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 ،عبـادة املخلصـني   عز وجـلَّ أكرمنا وأمرنا أن نعبده  ،احلمد هللا رب العاملني
سـبحانه   .ووفقنا وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته يف كل وقـت وحـني  

ألن ا وفيها صـالح األفـراد    ،وجعلها أس التشريعات ،كلفنا بالعبادات ،سبحانه
  .وإصالح اتمعات

بذاته وأمسائه وصفاته عـن   غين ،ده ال شريك لهوأشهد أن ال إله إال اهللا وح
ـ  ،مجيع خملوقاته، ال حيتاج إىل عبادام وذكرهم وتالوام وأعماهلم وإمنا مرذلـك   د

من عملَ صالحا فَلنفِْسه ومن أَساء فَعلَيها ثُم إِلَى  ﴿ :إليهم كما قال يف حمكم القرآن
عز ه، هداه اهللا اهللا ورسولُ وأشهد أن سيدنا حممدا عبد. ]اجلاثية١٥[ ﴾ ربكُم ترجعونَ

   .به إليه، وجعل هداية اخللق أمجعني على يديه وجلَّ

 ،الذي جعلت كلماتـه شـفاء   ،اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا حممد
ـ   رب خللـق األرض  وأعماله دواء جلميع األسقام واألدواء، وحركاته وسـكناته قُ

مشى على هديه  نوم ،وصحابته األمناء ،صلى اهللا عليه وعلى آله األتقياء .والسماء
واكتبنا معهم حتـت لـواء    ،من أتباعه إىل يوم العرض واجلزاء، وعلينا معهم أمجعني

  .العاملني يا رب ،السعادة أمجعني
   :أيها األخوة مجاعة املؤمنني

 - مملوءة مبالئكتـه املقـربني  مساواته  عز وجلَّ إذا كان اهللا :لعل سائالً يسأل
ـ حون، ومنهم املهلِّمنهم املسب رون ،ومنـهم الـداعون، ومنـهم    لون، ومنهم املكب
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الراكعون، ومنهم الساجدون، وال خيلو موضع أربع أصابع من السماوات إال وفيـه  
لَموجلَّ يعبد اهللا ك وجـلَّ   عبادة مستقرة إىل يوم الدين، ناهيك عـن أن اهللا  عز عـز 

حه مجيع الكائنات، حىت احليوانات، حىت اجلمادات، كل الكائنات يقول يذكره ويسب
وهو غـين   ].سراءاإل٤٤[ ﴾وإِن من شيٍء إِالَّ يسبح بِحمده﴿: عز وجلَّ فيها رب العزة
  !!عن ذلك كله

  إذاً ملاذا فرض علينا العبادات؟

  العبادات وإصالح اتمعات
وزاد ففرض علينا ، وزاد ففرض علينا الصيام، علينا الصالة وجلَّعز فرض اهللا 

  .وزاد ففرض علينا فريضة الزكاة، بيت اهللاحلج إىل 

يف عاله فرض علينا هذه الفرائض حلكَمٍ ال تعد، وأسرار ال يحيط  إن اهللا جلَّ
لسبب يف صـالح  هو ا عز وجلَّ منها مجيعاً جعله اهللا نكتفي منها اليوم بسر:  ا أحد

وما عالقة الصالة والصيام والزكاة واحلـج بإصـالح    .أحوالنا، وإصالح جمتمعاتنا
جعل شرط قبول هذه األعمال عند حضرته أن تتحقق  عز وجلَّ ألن اهللا !!اتمعات؟

النتائج الطيبة واآلثار امللموسة بعد أداء هذه العبادات يف اتمعات بـني خلـق اهللا   
  .بينهمالذين أتعايش 

  حكمة الصالة
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إِنَّ ﴿: ما عالمة قبول الصالة؟ يقـول لنـا فيهـا اهللا   ، عز وجلَّفإذا صليت هللا 
قبل وبعـد   -إذا انتهى املصلي  ]عنكبوتال٤٥[ ﴾ةَ تنهى عنِ الْفَحشاء والْمنكَرِالصال

وعن فعـل املنكـرات، وعـن اإلسـاءة للمسـلمني       عن مجيع الفحشاء، -الصالة 
ل عمله، وسيثيبه ذا العمل أجراً عاجالً يف على أن اهللا تقب كان هذا دليالً ،اتواملسلم

من عملَ  ﴿ :يف عاله يقول فيهما اهللا يف كتابه جلَّ ،دنياه، وأجراً كبرياً آجالً يف أخراه
هذا هو األجر العاجل يف  - صالحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً

 ﴾ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانواْ يعملُونَ -أما األجر اآلجل يف اآلخرةالدنيا، 
  ].نحلال٩٧[

إن كـان يف   ،إذاً عالمة قبول الصالة حسن تعامل املؤمن مع إخوانه املؤمنني
  .موضع يأو يف أ، أو يف السوق ، العملأو يف ،أو يف الشارع ،املسجد

يف مجاعة توطيداً للعالقات بني املسلمني، وزيادة يف الروابط  عز وجلَّوجعلها اهللا 
مشكالتنا، فـإذا افتقـدنا    بني املؤمنني، حىت نتعارف فيما بيننا، ونساعد بعضنا يف حلِّ

نا نا يف املسجد يف يوم حبثنا عنه وذهبنا إليه وسألناه، فإن كان له مشكلة واسـتطع أحد
 :العـاملني  ها له، وإن مل نستطيع عاوناه، ألن املؤمنني يقـول فـيهم رب  ها قمنا حبلِّحلَّ
  ].ائدةامل٢[ ﴾وتعاونواْ علَى الْرب والتقْوى﴿

وتآلفنا  ،ال بد من التعاون بني املسلمني، وال يتم التعاون إال إذا اجتمعنا وتعارفنا
الْمؤمن للْمـؤمنِ  { :صلى اهللا عليه وسـلم  رسولالم وتكاتفنا وتساندنا، ولذلك يقول لك

  .)البخاري ومسلم ومسند اإلمام أمحد( }كَالْبنيان يشد بعضه بعضا
  حكمة الصيام



  فوزي حممد أبوزيد                      دور العبادات يف توطيد العالقات االجتماعية/ فضيلة الشيخ
__________________________________________________________ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م٢/١١/٢٠١٢هـ املوافق ١٤٣٤من ذي احلجة  ١٧ –مسجد النور حبدائق العادي  –جلمعة خطبة ا

 

: سئل نيب اهللا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت السالم ... والصيام
   .)ال أنسى اجلائع حىت: (لم تصوم وأنت على خزائن األرض؟ قال

أمرنا اهللا أن نصوم لنجوع فنحس بإخواننا اجلـائعني، ونستشـعر إخواننـا    
العاملني ،واملال  لنا بإنفاقه ربالفقراء واملساكني، نسوق إليهم شيئاً من اخلري الذي وكَّ
ـ  ﴿ :مال اهللا، والعبيد عبيد اهللا، والذي ينفق يعمل بقول اهللا م وأَنفقُوا ممـا جعلَكُ

يهف نيلَفختسفتتم املشاركة بني املؤمنني ].ديداحل٧[ ﴾م!! ـ  حىت أن النيب جعل مال  ن
لَيس الْمؤمن { :عليه أفضل الصالة وأمت السالمفقال  !!يشعر بأخيه اجلائع إميانه غري تام

عائج بِهنإِلَى ج هارجو بِيتي ياملستدرك وسنن البيهقي( }الَّذ(.  

  حكمة الزكاة
مل جيعلـه   - فيها فرض فرضه اهللا للفقراء واملساكني.. وجعل فريضة الزكاة 
ألن اإلنسان طبيعته البخل يف اإلنفاق، لكنه جعلـه   ،صدقة تطوعية متروكة لألرحيية
أن يعطي نصيباً مما أفـاء عليـه مـواله للفقـراء      - فريضة وحق حياسبه عليه مواله

عليهم باإلعطاء، وال يجـرح   نمهم، فال يليقني أن هذا حقُّواملساكني، ويعلم علم ا
هم قد أخذوه، والذي فرض احلـق  م هلم شيئاً، ألن هذا حقُّوجوههم باملعايرة بأنه قد

  .عز وجلَّهو رب العاملني 

  حكمة احلج
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وجعل احلج مؤمتراً عاماً لتعارف املؤمنني يف كل القارات واألقطار، وجعـل  
وخالص القلب من مجيـع   ،ةوإخالص الطوي ،ةالعام صفاء الني جتماعاالأساس هذا 

الدنيوية، حىت يكون املؤمنون على اخـتالف ألـوام    سادواألحاألمراض واألحقاد 
م روأجناسهم وألسنتهم كأـ  واحد، ولذا حذَّ لٌج ر املسافرين ممـا يثالنكـد يف   ري

خوة وجيعلها عداوة، وال يليق ذلك لب اُألقالقلوب، ويؤجج األحقاد يف النفوس، وي
فَمن فَرض فيهِن الْحج  ﴿ :يف رحاب بيت امللك القدوس، فقال للحجاج املسافرين

