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، أعز جنده، ونصر نبيـه ورسـوله وعبـده، وهـزم     احلمد هللا رب العاملني
ل عليه كفاه، ومن افتقر إليـه أغنـاه،   سبحانه، من توكَّ.. سبحانه . األحزاب وحده

ـ  ومن استمد ومـن   ﴿اه ادمنه احلول والطول قواه، ومن اكتفى به كفاه مجيع من ع
بسح وفَه لَى اللَّهكَّلْ عوتيالطالق٣[ ﴾ ه.[  

وأشهد أن ال إله إالَّ اهللا، وحده ال شريك له، بيده امللك، وبيده امللكـوت،  
وأشهد أن سيدنا حممداً . وبيده الضر، وبيده النفع، وبيده املوت واحلياة وإليه النشور

جعل النصـر  عبد اهللا ورسوله، النبِي التقي النقي، الذي أغناه مواله به عمن سواه، و
حترك وحيثما سار، بل إنه عز وجلَّ جعل خامت نبوته شـعرات مكتوبـة   حليفه أينما 

توجـه  : (مكتوب عليهـا  –يف ظهره يف الناحية اليسرى مقابل قلبه  -مبداد القدرة 
  ).حيث شئت فإنك منصور

اللهم صلِّى وسلم وبارك على سيدنا حممد الذي نصره اهللا على كـلِّ مـن   
واه وقوى به كل من آمن به ووااله، وجعله حجَّة على الناس أمجعني بإقامة عداه، وق
صلِّى اهللا عليه وعلى آله الذين آووه ونصروه، وأصحابه الـذين تـابعوه   . شعائر اهللا

وأعانوه، وأزواجه الطاهرات أمهات املؤمنني، وآل بيته الطيبني، وكل مـن تـبعهم   
  . آمني، يا رب العاملني.. معهم أمجعني، آمني  بإحسان إىل يوم الدين، وعلينا

  :فيا أيها األخوة املؤمنون.. أما بعد 
أن جيعله عـام نصـر    عز وجلَّنسأل اهللا  – وحنن يف بداية عام هجري جديد

ومتكني، وخري وفتح لنا وللمسلمني أمجعني، وأن ميكننا فيه مـن نواصـي اليهـود    
، ويذل الشـرك ومـن   )له إالَّ اهللا حممد رسول اهللاال إ(راية  والكافرين، وأن يعلي
  .  آمني، يا رب العاملني.. عاونه ووااله، آمني 
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ـ    يأحداث اهلجرة لنا فيها عرب ال تعد وال تحصى، ألا من القصـص اإلهل
انَ فـي  لَقَد كَ﴿ :يفقرآنه الكرمي عن النبيني واملرسلني  يف عز وجلَّيقول فيه اهللا  الذي
صةٌ ُألقَصربع ابِهِمي اَأللْبلحـىت ال نطيـل    -وسنأخذ اليوم  ].يوسف١١١[ .﴾و

  .من حادثة اهلجرة، عربة نافعة لنا وإلخواننا املسلمني أمجعني واحدةً عربةً -عليكم 
 يف صلى اهللا عليـه وسـلم  أخذ حبيبه  -قبل اهلجرة بعام  -كان  عز وجلَّإن اهللا 

ذه من مكة إىل بيت املقدس، ومـن بيـت املقـدس إىل    رحلة اإلسراء واملعراج، أخ
بني السـماء واألرض  {{ :صلى اهللا عليه وسلمتلو مساء، وكما قال  مساءالسموات العلى 

مسرية مخسمائة عام، وعرض كل مساء مسرية مخسمائة عام، وبني كـل مسـاء   
عن عبـد   ذيب سنن أيب داود، واألمساء والصفات للبيهقي((  }}ومساء مسرية مخسمائة عام

اجتاز كل هذه السموات ودخل اجلنـات، وذهـب إىل   . ))رضي اهللا عنه  اهللا بن مسعود
كان ينام عليه  الذيالعرش، مث جتاوز العرش إىل قاب قوسني أو أدىن، ورجع وفراشه 

