
 *** النظافة والجمال ***
 خطبة جمعة لفضیلة الشیخ فوزي محمد أبوزید

****************************************** 
الحمد ہلل رب العالمین أنزل لنا خیر دین على خیر نبي وجعلنا 
خیر أمة أخرجت للناس أجمعین واختصنا بخیر كتاب أنزلھ 

إلى خلقھ جعل فیھ بیان لكل شيء وتبیانا لكل أمر وھدى 
 ورحمة للمؤمنین

وأشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال شرك لھ أنزل ھذا الدین 
وخصھ بصفات الكمال وجعل أھلھ وأتباعھ دائما ظاھرین 
بالجمال ألن نبیھم صلى هللا علیھ وسلم قال في شأن الواحد 

 المتعال
 "إن هللا جمیل یحب الجمال " 

 (( رواه مسلم عن عبد هللا بن مسعود
وأشھد أن سیدنا محمدا عبد هللا ورسولھ كان المثل األعلى 
لإلنسانیة جمعاء في كل األنحاء فھو قدوة المؤمنین وأسوة 

المسلمین والنموذج األقوم في حیاتھ وكل شئونھ للخلق 
  أجمعین

اللھم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد وارزقنا ھداه ووفقنا 
أجمعین للعمل بشریعتھ واالقتداء بسنتھ یا ہلل واجعلنا أجمعین 
في اآلخرة تحت لواء شفاعتھ واجعنا أجمعین في الجنة بجوار 

  حضرتھ
  آمین آمین یا رب العالمین

  أما بعد أیھا األحبة جماعة المؤمنین
 ما أحوج المؤمنین في ھذا الزمان إلى الرجوع إلى النھج

ن وسار علیھ وأمر بھ وحث آكمل الذي رسمھ هللا في القرألا
  علیھ النبي العدنان صلى هللا علیھ وسلم



فقد اختزل المسلمون في ھذا الزمان تعالیم اإلسالم في 
 العبادات التي بینھم وبین هللا 

  وھذا أمر یقول فیھ هللا جل في عاله
َمْن َعِمَل َصالًِحا فَلِنَْفِسِھ َوَمْن أََساَء فََعلَْیھَا ثُمَّ إِلَى َربُِّكْم "

 تُْرَجُعونَ "
)15 ( الجاثیة  

بینما نجد اإلسالم فیھ جمال وكمال یحتاج أن یراه منا 
اآلخرون لیدخلوا في دین هللا عز وجل أفواجا فإن هللا عز 

وجل كلف كل مؤمن أن یكون في ظاھره جمال وفي باطنھ 
جمال وفي أخالقھ ومعامالتھ كمال وال یتم ذلك إال بالتأسي 

 واالقتداء بإمام الرسل واألنبیاء صلى هللا علیھ وسلم
ھذا الدین لم یترك للمسلم شیئا في شئون حیاتھ ، في حركاتھ ، 
في سكناتھ ، في مشیھ ، في أكلھ ، في شربھ ، في منامھ إال 
ووضع لھ الئحة إلھیة وتفسیرات لھا من الحضرة النبویة 
فالمسلم الذي جاء مثلنا الیوم إلى ھذا المكان لیؤدي صالة 

الجمعة مع عباد هللا المؤمنین طلب منھ الحبیب صلى هللا علیھ 
وسلم أن یجمل ظاھره للخلق كما یجمل باطنھ للحق عز وجل 
فالخلق لھم حقوق علیك فالمؤمن مثالّي في كل ھذه االمور 

علیھ ان یغتسل قبل ان یأتي إلى ھذا المكان وأوجب النبي ھذا 
  : الغسل فقال صلى هللا علیھ وسلم

حق على كل مسلم أن یغتسل في كل سبعة أیام یوما یغسل فیھ 
 ( رأسھ وجسده" (متفق علیھ عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ
ھذا بخالف األغسال الشرعیة التي تدعوھا الضرورات 

 كان سیترك شعره إذاالشرعیة والتي البد منھا وعلیھ بعد ذلك 
ان یكرمھ الن النبي صلى هللا علیھ وسلم " من كان لھ شعر 

 (فلیكرمھ" (رواه ابو داود عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ



عنده وأن یتطیب وأن یغسل   ماأحسنوعلیھ بعد ذلك أن یلبس 
أسنانھ حتى ال یُرى منھ أو یشّم منھ إال الروائح الطیبة 

