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املنز يف كربايئ وقدرت  ،الواحد األحد الفرد
احلمد هلل رب العاملني الكامل يف علوو وززاهه َّ ،
شيئ وهو السميع البصري.
الصمد الذي ليس كمثو ٌ
مجيل حيب اجلمال.
وأشهد أن ال إل إال هللا وحد ال شريك ل ٌ ،
وأشهد أن سيدان دمحماً عبد هللا ورسول  ،املثل األعوى جلميع األانم يف أخالق ويف عبادات
لرب  ،ويف معامالت لزوجات وجرياز وكل من حول  ،ويف هيئه وزظافه ولبس  ،فهو املثل األعوى
يف كل شيئ لنا مجاعة املسومني.
الوهم صل وسوم وابرك عوى سيدان دمحم وارزقنا لحسن اتباع  ،واجعونا مجيعاً من الصادقني
يف العمل مبا جاءان ب من عند رب اي أرحم الرامحني.
أيها األحبة مجاعة املؤمنني:
زهومس
وحنن يف أايم ذكرى ميالد سيد األولني واآلخرين صوى هللا عوي وسوَّم ،ما أحراان أن َّ
جوازب عظمة هذا النيب ،لنحهذي ب يف حياتنا ،وزهأسى ب يف أحوالنا ،فنفوز يف الدزيا أبن
زكون يف خري حال ،وأرغد ٍ
عيش وأهنأ ابل ،وزكون يف اآلخرة مع الذين أزعم هللا عويهم من
النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني.
وآخذ اليوم جازباً عوى إخهصار شديد من جوازب عظمة حضرت صوى هللا عوي وسوَّم،
وهو يف زفس الوقت ردٌّ عوى بعض املسهشرقني وبعض املهواكوني من إخوازنا املسومني الذين ال
يفقهون حقيقة الدين.
زعموا أن النيب صوى هللا عوي وسوَّم كان فقرياً ،وكان ال ميوك ماالً قويالً وال كثرياً ،وكان
يعيش يف ٍ
شغف من العيش ،و َّادعلوا أن ذلك لزهد عوي أفضل الصالة وأمت السالم.
اضح
إدعوا أز كان ال يههم مبكان جووس وال هبيئة لباس وال مبظهر وشكو  ،وهذا و ٌ
الكذب يف ذلك كو  ،ألن النيب كان عوى غري ذلك صووات ريب وتسويمات عوي .
فقد كان صوى هللا عوي وسوَّم يههم بنفس غاية اإلههام ،ألز قدوة جلميع األانم ،فكان
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صوى هللا عوي وسوَّم يسهخدم العطر واملسك من عوى الدوام ،ولذا لحيكى عن أز كازت تلشم
رائحه يف الشارع الذي مر في  ،إذا أراد أح ٌد أن يعرف مكان النيب يههبع رائحة النيب يف الشوارع
اليت مر هبا النيب ،حىت جيد النيب عوي أفضل الصالة وأمت السالم.
وكان إذا سوَّم عوى ٍ
رجل وصافح بيد يبقى أثر املسك يف يد هذا الرجل ثالثة أايم من
جودة املسك الذي كان يسهخدم عوي أفضل الصالة وأمت السالم.
وكان صوى هللا عوي وسوَّم وهو يف بيه إذا جاء أضياف واسهأذزوا يف الدخول عوي  ،يقول
هلم قولوا هلم :ينهظروا فينظر يف املرآة حىت يلصوح شأز مث خيرج عويهم ،فهقول السيدة عائشة اهنع هللا يضر
ل  :حىت أزت تفعل ذلك اي رسول هللا؟ فيقول صوى هللا عوي وسوَّم:
مجيل حيب اجلمال).
(إن هللا ٌ
[صحيح مسلم عن عبد هللا بن مسعود هنع هللا يضر].

وملا كثلر الوفود من العرب يف اإلتيان إلي  ،طوب من أحباب من الهجار أن يشرتوا ل ثوابً
يضاهي أثواب املووك ،عوى أن ال خيالف شريعة هللا فال يكون من احلرير وال من الذهب ،ألهنما
ممنوعان لرجال هذ األمة.
فاشرتوا ل ثوابً مثن مخسةً وعشرين مجالً ،فازظر إىل حدود هذا الثمن يف عصران هذا ،يقابل
في الوفود ويلصوي في اجلمعة واألعياد ليلظهر مجال هذا الدين ،فإز سيد األولني واآلخرين صوى
هللا عوي وسوَّم.
وكان صوى هللا عوي وسوَّم إذا سافر حيمل مع حقيبة فيها أربعة أشياء :فيها لمشط الذي
يلسرح ب شعر  ،وفيها املرآة اليت ينظر فيها فيلصوح فيها شأز  ،وفيها قارورة الزيت الذي يضع
عوى شعر  ،حىت يظل انعم املومس ،وفيها زجاجة من ال لكحل يلكحل هبا عيني  ،ألز كان يلدمن
تورم وال
السهر يف طاعة هللا ،فيداوي العينني هبذا الكحل حىت إذا أصبح ال يظهر عوى عيني ٌ
شيئ أبمر من يقول لوشيئ كن فيكون.
ٌ
سن لنا صوى هللا عوي وسوَّم يف يوم اجلمعة أن ال يذهب اإلزسان إىل املسجد
وهو الذي َّ
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لصالة اجلمعة إال إذا اغهسل غلسل اجلمعة ،ويكون قبل اجلمعة مباشرًة ألز يغهسل ويهوضأ
ويضع العطر ويسهاك مث يذهب لوقاء رب العاملني وإخواز املسومني.
فيشمون من فم رائحةً طيبة ،ومن جسم رائحة حسنة ،ويكوزوا كما قال صوى هللا عوي
وسوَّم لنا وألصحاب أمجعني:
(كوزوا كالشامة بني الناس).
[الرتمذي وابن ماجة ومسلم عن عبد هللا بن مسعود هنع هللا يضر].