  !!.مل يربد بعد
فعل معه ذلك، ملاذا جعله خيرج والقوم يتربصـون   الذي عز وجلَّرب العزة 

ميشى فيه سـائر   الذيمث يسلك طريقاً غري الطريق !! الغار ثالثة أيام؟ يفوخيتبأ !! به؟
ليوضح لنا اهللا !! وتستمر اهلجرة من مكة إىل املدينة ملدة أسبوع على التمام؟ !!األنام؟
وفوضنا أمورنـا   ،وحنن أمة اإلجابة، آمنا باهللا وصدقنا برسول اهللا - أمجعني عز وجلَّ

 عـز وجـلَّ  فـاهللا   - كل أحوالنا وأعمالنا على اهللا يفلنا كلها إىل حضرة اهللا، وتوكَّ
 وكـلَّ  هم حبيبه ومصطفاه أن من اعتمد على اهللا كفاه مواله كلَّ يفيضرب لنا املثل 

غمج اهللا عنه كل الشوفر ،ات والكُدرمع احلبيـب   -متاماً بتمام  -ات، كما فعل ب
  .عليه أفضل الصالة والسالم فياملصط
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األمـني، مـن    لنا وللمعاصرين للـنيب  -  عز وجلَّإىل قول اهللا  يبه معوانت
إِالَّ ﴿ :فيقـول  خياطب الكـلَّ  - ، ومن آذوهومن حاربوه ،من ختلوا عنهو ،عاونوه

اللّه هرصن فَقَد وهرنصوجـلَّ مل يقل اهللا  ].التوبة٤٠[ ﴾ت فقد  ،)فقد ينصره اهللا: (عز
وكتابـه قبـل    - كتابه يفاملستقبل، لكن اهللا أخرب  يف أيتأن النصر سي أي.. ينصره 

ـ  يد األكوان، وقبل إجياد أأنه نصر حبيبه قبل خلق اخللق، قبل إجيا - لِبالقَ  يف يءش
 ،وأينما ذهب ،منصوراً أينما حلَّ صلى اهللا عليه وسلمحبيبه  عز وجلَّجعل اهللا  !!عامل الدنيا

   .وحيثما كان
ه، فخرج من بينـهم وهـم متربصـون    ئأعدا فكفاه شر عز وجلَّنصره اهللا 

وكان يتحدث بعضـهم  !! وأخذ اهللا أبصارهم فلم يرونه، ويترقبون خروجه ،بالبيت
أي حـدائق   –إن حممداً يزعم أن من أتبعه سيكون لنـا جنـان   : مع البعض فيقول

 نعم أنا أقول ذلـك، لكـن اهللا أخـذ   : قالف!! كجنان األردن والعراق –وبساتني 
 وزاد احلبيـب  ).يس٩( ﴾ فَأَغْشيناهم فَهم الَ يبصرونَ ﴿ !!يسمعونأمساعهم فلم 

ووضع على ومر على مجيعهم يف غيظهم فأخذ حفنة من التراب صلى اهللا عليه وسلم 
، لكن اهللا أخذ إحساسهم كما أخذ مسعهم حفنة من هذا التراب منهمواحد رأس كلٍّ 
  !!قع التراب على رؤوسهم، فلم حيسوا بووأبصارهم

الغار، ومحاه عندما  يفمحاه  - ل اهللا حبمايتهوتكفَّ صلى اهللا عليه وسلم وذهب النيب
وجعل من مجلة جنـده الـذين    - الطريق إىل األنصار يفخرج من الغار وهو سائر 

ا مبـا  هاألرض طوع أمرك فمر: يؤيدونه ويدفعون عنه األرض، فقال له األمني جربيل
خذيه، فانشقت وأخذته، فلما استغاث به قـال  : من حلقه منهم قال لألرضف .شئت
ذيه، فأخذته، وتكرر األمر منـه  خ: ذهنه قال هلا يفدعيه، فتركته، فلما عاود ما : هلا
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أمرهـا أن تكـون    عز وجلَّألن اهللا  !!ال تعصى له أمراً هيإىل األرض ثالث مرات، و
  .طوع أمره

