
  بناء الوعي وأثرة في مواجھة التحدیات
 خطبة الجمعة لفضیلة الشیخ فوزي محمد ابوزید

************************************************ 
الحمد ہلل رب العالمین أكرمنا بواسع نعماه وخصنا بفضلھ 
وجدواه وعطایاه، وتفضل علینا بجوده وكرمھ وخیر نعمة 

 . خّص بھا عباد هللا أال وھى نعمة اإلیمان باہلل
وأشھد ان ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ علّى فى كبریائھ 

وجبروتھ، عظیٌم فى صفاتھ ونعوتھ ال یبلغ كنھ ذاتھ أحٌد ألنھ 
  : وصف ذاتھ بنفسھ فقال

َمُد (1قُْل ُھَو هللا أََحٌد ( " ) َوَلْم 3) َلْم َیلِْد َوَلْم ُیوَلْد (2) هللا الصَّ
) " ( اإلخالص4َیُكْن َلُھ ُكفًُوا أََحٌد (  ) . 

 سیدنا محمداً عبد هللا ورسولھ وصفیھ من خلقھ أنوأشھد 
 هللا عز وجّل لرسالتھ، وألھمھ شریعتھ وأنزل اختارهوخلیلھ، 

علیھ خیر كتاب وجعلھ في الدنیا سبب ھدایتھ وفى اآلخرة 
 سّر رحمتھ، وأعطاه فوق ذلك كلھ لواء حمده وشفاعتھ

 شّرفت الذياللھم صلى وسلم وبارك على حبیبك المحبوب 
بھ الوجود، وأنرت بھ القلوب، وجعلت أّمتھ خیر أمة أخرجت 

   كتابك بأنھم الرّكع السجودفي الوجود، وخصصتھم في
سیدنا محمد وآلھ وصحبھ والناھجین على شرعھ وكل أتباعھ 

إلى یوم الدین وعلینا معھم أجمعین آمین .. آمین یا رب 
  العالمین

 : أیھا اإلخوة جماعة المؤمنین
لقد بعث هللا رسولھ صلى هللا علیھ وسلّم والعرب أمة ھمجیة 
یأكل القوى منھم الضعیف، ویحیف الغنى منھم على الفقیر 

وینصر األخ أخاه ولو كان ظالماً على اآلخر ولو كان 
 فيمظلوماً، وال ُیقام بینھم لمظلوم قضیة وال ُیحكم بینھم 

 .. القضایا بالعدل والسویة



وفى لحظة ُبعث خیر األنام سیدنا محمد علیھ أفضل الصالة 
 ھذا الحوار في إلیھ صلى هللا علیھ وسلّم اسمعوأتم السالم، 

وھو یحاور رجالً حدیث عھٍد باإلیمان وقد كان ملكاً من 
، قال: بینا أنا عند النبي الطائيالملوك، واسمھ َعّدى بن حاتم 

صلى هللا علیھ وسلم إذ أتاه رجل فشكا إلیھ الفاقة ثم أتاه آخر 
فشكا إلیھ قطع السبیل فقال یا عدي ھل رأیت الحیرة قلت لم 
أرھا وقد أنبئت عنھا قال فإن طالت بك حیاة لترین الظعینة ( 

المرأة ) ترتحل من الحیرة حتى تطوف بالكعبة ال تخاف 
  (أحدا إال هللا ... (البخاري من حدیث عدي بن حاتم

 هللا عنھ وكان ذلك فى زمن عمر بن رضيقال َعّدى 
 هللا عنھ، قال : لقد عشت حتى رأیت الظعینة رضيالخطاب 

تخرج من بالد الیمن ومن بالد الشام ومن بالد العراق 
 الطریق على طولھ أحٌد ُیرّوعھا فيوتمشى بمفردھا ال تجد 

   علیھایعتديأو 
  دینایحيإذا اإلیمان ضاع فال أمان وال دنیا لمن لم 

 صلى هللا علیھ وسلّم بصحبھ الكرام النبيكیف وصل 
  ومجتمع المسلمین إلى ھذه الحالة ؟