  العطرة
مقال صلى هللا علیھ وسل  : 

 صالة بسواك خیر من سبعین صالة بغیر سواك" "
 (( رواه البیھقي عن عائشة رضي هللا عنھا

ه وسلم موضحا جلیة ھذا األمرليوقال صلى هللا ع  : 
ال یدخل الجنة من كان في قلبھ مثقال ذرة من كبر فقال رجل 
یارسول هللا إن الرجل یحب أن یكون ثوبھ حسنا ونعلھ حسنة 
قال صلى هللا علیھ وسلم إن هللا جمیل یحب الجمال الكبر بطر 

 إعطائھم الحق) وغمط الناس (ظلم الناس وعدم إنكارالحق (
 حقوقھم) "

  ( ( رواه مسلم عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنھ
  ورأى صلى هللا علیھ وسلم رجال وشعره شعثا قد تفرق شعره
فقال صلى هللا علیھ وسلم أما كان یجد ھذا ما یسكن بھ رأسھ 
ورأى رجال علیھ ثیاب وسخة فقال أما كان یجد ھذا ما یغسل 

  (بھ ثوبھ" ( رواه احمد والنسائي عن جابر رضي هللا عنھ
وقال ألصحابھ أجمعین : أصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم 

حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس فإن هللا ال یحب الفحش وال 
  ( التفحش" (رواه أبو داود وأحمد عن سھل بن الحنظلیة

النموذج الطیب والمثال العظیم الذي من یراه یعلم أن ھذا دین 
قویم یراعي الدنیا ویراعي خلق هللا كما یراعي حق المولى 

 جل في عاله
ووقت النبي صلى هللا علیھ وسلم للمؤمنین توقیتا إلزالة كل 

  العوائق البشریة التي تغیر اإلنسان
فقال سیدنا أنس رضي هللا عنھ وقت لنا رسول هللا صلى هللا 

 ونزیل العانة ونزیل ما تحت اإلبط األظافرعلیھ وسلم أن نقلم 



كل أربعین یوما مرة ( رواه الترمذي عن أنس رضي هللا 
  (عنھ

ھذا إن دل فإنما یدل على عنایة ھذا الدین بجمال الظاھر 
  للمؤمنین

وكما طالبھ اإلسالم بظاھر جسمھ أن یكون جمیالً أمره 
اإلسالم أیضا أن یطھر باطنھ نحو خلق هللا ویعمره بما یحبھ 

  مواله
فال ینبغي لمؤمن أن یقف بین یدي هللا عز وجل ولم ینِق قلبھ 

من الغش والحقد والحسد والكره لخلق هللا ألن مجتمع 
المؤمنین إن كانوا في مسجد أو في قریة أو في مدینة أو في 

  كل بلدان المسلمین جعل هللا عنوانھم في قرآنھ الكریم
َونََزْعنَا َما فِي ُصُدوِرِھْم ِمْن ِغلٍّ إِْخَوانًا َعلَى ُسُرٍر ُمتَقَابِلِیَن  "

) كیف لمؤمن أن یقف بین یدي ربھ وھو یحسد 47( الحجر
الخلق على ما آتاھم هللا أو یحمل ضغینة ألخ یشاركھ في ال 

  إلھ إال هللا محمد رسول هللا
  أو یتمنى زوال نعمة آتاھا هللا لعبد من عباد هللا

" ُ ِمْن فَْضلِھِ "(    ( النساء54أَْم یَْحُسُدوَن النَّاَس َعلَى َما آَتَاھُُم هللاَّ
البد أن یتیقن أن قلبھ عند مناجاة هللا وعند لقاء خلق هللا ینطبق 

َ بِقَْلٍب َسلِیٍم  علیھ قول المولى جل في عاله " إِالَّ َمْن أَتَى هللاَّ
  ( الشعراء89(

باہلل علیم إخوتي لو ظھر المسلمون بھذا الذي قلناه فقط أیكون 
 بینھم مشكالت ؟ أیحدث بینھم خالفات ؟

  أیتخلف عن اتباع ھذا الدین احد في اي جھة من الجھات؟
 زادوا على فإذاالنھم ظھروا بجمال اإلسالم الظاھر والباطن 

 وكانوا مقتدین بإمام األنبیاء والمرسلین األخالقذلك بمكارم 
 الكلم الطیب وال یصدر من إالفي ذلك ال یخرج من افواھھم 