ـ ا يدافع عـن الن جندي عز وجلَّ، وجعله اهللا مث تاب هذا الرجل من فعله  !!!يبِ
فذهب إىل قومى عنهم الطريق  هموعوكلما سألوه عـن الطريـق   الذي سلكه النيب ،

فـاذهبوا إىل   اًهذا الطريق ومل أجد فيه أحـد  يفأنا مشيت ( :سار فيه يقول هلم الذي
  :ارسوكيفما  معه أينما حلَّ عز وجلَّفكانت عناية اهللا !! )غريه
  مِطَاُأل نم الِع نعو وعِرالد نم          ةفَاعـضم نع تنغْأَ اِهللا ةُــوقاي

رِفالصدق يف الغار والصديق مل يم يقولون ما بالغار من إِـوه      اممِر  
  مِحج ومل تــخري الربية مل تنس          ظنوا احلمام وظنوا العنكبوت على

حموجلَّاهللا مبا علمناه مجيعاً، مث أراد اهللا  اه إعزازه عنـد دخـول املدينـة     عز
لـه يـدخل دخـول    وإمنا جع ،يناملنورة، فلم جيعله يدخل دخول اخلائفني أو الفار

ه ليـدخل املدينـة دخـول    يه وصـفي جتميل نب يفإىل عناية اهللا  يفانظر مع !!الفاحتني
   !!الفاحتني

صـلى   بالنيب زها الكفار ملن يأيتاليت جهعن اجلائزة  )أسلم( مسعت قبيلة امسها
ن وومعه سـبع  )يبريدة األسلم(رج رجل منهم يسمى فخ .أو ميتاً احي اهللا عليه وسـلم 

سلكه ليظفروا باجلـائزة،   الذيالطريق  يف مدججني بالسالح يبحثون عن النيب رجالً
من الرجل؟ : صلى اهللا عليه وسلمالنيب له أمامهم، فقال  م سائرون إذا بالنيبوبينما ه

ـ م: ، مث قال للرجل!كرك يا أبا بأمر برد: بريده، فالتفت إىل أىب بكر وقال: قال من 
يا أبـا   تملس: من أسلم، فالتفت إىل أىب بكر وقال: قال قبيلة؟ يمن أ :يالرجل؟ أ

   .هللا رسولُ أنا حممد: ومن أنت؟ قال: بكر، فقال الرجل
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عـز  فشـرح اهللا   .ألنه يعلم أن اهللا يؤيده ويعززه وينصره فيمل يتنكر ومل يتخ
 يفصدر الرجل لإلسالم، وشرح اهللا صدور من معه لإلسالم، فدخل السـبعون   وجلَّ

ال واهللا ال يكون، فخلع ! !أتدخل املدينة هكذا؟ ،يا رسول اهللا: وقال الرجل .اإلسالم
، حمه على هيئة علَمعلى ر هزكَور –يضعه على عمامته  الذيالشال  –رباط عمامته 

: وصف السبعني رجالً وقسمهم إىل صفني، صف عن اليمني وصف عن اليسار، وقال
ليدخل املدينة ، مؤخرة الصفني يفوأنت متشى بالراية، يا رسول اهللا أنا أتقدم أمامكم 

العاملني، ليكـون بـذلك    ه ربدخول الفاحتني ومعه كتيبة جهزها ل صلى اهللا عليه وسلم
 وعربة لنا أمجعني، لنتقى اهللا ونعلم صدق قـول رب  ،وتقويةً إلرادته ،إعزازاً حلضرته

ومـن   .  يحتِسبجا ويرزقْه من حيثُ الومن يتقِ اللَّه يجعل لَّه مخر﴿ :العاملني
هبسح وفَه لَى اللَّهكَّلْ عوتـذه   صلى اهللا عليه وسلم وسار النيب ].الطالق٣، ٢[ ﴾ي

  .الكتيبة اإلهلية
  ! رت من أثر السفر؟وثيابه كانت تغي !!هل يدخل املدينة ذه اهليئة

فكان عبد الرمحن بن عـوف   - يهوهو العزيز أن يعز نب - عز وجـلَّ قيد اهللا 
: نفسـه  يفللملوك، فقال  يصلح إالَّ بالد الشام ووجد ثوباً ال يفجتارة  يف اهللا عنه رضي