 التام على النفس وعلى العرض واالطمئنانحالة اإلیمان 
  وعلى المال وعلى الزوجة وعلى الولد وعلى كل أحد،
ال ُیرّوع اإلنسان أحٌد وال یرّوعھ أحد والكل فى رحاب 

 بشرع هللا القاضي أمان یحرسھم هللا ویحكم بینھم فياإلسالم 
 امتثلت لطاعة هللا التي جوارحھم وأعضاؤھم ھيوالحوافظ 

 .  ُعالهفيوامتنعت عن عصیان هللا جّل 
 صلى هللا علیھ وسلّم بأسباب كثیرة النبيوصل إلى ذلك 

  :  منھا الیوم بسبب واحد حتى ال نطیل علیكمنكتفي
 صلى هللا علیھ وسلّم العرب یفترقون إلى قبائل النبيوجد 

شتى وبینھم عصبیات قبلیة وكل قبیلة تتعصب لمن تنتسب 



إلیھا وتفاخر غیرھا بما لدیھا، وكانت ھذه العصبیة شدیدة 
جداً ألنھم كانوا فى جاھلیة قبل ان تشرق علیھم أنوار آیات 

 . هللا جلّیة
بدأ بھ صلى هللا علیھ وسلّم قال فأول ما  :  

لیس منا من دعا إلى عصبیة ولیس منا من قاتل على )
 عصبیة ولیس منا من مات على عصبیة) 

)(سنن ابى داود عن جبیر بن مطعم ) 
 على المأل أن الكل، كل الخلق وأعلنأبطل العصبیات القبلیة 

  :  حدیثھ المباركفي كما قال واألصقاعفى جمیع البقاع 
 كلكم آلدم وآدم من تراب )  )

  )( رواه مسلم من حدیث خطبة الوداع
كل الذین على ھذه البسیطة شرقاً وغرباً شماالً وجنوباً 

تناسلوا من إثنین آدم وحواء، فالكل فى نھایة النسب وفى 
أعلى ُذَرى شجرة الحسب ینتسب إلى آدم وینتسب إلى حواء، 

 اآلدمیة بیننا أخوة إنسانیة لجمیع فيفنحن إذن جمیعاً أخوة 
 . البریة كما بّین سیدنا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلمّ 

ثم أبطل بین أصحابھ العصبیات القبلیة وأعلن عن تكوین 
 أسرة ھيقبیلة واحدة، عائلة جامعة واحدة، أسرة واحدة 

 یقول فیھا لنا هللا عزوجّل التيالمؤمنین وھى أسرة المسلمین 
  : أجمعین

َما اْلُمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ ( الحجرات: 10إِنَّ  )  
 ولك، ليكل فرد قال : ال إلھ إال هللا محمٌد رسول هللا فھذا أٌخ 

 كذلك وكل رجٍل منا وأنتولھ علّى حقوق ولى علیھ واجبات 
كذلك فلو قمنا بحقوق ھذه األخوة اإلیمانیة كنا جمیعاً أسرة 

واحدة وإن وصل تعدادھا إلى ملیارات، ألننا جمیعا مؤمنون، 
فربنا واحد ودیننا واحد وكتابنا واحد ونبینا واحد وعقیدتنا 

واحدة وعباداتنا واحدة ومعامالتنا واحدة كلھا من كتاب هللا أو 



  من سنة حبیبنا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلّم،
 صلى هللا علیھ وسلّم ھذا األمر فى حوادث ِعّدة ال النبي وأكد

  :ُتعّد وال ُتحد فقد ورد في األثر
 نسبى وأخرج الكفر أبا لھٍب من فيأدخل اإلسالم بالالً  )

نسبى ) فال نسب إال نسب اإلیمان، وبالل مع انھ من الحبشة 
 العدنان من قبیلة التوحید للحنان النبيإال إنھ أصبح من امة 