 طیب ویرن دائما في آذان قلوبھم قول إالحركاتھم وسكناتھم 



 :حبیبھم
إن هللا طیب ال یقبل إال طیب... "(رواه مسلم من حدیث أبي "

  (ھریرة رضي هللا عنھ
یدخلون في قول هللا " َوھُُدوا إِلَى الطَّیِِّب ِمَن اْلقَْوِل َوھُُدوا إِلَى 

24ِصَراِط اْلَحِمیِد ( الحج  ) 
ال تجد مؤمنا فظا وال غلیظا وال صخابا وال فاحشا وال یخرج 

 أو لفظة سفیھة ألن النبي صلى هللا علیھ بذیئةمن فیھ كلمة 
  وسلم نھى عن ذلك فقال

" " ءلیس المؤمن بالطّعان وال اللّعان وال الفاحش وال البذي
  ((رواه الترمذي عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنھ

لیس ھذا من أخالق أھل اإلیمان وإنما أخالق أھل اإلیمان كما 
قال هللا عز وجل في القرآن حتى مع غیر المسلمین ماذا نقول 

  لھم یارب
  .( البقرة83َوقُولُوا لِلنَّاِس ُحْسنًا"( "

حتى مع غیر المسلمین ال تقل إال الحسن من القول ألنك 
مندوب تتحدث باسم ھذا الدین فال بد أن تكون تصرفاتك كلھا 
اقتباسا من إمام األنبیاء والمرسلین صلى هللا علیھ وسلم وكان 
ِ لِْنَت  صلى هللا علیھ وسلم كما وصفھ ربھ "فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن هللاَّ

وا ِمْن َحْولِكَ "   لَھُْم َولَْو ُكْنَت فَظًّا َغلِیظَ اْلقَْلِب َالْنفَضُّ
159)(آل عمران  )  

  فكان دیدنھ الشفقة والعطف والرحمة واللین
دخل النبي صلى هللا علیھ وسلم المسجد ذات مره وكان 

مسجده في بدایتھ غیر مفروش بفرش یصلون على الحصى 
وجاء رجل من األعراب وأخذ جانبا من المسجد وبال فقام 

الناس لیقعوا فیھ فقال النبي صلى هللا علیھ وسلم دعوه وأریقوا 
على بولھ سجال من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم میسرین 
ولم تبعثوا معسرین" ( البخاري عن أبي ھریرة رضي هللا 



 (عنھ
قال یا ھذا إن ھذا بیت ہلل ینبغي أن یكون طاھرا ہلل عز وجل 
فال تعد إلى ذلك ابدا فقال الرجل نعم ما جئت بھ یا حبیي یا 

 . رسول هللا
إن الحبیب علم أن ھذا الرجل سیفعل ذلك لجھلھ والجھل عذر 

 شرعي فعلمھ وبعد ان یُعلمھ لن یعود إلى ذلك ابد
ھذا مبدأ نبوي وضعھ النبي لكل مسلم إذا رأیت من یفعل شیئا 
عن جھل بدین هللا ال تعنفھ وال تسبھ وال تشتمھ وال تقول لھ 
إنك في جھنم وبئس القرار ألنك بذلك تطرده من رحمة هللا 
  : وال تملك ذلك وتبعده عن دین هللا ولكن خذه برفق ولین

لم فعلت ھذا یا أخي ؟. أال تدري أن الدین نھى عن ذلك إن 
كان ال یدري فعلّمھ وإن كان یدري فعاتبھ برفق ویكفیھ بعد 

 .ذلك تأنیب نفسھ
إن الدین عندنا ال یأمر المؤمنین بتأدیب اآلخرین ولكن إیقاظ 

  مراقبة هللا حتى یؤنب نفسھ بنفسھ وھذه ھي النفس اللوامة
عوى ورجع إلى الصواب وبحث ھو روإذا أنّب نفسھ بنفسھ ا

بنفسھ على طریق الحق الذي یرضي هللا عز وجل والذي 
 یحبھ خلق هللا عز وجل منھ

 : جماعة المؤمنین
الدین في ھذا الزمان في حاجة إلى إظھار الجمال اإلسالمي 

  الذوق الرفیع القرآني
إن الذین یذھبون إلى أوربا والیابان ویتشدقون باإلتیكیت 

واآلداب الرفیعة أین ھؤالء لو نظروا إلى حقیقة آداب القرآن 
 لكنھم یقرأونھا في الكتب وال یجدونھا اإلیمانوآداب أھل 