 رضـي اهللا عنـه  ، وكان الزبري بن العوام صلى اهللا عليه وسلمأشترى هذا الثوب لرسول اهللا 
أشـتريه  : األول من ثياب امللوك، فقـال  هيبالد الشام ورأى ثوباً آخر يضا يفأيضاً 

وقبل  .يبِالن حضرةُ ال يليق أن يلبسه إال ألن هذا الثوب صلى اهللا عليه وسـلم لرسول اهللا 
إذا بعبد الرمحن بن عوف وإذا بالزبري بن العوام ومعهم الثياب  -مدخل يثرب بقليل 
يا رسول اهللا ال تدخل املدينة ذه اهليئة، : معاً وقاال نااالثنفجاء  - املخصصة للملوك

 ،ك دومـاً يعـز  عـز وجـلَّ  ال تليق إال بامللوك، ألن اهللا  اليتولكن البس هذه الثياب 
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ثياب امللوك، ومشى واجلند عن ميينـه وعـن    يصرك أبداً على الدوام، فلبس النبِوين
  .يساره داخالً املدينة املنورة
ـ يرتل حضرة النيب نيف بيت مأين يرتل النيب؟  ؟ مـذا    ن حيظـى

  الشرف؟ 
 ن حريصني على هذا الشرف الكبري، فوقف كل رجـل وكان األنصار أمجع

يا رسول : ضيافته ويقول يفويعزم عليه أن يرتل  ،مام داره ينتظر موكب النيبمنهم أ
ك، هنـا  ولـك وذو دة، هنا أه، هنا كرم الضيافة، هنا العدد وهنا العلانزها هنا اهللا 

يشري إىل الناقة ويقول ناصروك، ولكن النيب: )ومشت الناقة  !)!ها مأمورةدعوها فإن
هذا  يفوبركت  - ا يضعون فيه البلح ليجف ويصري متراًكانو -حىت أتت إىل مكان 

عندهم، فسـبقهم أبـو    املوضع، وجاء اجلميع يتسابق ألخذ عتاد رسول اهللا ليكون
الرجل يرتل : فقال يبِوذهبوا للن .عنده ، وأخذ عتاد النيبرضي اهللا عنه يأيوب األنصار

 يا أبا أيوب أين كتـاب : وقال ،رضي اهللا عنهحيث يرتل رحله، مث دخل عند أىب أيوب 
  .بعثك باحلق إننا دائماً وأبداً نزيد فيك يقيناً الذييا رسول اهللا و: تبع؟ فقال

ما قع؟  كتابِ ةُصبت  
بة عام، وكان اليهود هاجروا إىل بثالمثائ ع رجل غزا املدينة قبل هجرة النيبت

املدينة لعلمهم أا موطن هجرة خامت األنبياء واملرسلني، فلما أراد تبع دخوهلا أرسلوا 
آخـر   يفسيبعث  الذي طيع دخوهلا ألا موضع هجرة النيبإنك لن تست: إليه وقالوا

ومعرفتـهم  عن اليهـود   - القرآن يفقال اهللا عنها  اليتالزمان، وذكروا له أوصافه 
  ].البقرة١٤٦[ ﴾يعرِفُونه كَما يعرِفُونَ أَبناءهم ﴿ :برسول اهللا

بع معه مجعقوا ما قال  وكان تمن العلماء يسريون معه، فجمعهم فسأهلم فصد
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املدينة من طابق واحد، وأعطاه زاداً  يفرجل من هؤالء العلماء بيتاً  ى لكلِّنباليهود، فَ
ـ ، وبالنيب فينصر أن يقيم إىل حني بعثة النيب هروأمجبارية، ونفقة، وزوجه  لـزعيم   ىن

فهو ملك  ،ه للنيبقد بنيت هذا البيت أمانة عندك فإين: العلماء بيتاً من طابقني، وقال له
أول من آمـن يب {: فيما معناه صلى اهللا عليه وسلمولذلك ذكره  .صلى اهللا عليه وسلم للنيب 
 مرد عند هذا الرجل زعيم العلماء كتب فيهامن ز حق يفرك رسالة وجعلها وت  ،،}تبع