وجّل، المنان عز   
 : ( سلمان منا الفارسيوقال صلى هللا علیھ وسلم عن سلمان 

أھل البیت ) (رواه الحاكم في المستدرك والطبراني من 
  (طریق كثیر بن عبد هللا المزني ، عن أبیھ ، عن جده

ولذلك حار بعض العرب فقالوا : یا سلمان من أبوك ؟ فقال 
 :  هللا عنھ أبى اإلسالمرضي

  أبى اإلسالم ال أب لى سواه إذا افتخروا بقیٍس أو تمیما
 اإلسالم وجعل هللا لنا أمة المسلمین من عصر ھياُبّوتى 

  : النبى إلى یوم الدین أمھات نشترك فیھن أجمعین
َھاُتُھمْ " ( " ِبيُّ أَْوَلى ِباْلُمْؤِمِنیَن ِمْن أَْنفُِسِھْم َوأَْزَواُجُھ أُمَّ النَّ

 حضرة وأزواج ) كلنا نشترك فى ھذه األمھات 6األحزاب:
 والنبي صلى هللا علیھ وسلّم كما ورد أجمعین أمھات لنا النبي

  : فى الروایة القرآنیة التى فوق العشر
ِبيُّ أَْوَلى ِباْلُمْؤِمِنیَن ِمْن أَْنفُِسِھْم وُھَو أُبوُھم َوأَْزَواُجُھ " النَّ

َھاُتُھْم "   أٌب لنا أجمعین ونحن بیننا رابط األخوة فالنبيأُمَّ
 بیننا ھو عصب اإلیمان وھو الذياإلیمانیة، والعصب 

وجّل،  ُیحّبذه ویدعو إلیھ الرحمن عزالذيالعصب   
 إلیھا ھى فصیلة التوحید لحضرة ننتميوالفصیلة التي 

 كل وقٍت وحین ال إلھ إال فيالرحمن، فكلنا موحدون ونقول 
 صلى هللا علیھ وسلّم أن یلتزم النبيهللا محمٌد رسول هللا وأمر 

أھل ھذه العائلة اإلیمانیة بقول اللسان، وال یتحدثون وال 



 حدیثھ في القلب والجنان، فقال فيُینقبون وال ُیفتشون عما 
  : الواضح

إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس) (فى البخاري عن )
 ( سعید رضي هللا عنھأبي

 دینھ، أو في ُتعّرض برجٍل ینطق بالشھادتین وتغّمزه أنإیاك 
 :  عقیدتھ ألن ھذا أمٌر قال فیھ هللافيتلمزه 

57إِِن اْلُحْكُم إِال ہلل " ( األنعام: "  )  
 . ھذا أمٌر خاٌص باہلل جّل فى ُعاله

 هللا عنھما : بعثنا رسول هللا صلى رضيقال أسامة بن زید 
هللا علیھ وسلم في سریة فصبحنا الحرقات من جھینة فأدركت 

  رجال فقال
ال إلھ إال هللا فطعنتھ فوقع في نفسي من ذلك فذكرتھ للنبي 

صلى هللا علیھ وسلم فقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أقال 
ال إلھ إال هللا وقتلتھ قال قلت یا رسول هللا إنما قالھا خوفا من 
السالح قال أفال شققت عن قلبھ حتى تعلم أقالھا أم ال فما زال 

 ( یكررھا علي حتى تمنیت أني أسلمت یومئذ (رواه مسلم
بیننا وبین الخلق شھادة الحق والقلوب یعلم ما فیھا عالم 

 هللا أن نشھد للرجل باإلیمان إذا أمرناوجّل،  الغیوب عز
 بیت الرحمن وقال فى فيرأیناه یصلى الفرائض الخمسة 

 العدنان صلى هللا علیھ وسلّم : ( إذا رأیتم الرجل النبيذلك 
یعتاد المسجد فاشھدوا لھ باإلیمان ) (واه الترمذي وأحمد في 