   فیتحسرون على ما یروناإلیمانعیانا بین أھل 
مع أنھم تعلموا ذلك من عندنا ونحن الذین علمنا البشریة كلھا 

ھذه اآلداب الرفیعة واألذواق الكریمة وبدایتھا من اھتمام 



  المسلم بنفسھ ظاھرا وباطنا
أال تعلم یا أخي المسلم أن هللا عز وجل كما قال صلى هللا علیھ 

وسلم یدخل رجل الجنة بعمل یسیر قال فیھ صلى هللا علیھ 
  وسلم

"  شوك في الطریق غصنبینما رجال یمشي بطریق وجد 
فأخره فشكر هللا لھ فغفر لھ" (متفق علیھ عن أبي ھریرة 

 ( رضي هللا عنھ
أین ذلك من المؤمنین الذین یلقون فضالتھم في الطرقات 

ویتبولون في الطرقات ویكثرون من العثرات في الطرقات 
لیعیقوا المسلمین والمسلمات الم یسمع ھؤالء أن الني صلى 

اإلیمانهللا علیھ وسلم قال عن   
 هللا وادناھا إال بضع وسبعون شعبة أعالھا ال إلھ اإلیمان
 عن الطریق والحیاء شعبة من اإلیمان ( رواه األذىإماطة 

 (مسلم عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ
 :وقال صلى هللا علیھ وسلم

  ( إماطة األذى عن الطریق صدقة( البخاري ومسلم
   عن الطریق عبادة یثیب هللا عز وجل فاعلھااألذىإماطة 

ألن طرقات المؤمنین ومنازل المومنین یجب أن تكون أرقى 
  حضاریا من كل بیوت الكافرین وغیر المسلمین

قال صلى هللا علیھ وسلم ألصحابھ عندما ھاجر إلى المدینة " 
إن هللا طیب یحب الطیب نظیف یحب النظافة كریم یحب 

الكرم جواد یحب الجود فنظفوا أفنیتكم وال تشبھوا بالیھود ، 
تجمع األكباء ( أي القاذورات ) في دورھا " (رواه الترمذي 

  ( هللا عنھرضيعن سعد بن أبي وقاص 
قال صلى هللا علیھ وسلم التائب حبیب الرحمن والتائب من 

 الذنب كمن ال ذنب لھ ادعوا هللا وانتم موقنون باإلجابة



 الخطبة الثانیة
الحمد ہلل رب العالمین الذي أكرمنا بھداه ومأل قلوبنا بتقواه 
وجعلنا في ھذه الدنیا في ذكره وشكره وحسن عبادتھ على 

 الدوام ،
وأشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ ، یحق الحق ویبطل 

  الباطل ولو كره المجرمون ،
وأشھد أن سیدنا محمدا عبد هللا ورسولھ ، الصادق الوعد 

 األمین ،
اللھم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد وآلھ وصحبھ 
أجمعین، والتابعین والناھجین على سبیلھ إلى یوم الدین 

واجعلنا معھم ومنھم أجمعین في الدنیا ویوم الدین آمین آمین یا 
 رب العالمین ،

  أیھا األحبة جماعة المؤمنین،
یتجاھر الناس بالشكوى في ھذا الزمان في كل مكان ، من 
األمراض التي ظھرت وتعسر عالجھا ، أو فَُحش أجر 

عالجھا ، أو غال ثمن عملیاتھا ، وانتشرت بغیر حساب بین 
المؤمنین، ولم یفكر جماعة المؤمنین في األوبئة الخطیرة ، 
 واألمراض الفظیعة ، التي فككت عرى مجتمع المؤمنین ،

بعد أن كان مجتمع المؤمنین كرجل واحد ، یقفون مع بعض 
في الشدائد ، ویعینون بعضھم في الرخاء ، ویتعاونون على 

عمل البر والتقوى ، أصبحت بینھم خالفات ال حد لھا، 
وساحات المحاكم تمتلئ بالقضایا التي ال أحب ذكرھا، ألنني 
أكره سماعھا وخاصة بین ذوي األرحام ، وأكل مال األیتام ، 
والغصب والظلم لعباد هللا في كل زمان ومكان ، وما یصحب 
ذلك من أنواع التزویر التي یتفننون فیھا ومن أنواع التشھیر 
التي یشھرون بھا على أحبابھم وإخوانھم ، بغیر داع ، ما 