  :)سورة الدخان -تفسري القرطيب وابن كثري (
هأَن دملَى أَحع هِدتش       مسارِي النب اللَّه نولٌ مسر  

رِهمرِي إلَى عمع دم ن      فَلَوابو زِيراً لَهو تلَكُنـعم  
فاطَّلع النيب م أنه نزل على الرسالة، وعوجـلَّ بناه املليك  الذيبيته  يفل له،  عز

اسـل منـهم   بيت أحد غريه، وكان هؤالء العلماء هم الذين تناكح وتن يفومل يرتل 
علم اليقني  -لنعلم  !!يباهللا للن فكان هذا إعجاز .ونصروه يبِالن ااألنصار الذين آوو

كـل   يفعاله، ويصـنع   يف ، ويتقى اهللا جلَّمن ميشى على منهج هذا النيب أن كل -
كل أحواله حببيب اهللا ومصطفاه فإن عناية اهللا  يفأحواله ما حيبه اهللا ويرضاه، ويتأسى 

، لو صاروا أمجعني على ج النيب :وكذا أُمة النيب .هذه احلياة يفال تتخلف عنه نفَساً 
عـز  فـإن اهللا  ، كل أحواهلم يفوجعلوا كتاب اهللا حكَماً هلم ، وأقاموا شرع اهللا بينهم

هم، وينصرهم على كل من عاداهم، وجيعل بالدهم مملوءة ئأعدا يدفع عنهم كلَّ وجلَّ
اتباخلريات واملرب :﴿    زِيـزع قَـوِي ي إِنَّ اللَّـهـلسرا وأَن نبَألغْل اللَّه بكَت﴾ 

  ].اادلة٢١[
البخاري ( } ال هجرةَ بعد الفتحِ، ولكن جِهاد ونية{ :  عليه وسلمصلى اهللاقال 

املُسلم من سلم {  :صلى اهللا عليه وسلم، وقال )عن ابن عباس، ومسلم عن عائشة رضي اهللا عنهم
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عن صحيح البخاري ( } املُسلمونَ من لسانِه ويده، واملهاجِر من هجر ما نهى اللّه عنه
واهللا ال يؤمن واهللا ال يؤمن واهللا ال يؤمن،  { :وقال أيضاً )عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنه

وما بوائقه؟ : قالوا» جار ال يأْمن جاره بوائقَه : وما ذَاك يا رسولَ اهللا؟ قالَ: قالوا
ال، ادعوا اهللا وأنتم موقنون أو كما ق ).مسند اإلمام أمحد عن أىب هريرة (}»شره«: قال 

  .باإلجابة
  :اخلطبة الثانية

احلمد هللا رب العاملني الذي رفع شأننا، وكرمنا وأكرمنا وجعلنا مـن عبـاده     
، حيق احلق ويبطل الباطل ولـو  وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له. املسلمني

البشـري  .. ورسوله، السراج املـنري  وأشهد أن سيدنا حممداً عبد اهللا . كره ارمون
اللهم صلِّى وسلِّم وبارك على سيدنا حممد وارزقنا هداه، ووفقنا حلسن اتباعه . النذير

يف شرعه يا اهللا، وامجعنا عليه يف الدار اآلخرة، واجعله شفيعاً لنا يف املوقف العظـيم،  
  .وارزقنا جواره يف جنة النعيم، آمني يا رب العاملني

  :األخوة مجاعة املؤمنني أيها    
إلصالح حياتنا، وإصالح جمتمعنا، ونأخذها من جمتمع أما العربة اليت نأخذها 

لنصـرنا اهللا   –الذي لو سرنا على هداه يف أي زمان ومكـان   –املهاجرين واألنصار 
لنـا يف   عـز وجـلَّ  كما نصرهم، وألعزنا كما أعزهم، وهلدانا كما هداهم، وملكَّن اهللا 

فإن هذه العربة نؤجل احلديث عنها بعـد الصـالة يف درس   ..ألرض كما مكَّن هلم ا
ولكن . خفيف، لعلَّ اهللا يأخذ بأيدينا أمجعني، ويصلح حال بلدنا وبالد املسلمني أمجعني