جي الْحالَ فالَ جِدو وقالَ فُسفَثَ وبقرةال١٩٧[ ﴾فَالَ ر.[  

منعهم عن احلديث عن النساء أو مع النساء بالكلية، وعن مجيـع املعاصـي   
يف البيت احلرام، إذا هـم   باملعصية إالَّ رة والباطنة، حىت أنه ال حياسب على اهلمالظاه

ومن يرِد فيه بِإِلْحاد بِظُلْمٍ نذقْه من عذَابٍ ﴿ :اإلنسان هناك مبعصية حوسب عليها
يـثري  وى عن اجلدال ألنه  .حياسبه عليه مواله جمرد اإلرادة واهلم ].جاحل٢٥[ ﴾ٍأَليم

  .الشحناء، ويؤجج البغضاء، وجيعل األخوة متنافرين بعد أن كانوا متآلفني

  الطهارة الظاهرة والباطنة
اطنة هللا بها شرط أدائها الطهارة الظاهرة والهذه العبادات كلَّ عز وجلَّوجعل اهللا 

سنن الترمـذي  ( }مفْتاح الصالة الطُّهور{ :صلى اهللا عليه وسلمفقال احلبيب  ،يف عاله جلَّ
  ).وأيب داود ومسند اإلمام أمحد

ر منـها  الطهارة الظاهرة باملاء، والطهارة القلبية من مجيع األمراض اليت حذَّ
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مثل احلقـد   ،اهللا، وى عنها رسول اهللا، وهي األمراض اليت تسبب فساد اتمعات
الشخصـية   وكل هذه األمراض، والبغض والشح واألنانية ،والكره والغلّ ،واحلسد

، وإىل تشرذم األفراد، وإىل انتشار مـا  االجتماعيةهي اليت تؤدي إىل سوء العالقات 
نراه فيما بيننا اآلن من مساوئ ال عد هلا، ولـذلك قـال اهللا يف مجاعـة     هلا وال حد

 ﴾نيونزعنا ما في صدورِهم من غلٍّ إِخوانـا علَـى سـررٍ متقَـابِل    ﴿ :املؤمنني
  ].جراحل٤٧[

مواله وهو يعلم علم اليقني أن موضع نظـر   ال يليق بالعبد أن يقف بني يدي
اهللا منه هو قلبه، ويكون يف هذا القلب حقد أو حسد أو غل ألحد مـن املسـلمني،   

يف اإلسالم يسعى ملصـلحة   وهي األمراض اليت تعصف باتمع كما نرى اآلن، الكلُّ
ال { :قال لنـا  ألن النيب !!وينسى من حولهفقط ة نفسه ملصلحأحد يسعى  ، الالكلّ

فِْسهنل بحا يم يهَألخ بحى يتح بِاللَّه كُمدأَح نمؤالبخاري ومسـلم وسـنن   ( }ي
  ).الترمذي

ع طوقاية من كل الذنوب واآلثام اليت تقَ صلى اهللا عليه وسلموالصيام جعله النيب 
إِذَا كَانَ يوم صيامِ أَحدكُم فَال يرفُثْ، وال يصـخب فَـإِنْ   { :مقات بني األناالعال

قَات أَو دأَح هماتشمائي صقُلْ إِنفَلْي ،البخاري والنسائي ومسند اإلمام أمحد( }لَه.(  
تزكِّيهِم من أَموالهِم صدقَةً تطَهرهم و خذْ﴿ :أما الزكاة فقد قال فيهـا اهللا 

ـ  فهي طهرة للقلب، وطهرة للنفس،  ].توبةال١٠٣[ ﴾بِها طهر بـاطن  فالعبـادات ت
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  إخوانـه،   اإلنسان، فيتعلق بالقيم القرآنية، واألخالق احملمدية، فيحـرص علـى ود
مجيع املـؤمنني،   نفعةأبويه، وحيرص على م بر وحيرص على صلة أرحامه، وحيرص على

وجلَّعاملني ال ألنه يريد رضاء رب عز.  

  الرياح املادية
أما ما نراه يف جمتمعنا اآلن فهي رياح غربية وأمريكية، هبت علينا سواء درينا 
أو مل ندري لتعشقنا مبا عند هؤالء القوم من حضارة مدنية، نأخذ منـهم احلضـارة   

ـ  دنا املدنية ال بأس، لكن ال ينبغي أن نأخذ منهم أخالقهم، ألن عندنا كتاب اهللا، وعن
 فيما بيننا وبـني   ارسول اهللا ومها كرت األخالق الذي أنزله لنا اهللا، وأمرنا أن نتخلق

  .بعضنا يف هذه احلياة
غلب على هؤالء القوم الرياح املادية، فال يعرفون احليـاة إال مـن جانبـها    