 السبب في ذلك؟



وما الذي نحتاجھ لنعود إلى العھد األول ، لعھد رسولنا صلى 
  هللا علیھ وسلم ؟

 فاألمراض األخالقیة ھي التي ھزمت المجتمعات اإلسالمیة ،
كل داء مھما استشرى وزاد عن الحد ، فلھ دواء في عالم 

  الصحة ،
لكن متى نتخلى عن مرض الكذب ، الذي یؤدي إلى سوء 

  األخالق ، والنفاق وعدم الثقة بین المؤمنین
متى نتجمل بالوفاء بالوعد ؟ متى نقوم دوما بالمحافظة على 

 حسن العھد ؟
إذا جاء المؤمنون في یوم وكانوا كلھم صادقین فأبشروا 
  واعلموا أن النصر آت لنا ال ریب فیھ ، من رب العالمین

  ألن هللا قال في ھذه األمة
اِدقِینَ " ( التوبة  " َ َوُكونُوا َمَع الصَّ یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آََمنُوا اتَّقُوا هللاَّ

119 )  
أمة الصادقین وھذه الصفة الكریمة تجعلھم أمة الصدیقین 

یبعثون یوم القیامة كلھم صدیقون وھي أعلى رتبة عند هللا بعد 
  النبیین والمرسلین

 قال صلى هللا علیھ وسلم
إن الصدق یھدي إلى البر وإن البر یھدي إلى الجنة وال  "
یزال الرجل یصدق ویتحرى الصدق حتى یكتب عند هللا 

صدیقا ، وإن الكذب یھدي إلى الفجور وإن الفجور یھدي إلى 
النار وال یزال الرجل یكذب ویتحرى الكذب حتى یكتب عند 
هللا كذابا " (رواه البخاري عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا 

 (عنھ
وقیل یا رسول هللا أیكون المؤمن جبانا قال قد یكون ، قیل 

أیكون المؤمن بخیال قال قد یكون ، قیل أیكون المؤمن كذابا 
قال ال المؤمن لیس بكذاب ، المؤمن لیس بكذاب، المؤمن لیس 



 ( بكذاب " رواه البیھقي ومالك عن صفوان بن سلیم
ألن المؤمن یعلم أن الذي یسمعھ قبل الجالس بجواره ھو 

السمیع عز وجل ، فإذا كذب على ھذا الفاني ، فماذا یقول غدا 
  للباقي عز وجل ،

  ( ق18َما یَْلفِظُ ِمْن قَْوٍل إِالَّ لََدْیِھ َرقِیٌب َعتِیدٌ " ( "
والرقیب ھو هللا ووصف بأنھ عتید یعني شدید المراقبة ، یعلم 

السر وأخفى یعلم خفیا ت السرائر وما في الضمائر ومال 
یخفى علیھ شيء في األرض وال في السماء ، ماذا یقول 

اإلنسان للرحمن إذا كذب على بني اإلنسان من أجل مصلحة 
دنیئة فانیة وقد تكون قدرھا لھ هللا عز وجل فبدال من أن 

یأخذھا بطریق حالل یأخذھا بطریق الكذب واالحتیال والعیاذ 
 باہلل عز وجل،

فإذا أصلح المؤمنون وأول ذلك الصدق مع هللا والصدق مع 
رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم والصدق مع خلق هللا دبت 
الثقة في نفوس المؤمنین ، فأصبح األزواج سعداء ألن أیاً 

منھم ال یكذب على الثاني وأصبح المجتمع سعیدا ألن التاجر 
ال یكذب لیربح مكسبا غیر حالل حرمھ علیھ هللا وحتى 

اإلنسان لو سئل عن أي أمر ال یعرفھ یقول كما في األثر " 
من قال ال أدري فقد أجاب " فإذا فعلنا ذلك ، كان بدایة العالج 
لكل مشاكل مجتمعنا ، مھما عملت الحكومات ومھما جاءنا 
من معونات لن تحل المشكالت إال إذا بدأنا باألخالق التي 
غرسھا القرآن ورسخھا بفعلھ وقولھ وعملھ النبي العدنان ، 
 وجعلھا ھي الدستور الذي ینبغي أن یكون علیھ أھل اإلیمان

.... 
 ثم الدعاء

 