  : تنبيهانلنا يف هذا الوقت 
ففي األسبوع القادم إن شاء اهللا حتل علينا مناسبة كرميـة،  : التنبيه األولأما 
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  . ي يوم عاشوراء، وهو اليوم الذي جنَّى اهللا فيه موسى ومن معهوه
 إىل املدينة فوجدهم يعظمون يوم عاشـوراء   صلى اهللا عليه وسلموقد ذهب النيب

وثبـت بالروايـات   !! وكان أهل قريش يف اجلاهلية أيضاً يصـومونه   -ويصومونه 
: اليهود عن ذلك، فقالوا فسأل –الصحيحة أن النيب صامه يف مكة وصامه يف املدينة 

حنن أوىل مبوسى : (هللا، فقالهذا يوم جنَّى اهللا فيه موسى ومن معه، فنحن نصومه شكراً 
أَنَّ رسـولَ  : قال عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أخرجه مسلم) (، فصامه وأمر بصيامهمنكم
ةَ صلى اهللا عليه وسلم اللَّهيندالْم مقَد،  ودهالْي دجفَو ولُ اللَّهسر ماَء، فَقَالَ لَهوراشع موا ياميصلى اهللا ص

فيـه موسـى    عز وجلَّهذَا يوم عظيم أَنجى اللَّه : ما هذَا الْيوم الَّذي تصومونه؟ فَقَالُوا :عليه وسلم
 هامفَص ،همقَونَ ووعرف يهف قغَرو همقَووهومصن نحا فَنكْرى شوسم.  ولُ اللَّهسصلى اهللا عليه فَقَالَ ر

، )وأَمـر بِصـيامه   صلى اهللا عليه وسلمفَصامه رسولُ اللَّه ". فَنحن أَحق وأَولَى بِموسى منكُم: "وسلم
مسلم عن أيب أخرجه ( )ذنوب سنة يكفِّر يوم عاشوراء أحتسب على اهللا أن: (وقال

  .، أي ملن صامه)قتادة رضي اهللا عنه
يوم عرفة يكفِّر ذنوب سنتني، ويوم عاشوراء يكفِّر ذنوب : ولعل سائل يقول

قال !!! هذه األيام، وحنن نصومها يف كل عام؟سنة، وأين لنا ذه السنني اليت تكفِّرها 
يه مكاا حسـنات،  إن من مل يكن عليه ذنوب، فإن اهللا يعط: يف ذلك األئمة األعالم

فصيام هـذه األيـام   !! ومن ال حيتاج إىل حسنات فإن اهللا يعطيها له درجان وقُربات
مغفرة للذنوب ملن عليه ذنوب، وحسنات ملن نوى هللا عز وجلَّ أن يتوب، ورفعة قدر 

      .ودرجات ملن يتقرب إىل حضرة عالَّم الغيوب
خـالفوا  : (لى اهللا عليه وسلم لصحبهويف العام األخري قبل وفاته، قال نبينا ص

لئن عشت إىل قابل ألصومن : ( ، وقال عن نفسه)اليهود وصوموا يوماً أو يوماً بعده



  فوزي حممد أبوزيد                                     حسن التوكل على اهللا/ فضيلة الشيخ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م١٠/١٢/٢٠١٠هـ املوافق ١٤٣٢من احملرم  ٤طنطا  –نشي كفر امل –خطبة اجلمعة 

والتاسع يوافق يوم األربعاء إن شاء  .)فتح الباري  – أخرجه مسـلم ( )التاسع والعاشر
يف هذا اليوم  فاستبقوا اخلريات، وأكثروا. اهللا، والعاشر يوافق يوم اخلميس إن شاء اهللا

  .من الدعوات الصاحلات
إنه هو اليوم الذي هبط فيه نوح ومن معه، واستوت فيه سـفينته  : وقد قيل

على جبل اجلودي، وكان قد ركبها ومن معه يف شهر رجب، وظلت سائرة يف املـاء  
يك وعلَى أُممٍ قيلَ يا نوح اهبِطْ بِسالَمٍ منا وبركَات علَ ﴿.. وإىل أن احنسر املاء، 

