَّم، 
كنا ونحن صغار قلَّما تجد طفالً صغیراً یمرض مع أنھ لم 

تكن تتوفر الوسائل الصحیة المالئمة، وال األغذیة المناسبة، 
 :وإنما كنا نلتزم بأمر هللا نحن وأباؤنا وأمھاتنا

( اإلسراء78َوقُْرآََن اْلَفْجِر إِنَّ قُْرآََن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُھوًدا) ( ). 
ى هللا عزَّ وجلَّ ھذه التوصیة بصالة الفجر؟ ألنھا  لَِم وصَّ
بمثابة ُغرفة إنعاٍش لجسم اإلنسان ُتصححھ من األمراض 

واألعراض، وتجعلھ صالحاً ظاھراً للعیش في الحیاة الدنیا، 
  .وباطناً لمناجاة رب العزة عزَّ وجلَّ 



اً حثیثاً  ولذلك كان صلَّى هللا علیھ وسلَّم یُحضُّ علیھا حضَّ
 :ویقول صلى هللا علیھ وسلَّم

من صلى الغداة والعشاء اآلخرة في جماعة ال تفوتھ ركعة )
كتب لھ براءتان؛ براءة من النار وبراءة من النفاق) ( شعب 

 (اإلیمان للبیھقي من حدیث أنس بن مالك رضي هللا عنھ
وكان صلَّى هللا علیھ وسلَّم یسكن بجواره ابنتھ التقیة السیدة 

، فكان یدقُّ علیھما الباب إذا خرج  فاطمة وزوجھا اإلمام عليٍّ
إلى الصالة ویقول: الصالة .. الصالة، فخرج یوماً وعاد ولم 

  :یقوما، فعاتبھا صلَّى هللا علیھ وسلَّم وقال
یا فاطمة ما منعك أن تقومي في ھذه الساعة؟ أما علمِت أن )

 (ھذه ساعة توزیع األرزاق
ساعة توزیع األرزاق، ولحظة صالة الفجر وما بعدھا إلى 

  شروق الشمس،
فِھَم الناس إلى عصرنا أن توزیع األرزاق التي یأكلھا الفم: 
كالخبز واللحم وأصناف الطعام والشراب، حتى جاء العلم 
الحدیث في األیام الماضیة القلیلة وأثبت أن كل اإلنزیمات 

ھم وتحصینھم  النافعة التي یفرزھا الجسم لألطفال لنموِّ
ووقایتھم من األمراض تنزل في ھذه الساعة بأمر ربِّ العباد 

  .عزَّ وجلَّ 
فإذا ما حدث ما نراه اآلن، یسھر األطفال مع الكبار إلى ما 

قبل الفجر بقلیل، وینامون في الوقت الذي ینبغي أن یستیقظوا 
فیھ، فال ُتفرز اإلنزیمات، وال تخرج األمور المھمات التي 

رھا القدیر عزَّ وجلَّ للحفاظ على ھذا الجسد من األمراض  قدَّ
 .واآلفات

ولذلك كُثرت أمراض األطفال واحتار األطباء فیھا، واحتار 
الناس فیھا، وال یعرفون لھا سبباً، وال یجدون لھا دواًء مفیداً، 
بینما الدواء المفید ھو العمل بسنة النبي صلَّى هللا علیھ وسلَّم 



 .وبھدي هللا الرشید عزَّ وجلَّ 
ساعة الفجر یكفي أن الھواء الذي یصحبھا كأنھ نازٌل من 
الجنة، لیس فیھ ثاني أُكسد الكربون، ولیس فیھ جراثیٌم وال 

میكروبات، ولیس فیھ ما یخرج العوادم من الماكینات والعدد 
واآلالت، فإذا تنفَّسھ اإلنسان وأخذه بصدره عاش قويَّ 

الصدر قويَّ البنیان بھذا الھواء الذي یتنفسھ في ھذه الفترة 
 .من عند حضرة الرحمن عزَّ وجلَّ 

  :أیھا األحبة جماعة المؤمنین
فتِّشوا في سنة الحبیب إذا أردتم أن تنجوا من جمیع المھالك، 
وإذا أردتم أن ُتفرج لكم جمیع المضایق، وإذا أردتم أن ُییِّسر 
ع هللا لكم األرزاق، وإذا  هللا لكم األسباب، وإذا أردتم أن ُیوسِّ
كم األبناء، وإذا أردتم أن تكونوا في الدنیا في  أردتم أن یبرَّ
أسعد حاٍل وأھنأ بال، وإذا أردتم أن تكونوا في اآلخرة مع 

الذین أنعم هللا علیھم من النبیین والصدیقین والشھداء 
  .والصالحین

وا علیھا بالنواجز، وتمسكوا  فتشوا على سنة الحبیب وعضُّ
بھا واعملوا بھا، تروا السعادة الوارفة في دنیاكم، وسترون 

 بعد ذلك العاقبة الطیبة في أُخراكم
 **** ثم الدعاء ****

 