 ( رضي هللا عنھألخدريمسنده عن أبي سعید 
 . ألن لنا الظاھر وهللا یتولى السرائر

لو حافظنا على على ھذه األخوة اإلیمانیة وقمنا بالحقوق 
 الدین، لصارت كل بلدة من فيوالواجبات علینا نحو إخواننا 

 : بالد المسلمین عائلة واحدة یقول فیھا صلى هللا علیھ وسلمّ 
 صالتھم وال فى صیامھم ال فى فيترى المؤمنین ــ لم یقل  )



قراءة كتاب ربھم ألن تلكم أعمال صالحة یقول فیھا هللا : " 
ُكْم  َمْن َعِمَل َصالًِحا َفلَِنْفِسِھ َوَمْن أََساَء َفَعَلْیَھا ُثمَّ إَِلى َربِّ

15ُتْرَجُعوَن " (الجاثیة: )  
أنت تقوم اللیل كلھ وتصوم الدھر كلھ وتقرأ القرآن كل یوم 

 بھ، وال أن أخیك أن ُتـّدّل على ینبغيمرة، كل ھذا لمن ؟ ال 
وجّل إن كنت ترید  تفتخر على غیرك انك تفعلھ، ألن هللا عز

 شرط وأول ھذه العبادات فيوجھھ یرید اإلخالص منك 
اإلخالص ھو أن تطھر من الریاء، والریاء ھو حب الظھور 

 . بین الخلق وطلب الُسمعة بین الناس
 :  العدنانالنبي ُیّوثق ُعرى اإلیمان فقال فیھ الذيأما 

 توادھم وتراحمھم وتعاطفھم، كمثل فيترى المؤمنین  )
 ُعضٌو منھ تداعى لھ سائر الجسد أشتكىالجسد الواحد إذا 

بالسھر والحّمى )(رواه مسلم عن النعمان بن بشیر رضي هللا 
  (عنھ

  : وفى روایة أخرى
ُ َعَلْیِھ َوَسلََّم : " اْلُمْسلُِموَن َكَرُجٍل  ) ِ َصلَّى هللاَّ َقاَل َرُسوُل هللاَّ

َواِحٍد إِِن اْشَتَكى َعْیُنُھ اْشَتَكى ُكلُُّھ ، َوإِِن اْشَتَكى َرْأُسُھ اْشَتَكى 
 ( مسلم عن النعمان بن بشیر رضي هللا عنھهُكلُُّھ )(روا

 : او كما قال
  التائب حبیب الرحمن والتائب من الذنب كمن ال ذنب لھ

 .. أدعوا هللا وانتم موقنون باإلجابة
  : الخطبة الثانیة

 بھداه وجعل فى قلوبنا أكرمناالحمد ہلل رب العالمین الذى 
   بھ العمل الصالح الموفق لرضاه،نبغينوراً 

شریك لھ، ال رب لنا غیره  وأشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال
 . وال إلھ لنا سواه



 أرسلھ نبيوأشھد ان سیدنا محمداً عبد هللا ورسولھ خیر 
 بخیر كتاب وبخیر دین ولخیر أمة أخرجت للناس

اللھم صلى وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ الرحماء 
وعلى أصحابھ األتقیاء وعلى كل من مشى على ھدیھ وعمل 

  بشرعھ إلى یوم العرض والجزاء، وعلینا معھم أجمعین
  .. آمین .. آمین یا رب العالمین
 : أیھا األخوة جماعة المؤمنین

   صلى هللا علیھ وسلّم لكل مؤمن حقاً علینا،النبيجعل 
 ھذه الحقوق بھا صرنا جمیعاً كأننا رجٌل واحد،

منھا : ان ُتسلّم علیھ إذا لقیتھ، ولذلك قال الحبیب صلى هللا 
  علیھ وسلم حینما َسأَلھ صلى هللا علیھ وسلم رجل