من أين أتى هؤالء املشعبذين الذي يوبثون الثياب املرقعة ،واألحذية املمذقة وشعورهم طويوة
بغري تر ٍ
تيب وال هتذيب إىل غري ذلك ،ويقولون وهم كاذبون :إن هذ سنة النيب ،أهذ سنة النيب
صوى هللا عوي وسوَّم كما مسعهم اآلن؟ كال وهللا.
إن النيب صوى هللا عوي وسوَّم كان مثاالً يف كل شيئ ،فقد كان صوى هللا عوي وسوَّم
يسهخدم املسواك يف كل وضوء ،ويقول ألصحاب صالةٌ بسواك تعدل سبعني صال ًة بغري سواك).
وعندما دخل بعضهم وأسناز صفراء قال:
عوي قلوحاً ـ يعين أسنازكم صفراء ـ إسهاكوا فووال أن أشق عوى أميت ألمرهتم
(ال تدخووا َّ
ابلسواك عند كل صالة).
[أمحد واخلطيب عن إبن عباس رضي هللا عنهما].

شيئ واحد تسهطيع أن تضنع هذا أو تسهخدم هذا ،املهم
والسواك ومعجون األسنان ٌ
زظافة الفم واألسنان حىت ال يشم منك من حولك عندما تهكوم إال رائحةً طيبة ،كما كان النيب
العدانن صوى هللا عوي وسوَّم.
وكان صوى هللا عوي وسوَّم إذا أراد الدخول من إحدى الغزوات يقف ابجليش خارج املدينة
ويقول هلم:
(ال يدخل أحدكم حىت ينظف زفس ِّ ،
ويسوي هيئه  ،فإهنن لحيبنب منكم ما لُتبون منهن).
[الرتمذي وابن ماجة عن عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر].
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أي أن النساء كما أن الرجل يريد يراها دائماً يف صورة حسناء ،هي كذلك تريد أن ترى
زوجها يف صورة حسناء ،وهم قادمون من الصحراء ،وما أدراك ما الصحراء وحرها وعرقها وتراهبا
ورموها فيقفون خارج املدين يهشذبون ويههذبون ويسهحمون ،مث يدخوون بيوهتم يف الصباح وهم
عوى أكمل زضرة كما أمر سيد الرسل واألزبياء صوى هللا عوي وسوَّم.
وج األمر والنصيحة إىل كل مسوم أن ال يذهب إىل
بل إن النيب صوى هللا عوي وسوَّم َّ
صالة اجلمعة وال إىل صالة العيد واجلمعة عيد املؤمنني كل أسبوع ،إال بعد أن يوبس أهبى ما
عند من الثياب ،ال جيوز ملسو ٍم أن يذهب إىل اجلامع ليصوي اجلمعة بثيا ٍب مهوهوة ،أو ٍ
ثياب
ل
ثياب ممزقة وعند خريٌ منها ،يوبس خري ما عند حىت زلظهر مجال اإلسالم
غري زظيفة أو ٌ
لومسومني وغري املسومني.
قال صوى هللا عوي وسوَّم:
مجيل حيب اجلمال).
(إن هللا ٌ
[صحيح مسلم عن عبد هللا بن مسعود هنع هللا يضر].