كعن ممفاستبقوا اخلريات يف هذا اليوم .وكان هذا يف يوم عاشوراء، ]هود٤٨[ ﴾م.  
فقد كثر يف هذا الزمـان انتقـال   !! فهو شأن يهمنا أمجعني: التنبيه الثاينأما 

األمراض، وكثرت األمراض ألن األغذية اليت نتناوهلا قد يكون ا مبيدات، أو ـا  
. اويات، أو ا فريوسات وجراثيم وطفيليات، ولذلك البد من مواراـا فعـالً  كيم

فاملؤمنون يف هذا العصر ينبغي أن يكونوا حريصني أكثر وأكثر على قول النيب صلى 
أَخرج الرافعي بِسنده عن أَبِي هريـرةَ  ( )بنٍي اإلسالم على النظافة: (اهللا عليه وسلم

 يضرهنع فَإِنَّ :"اللَّه ، متطَعتا اسظَّفُوا بِكُلِّ منالتى اِإلسنب اللَّه  لَـنو ،ظَافَةلَى النع م
  .)"نظيف  إِالَّيدخلَ الْجنةَ 

على نظافة األعضاء بالغسل والوضوء، على نظافة البيوت، وعـى نظافـة   
ليها، حىت حنفظ أنفسنا أمجعني، وأوالدنـا  الشوارع، وعلى نظافة احملال اليت نتردد ع

: من هذه األمراض، فسارعوا إىل العمل بقول احلبيب صلى اهللا عليه وسـلم وبناتنا 
مسعت سعيد بن : عن صاحل بن أيب حسان ، قال : قال الترمذي() نظفوا دوركم وأفنيتكم(

حيب الكرم ، جـواد   إن اهللا طيب حيب الطيب ، نظيف حيب النظافة ، كرمي: " املسيب ، يقول 
  ").كباء يف دورهمحيب اجلود ، فنظفوا أفنيتكم وساحاتكم وال تشبهوا باليهود ، جيمعون األ
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فقط، ولكن الدور والذي أمامها والذي حوهلا، وهو الفناء  )الدور(: مل يقل
أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بنظافة ذلك كله حىت حنفظ نفسنا وأوالدنا وكلنا . هلا

فسارعوا إىل ذلك ، واحرصوا علـى الكيفيـة   . ألمراض واألغراض واألعراضمن ا
  .السديدة لفعل ذلك

نسأل اهللا عز وجلَّ أن حيفظنا وأوالدنا وبناتنا من األمراض، ومن األغـراض  
  .ومن األعراض، ومن املعاصي والفنت، ما ظهر منها وما بطن

باطل زاهقـاً وهالكـاً وارزقنـا    اللهم أرنا احلق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا ال
  .اجتنابه

اللهم . اللهم اجعل ول هذا العام لنا صالحاً، وأوسطه جناحاً، وآخره فالحاً
الصاحلات، وقدر فيـه   افتح لنا يف هذا العام كنوز اخلريات، وعمل املربات، واستباق

  .اخلري لنا يف كلِّ األوقات، يا أكرم األكرمني
، وللمسلمني واملسلمات، واملـؤمنني واملؤمنـات،   اللهم اغفر لنا ولوالدينا

  .األحياء منهم واألموات، إنك مسيع قريب جميب الدعوات، يا رب العاملني
اللهم ولِّي أمورنا خيارنا، وال تولِّي أمورنا شرارنا، وأصلح أئمتنا وحكامنـا،  

ين، وأصلح حكام املسلمني أمجعني، واجعلهم بشرعك عاملني، وبسنة حبيبك آخـذ 
  .آمني، يا رب العاملني.. آمني 

إِنَّ اللّه يأْمر بِالْعدلِ واِإلحسان وإِيتاء ذي الْقُربى وينهى (اتقوا اهللا، : عباد اهللا
   ).النحل٩٠() عنِ الْفَحشاء والْمنكَرِ والْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

  . ستغفروه يغفر لكم، وأقم الصالةاذكروا اهللا يذكركم، وا
****************   