الَم َعَلى ) َعاَم، َوَتْقَرأ السَّ أيُّ اإلْسالِم َخْیٌر؟ قال: «ُتْطِعُم الطَّ
 َمْن َعَرْفَت َوَمْن َلْم َتْعِرفْ 

 ھذه المدینة على من تعرف فقط بل في أن تسلّم ینبغيال 
 صلى النبيُتسلّم على كل من تقابلھ فى الطریق، حتى كان 

 طریقھ على الصغار ویجعل ذلك فيهللا علیھ وسلّم ُیسلّم 
عالمة على انشراح الصدر لإلسالم، أین نحن اآلن من سنة 

  خیر األنام صلى هللا علیھ وسلمّ 
  إذا دخل المسجد ُیسلّم،

  وإذا خرج من المسجد ّیسلّم،
  إذا دخل بیتھ ُیسلّم،

  . وإذا خرج من بیتھ ُیسلّم ویتعارف
إذا كنا فى مكان واحد كھذا المكان ونجتمع فیھ للصالة ال 

 ھذا المكان سنین وال یعرف بعضنا في ان نصلى ینبغي
  : بعضاً، ألن النبى صلى هللا علیھ وسلّم قال

إذا آخى الرجل الرجل فلیسألھ عن اسمھ واسم أبیھ وممن )
ھو فإنھ أوصل للمودة) ( الترمذي عن یزید بن نعامة 



  (الضبي
 أن نصافح بعضنا ألن ذلك زیادة فى التعارف واأللفة، وأمرنا

تمّد یدك ألخیك عرفتھ أو لم تعرفھ، ألن كل من فى ھذا 
 المكان مسلمین ولھم حقوق علینا أوجبھا رب العالمین عز

وجّل، فإذا صافحتھ ماذا لك عند هللا ؟ یقول صلى هللا علیھ 
 : وسلمّ 

ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان إال غفر لھما قبل أن 
  (یفترقا) (رواه الترمذي عن البراء بن عازب رضي هللا عنھ
إذا كلمتھ كلمة طیبة فالكلمة الطیبة صدقة، إذا نظرت إلیھ 

وتبسمت فى وجھھ، فتبسمك فى وجھ أخیك صدقة، إذا غاب 
عن ھذا المكان تسأل عنھ ألن لھ حقوق علیك، ُتسلّم علیھ إذا 

، أحتاجلقیتھ وتعوده إذا مرض وُتشّیعھ إذا مات، وتعینھ إذا 
 . وُتھنئھ إذا فرح، وُتعّزیھ إذا أصیب بمصاب

 ُتقّوى الروابط بین المؤمنین، التيتلُكُم األعمال ھى 
 أّى زمان في رجٌل واحد وعائلة واحدة كأنھمفیصیرون 

ومكان، زوجتھ أخٌت لى وإبنتھ بنتاً لى أحمیھا وأصونھا كما 
 . أمر الرحمن

   یستطیع أن یخترق صفوفنا ؟الذيفإذا كنا كذلك فمن 
 وان ُیرّوع أحدنا أو جمعنا أو ُیثیر الفتنة فیما بیننا ؟

 األمین النبيیكون أبداً ألننا أمة المؤمنین نعمل بقول  ھذا ال
 صلى هللا النبي أمرناصلى هللا علیھ وسلّم إذا أخطا واحٌد منا 

علیھ وسلّم أن نصلح خطأه بالحكمة والموعظة الحسنة، 
انصحھ فیما بینى وبینھ، وال انصحھ على المأل ألن النصیحة 
على المأل فضیحة، وإذا نصحتھ ال اتحدث فى عرضھ مع 

 التي ھي علیھ بین المسلمین، فتلك األمور وأشنعاآلخرین 
ُتشحن الصدور، وتؤجج القلوب، وتجعل العداوة بین األخوة 

 . المؤمنین



 بالقول والفعل والتعدي عن الغیبة والنمیمة النبيولذلك نھى 
 التيعلى أّى رجٍل من المسلمین فقال فى الحصانة اإللھیة 