أو كما قال:
أدعوا هللا وأزهم موقنون ابإلجابة.
اخلطبة الثانية:
احلمد هلل رب العاملني.
وأشهد أن ال إل إال هللا وحد ال شريك ل  ،حيب الهوابني وحيب املهطهرين.
وأشهد أن سيدان دمحماً عبد هللا ورسول  ،األلسوة الطيبة وال لقدوة احلسنة لنا ولوسومني أمجعني.
الوهم ِّ
صل وسوِّم وابرك عوى سيدان دمحم واعطنا اخلري وادفع عنا الشر وجننا واشفنا وازصران
عوى أعدائنا اي رب العاملني.
أما بعد فيا أيها األحبة مجاعة املؤمنني:
خطبة اجلمعة 9091/10/92 :املوافق  93من ربيع األول  1113هـ مسجد اجلمعية الدعوة إىل هللا ابلزقازيق

فضيلة الشيخ  /فوزى دمحم أبو زيد {طهارة النيب الظاهرة والباطنة}
5

وكما كان صوى هللا عوي وسوَّم حريصاً عوى هيئه الظاهرة ،كان حريصاً متام احلرص عوى
صفاء قوب وابطن هلل.
فحرص كل احلرص عوى أن يطهر قوب مما ال حيب هللا ،فويس في حق ٌد وال حس ٌد وال لكرٌ
غل ألي أحد حىت من غري املسومني ،ولذلك كان صوى هللا عوي وسوَّم يهمىن
وال بل ٌ
غض وال ٌ
اهلداية لوخوق أمجعني.
وكان حيزن إذا وجد كافراً مصراً عوى الكفر بعد أن يدعو إىل اهلدى وإىل دين احلق وهو
اإلسالم ،ويدعو هللا تبارك وتعاىل هلم أن يهيدهم إىل احلق ،ولذلك إن هللا تبارك وتعاىل قال يف
شأن مثل هذ القووب:
﴿ إِال َم ْن أَتَى هللا بَِقل ٍ
ْب َسلِ ٍيم ﴾ (92الشعراء).
فكان زظيف الظاهر سويم الباطن ،ظاهر زور وابطن زور:
ور َعلَى نُوٍر يَ ْه ِدي هللاُ لِنُوِرِه َم ْن يَ َشاءُ ﴾ (33النور).
﴿ نُ ٌ

ولذلك من يظهر أمام املسومني أبحسن الرايش والوباس واملالبس ،ولكن قوب غري ٍ
زظيف
من جهههم حيمل حقداً عوى هذا ،ويلظهر حسداً هلذا ويهمىن الشر هلذا ،فهذا خيالف هنج النيب
األمني ،ألن هنج األكمل زظافة الظاهر وسالمة الباطن هلل رب العاملني.
قال صوى هللا عوي وسوَّم:
(إن هللا ال ينظر إىل صوركم ،وال إىل أموالكم ،ولكن ينظر إىل قووبكم وأعمالكم).
[صحيح مسلم عن أيب هريرة هنع هللا يضر].

ويف رواية:
(وإمنا ينظر إىل قووبكم وزياتكم).
فاملؤمن احلق يف هذا الزمان ويف كل زمان ،من يسهحضر حضرة النيب العدانن يف كل ٍ
وقت
وآن ،فيقهدي حبضرت يف ظاهر  ،ويقهدي حبضرت يف ابطن  ،فيكون مع الذين أزعم هللا عويهم من
النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني.
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تنسأل هللا تبارك وتعاىل أن زكون منهم أمجعني.
الوهم طهر زفسوان وصفي قووبنا ،وارزقنا لحسن االتباع لسيد املرسوني.
الوهم أران احلق حقاً وارزقنا واتباع  ،وأران الباطل زاهقاً وارزقنا اجهناب .
الوهم خذ أبيدينا وانصيهنا إىل احلق وإىل طريقك املسهقيم ،واحفظنا حبفظك من كل
شيطان ومن كل معصية ومن كل خ ٍ
ب لئيم.
الوهم اهدان واهد بنا ،واجعونا يف الدزيا هدا ًة مرشدين ،ويف اآلخرة أرزقنا جوار سيد األولني
واآلخرين.
الوهم أصوح أوالدان وبناتنا وزوجاتنا وإخوازنا املسومني أمجعني ،حكاماً وحمكومني ،رؤساء
ومرؤوسني ،الوهم طهر املسومني يف بالدان أمجعني من الرشوة والغش والكذب وكل ما تبغض اي
أرحم الرامحني.
الوهم ارزقنا رزقاً حالالً طيباً مباركاً لنا في  ،الوهم اغفر لنا ولوالدينا ولومسومني واملسومات
يب جميب الدعوات اي أرحم الرامحني.
واملؤمنني واملؤمنات األحياء منهم واألموات ،إزك ٌ
مسيع قر ٌ
الوهم اجعل يف قووب والة أموران الشفقة والرمحة لعبادك املؤمنني وأصوح أحواهلم وارزقهم
البطازة الصاحلة اي أكرم األكرمني.
عباد هللا اتقوا هللا:
االحس ِ
ِ ِ
ِ
ان َوإِيتَ ِاء ِذي الْ ُق ْرََب َويَ ْن َهى َع ِن الْ َف ْح َش ِاء َوال ُْم ْن َك ِر
﴿إ َّن هللاَ ََي ُْم ُر ِبل َْع ْدل َو ْ َ
َوالْبَ ْغ ِي يَ ِعظُ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن﴾ (20النحل).
أذكروا هللا يذكركم واسهغفرو يغفر لكم ،وأقم الصالة.
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