  : اعطاھا هللا لكل مسلم
ُكلُّ اْلُمْسلِِم َعَلى اْلُمْسلِِم َحَراٌم َدُمُھ َوَمالُُھ َوِعْرُضُھ " (رواه  "

  (بن ماجة عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ
 وّضح حدودھا ومواصفاتھا والتيھذه الحصانة من هللا، 

 إمامنا وحبیبنا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلّم،
 حقوق األخّوة في ُیقّصر الذي علم الیقین أن أخيواعلم یا 

 یحاسبھ على ذلك یوم العرض والجزاء رب العالمین عز
 . وجلّ 

 وھو یصف الحساب فیقول القدسي الحدیث في إلیھ أسمع
  :عندما تقف أمامھ یوم القیامة

یا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال یا رب كیف أعودك وأنت 
رب العالمین قال أما علمت أن عبدي فالنا مرض فلم تعده 
أما علمت أنك لو عدتھ لوجدتني عنده یا ابن آدم استطعمتك 
فلم تطعمني قال یا رب وكیف أطعمك وأنت رب العالمین 

قال أما علمت أنھ استطعمك عبدي فالن فلم تطعمھ أما علمت 
أنك لو أطعمتھ لوجدت ذلك عندي یا ابن آدم استسقیتك فلم 

تسقني قال یا رب كیف أسقیك وأنت رب العالمین قال 
استسقاك عبدي فالن فلم تسقھ أما إنك لو سقیتھ وجدت ذلك 

 (عندي (رواه مسلم عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ
   الحدود التى أزور فیھا المرضى ؟ ھيما

 :  فقال صلى هللا علیھ وسلمالنبيحّدھا حضرة 
إمشى میالً وُزر مریضاً ) رواه بن عدي عن أبي أمامة  )
رضي هللا عنھ) والمیل ھو إثنین كیلومتراً إال ربعاً من كل 
الجھات، أي أن أّي مریض فى ھذه الجھات زاد مرضھ عن 

 تزوره وإال سیحاسبك على ذلك المولى أنالثالثة أیام علیك 



وجّل امام األنام یوم الزحام عز  . 
 وأولإذا قمنا بحقوق األخوة فیما بیننا كنا رجالً واحداً 

 :  قولھ صلى هللا علیھ وسلمّ ھيالحقوق 
انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، فقالوا : یا رسول ننصره  )
مظلوماً فكیف ننصره ظالماً ؟ قال : تمنعھ من الظلم فذلك 
نصرك إیاه )( البخاري عن أنس رضي هللا عنھ) لو قمنا 
بھذا الحدیث لكان مجتمعنا كلھ فى أمان، لو حذفنا من 

قاموسنا كلمة [ لیس لي شأن ] عندما یرى اإلنسان رجالً قویاً 
  !!یضرب طفالً صغیراً یقول : لیس لي شأن

تلك القضیة ینتصر لھ فیھا رب البریة یوم الدین، عندما یرى 
 على فتاة مؤمنة ویُغض طرفھ یعتديشاباً سفیھاً یحاول ان 

ماليویقول : أنا   !! 
نحن فیھ اآلن، رأینا سلفنا  ھذا ھو الذى اوصلنا إلى ما

الصالح، كان ال یجرؤ واحٌد أن یفطر فى رمضان لكثرة 
الالئمین الذین یرّدون علیھ ویمنعونھ من الجھر بالفطر وال 

 یعاكس فتاة لكثرة الالئمین، ألننا جمیعاً إنیستطیع شاب 
أسرة واحدة متعاونین متعاضدین نسعى جمیعاً لمصلحة 

 : الجمیع یقول فینا هللا
اُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء  " ٌد َرُسوُل هللا َوالَِّذیَن َمَعُھ أَِشدَّ ُمَحمَّ

29َبْیَنُھْم " ( الفتح:  )  
 ثم الدعاء .......

 