وإمنـا حيـام ماديـة     ،أعمال  يرون أي روحانية يف أي عالقات وال أياملادي، ال
ومن هنا انتشر بينهم مذهب املنفعة، فال يعرف إنساناً إال إذا كانت له منفعة صرفة، 

ال  االبـن  ربوإذا كَ .عنده، فإذا انقطعت املنفعة ال يعبأ به وال يهتم به وكأنه ال يعرفه
ني، وال يعرف أباه وال أمه، غاية ما يصنعه حنومها أن يأخذمها ويضعهما يف دار للمسن

يفكر يف زيارم وال النظر يف أحواهلم، حىت إذا مات أحدهم ما عليـه إال أن يرفـع   
مات فالن يف موضع كذا  :مساعة التليفون إىل إحدى وكاالت دفن املوتى، ويقول هلم
ليسـت هنـاك عالقـات    !! اذهبوا فخذوه وادفنوه وأخربوين باملبلغ الذي تطلبون

وإمنا حياة مادية صرفة، ومذهب املنفعة هـو السـائد   وال روابط إنسانية،  اجتماعية
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  .بينهم

ولألسف يف هذا الزمان صدروا لنا هذا األمر، فأصبح يسيطر على كثري منا 
اهللا بالعمل مبا شرع  إىل دين اهللا، ومطالب بني يدي سوبمن احلياة املادية، وينسى أنه

 ﴾إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ﴿ :هاهللا ومبا كان عليه حبيب اهللا ومصطفاه، وأساس ذلك كل
رحمـاء  ﴿ :زمان ومكان يقول فيـه القـرآن   وحال املؤمنني يف أي ].حلجراتا١٠[

مهنيوحاهلم كما قال فيه النيب العدنان ].فتحال٢٩[ ﴾ب :}  مهادـوي تف نِنيمؤثَلُ الْمم
 دسثَلُ الْجم ،هِماطُفعتو هِمماحرتو   ـدسالْج رـائس ى لَهاعدت وضع هنكَى متإِذَا اش

  )صحيح مسلم ومسند اإلمام أمحد( }بِالسهرِ والْحمى

  .اهللا وأنتم موقنون باإلجابة اأو كما قال ادعو
  :اخلطبة الثانية

وأشهد  .على الظاملني وال عدوان إالَّ ،والعاقبة للمتقني ،احلمد هللا رب العاملني
القادر الفعال ملا يريد يف كل وقـت   هو الرب ،ال إله إال اهللا وحده ال شريك له أن

وتركنا  ،ى األمانةوأد ،غ الرسالةبلَّ ،هاهللا ورسولُ عبد وأشهد أن سيدنا حممداً .وحني
اللهم صلي وسلم  .ال يزيغ عنها بعده إال هالك ،ليلها كنهارها ،البيضاء ةجحعلى املَ

  .هللاووفقنا للعمل بشرعه أمجعني يا  ،يدنا حممد وارزقنا هداهوبارك على س

  واجب املؤمنني حنو إخوم املؤمنني
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  :أيها األخوة مجاعة املؤمنني

وجلَّمن فضل اهللا  غَلَب وجلَّعلينا حنو إخواننا املؤمنني أن اهللا  عز جعل أعظـم   عز
اليت تتعلق بإخوانه املؤمنني، أعظم هي األعمال  القربات اليت يتقرب ا العبد إىل مواله

القربات اليت يتقرب ا العبد إىل اهللا هي الفرائض بعد الفرائض، فهناك فرائض نلزم ا 
وهناك فروض  .وهي الصلوات والصيام والزكاة واحلج ملن استطاع إليه سبيالً ،أمجعني

  .على اجلماعة كلها
ا أجزأ عن اآلخرين، س إذا قام البعضالعلماء فروض الكفاية، وإذا مل  ااهم

حوسب اجلميع، هذه الفروض كالصـالة علـى    -منهم  اجلماعة أو نفر -يقم ا 
ودفن املؤمنني عند املوت، فريضة ال بد أن يقـوم ـا   موات، وتشييع اجلنازات، األ

إذا  -ولكن اهللا بواسع رمحته جعلها فريضة كفائية  ،وليست سنة -مجاعة من املؤمنني 
قام بعضنا ا سقط عن الباقني املطالبة بشأا، لكن إذا تكاسلنا مجيعاً عن القيام ـا  

جعل أعظم قرباتنا حلضرته مـا يتعلـق مبصـاحل     عز وجلَّحوسبنا على ذلك، ألن اهللا 
  .العباد، وما يتعلق حبقوق إخواننا يف كل زمن ويف كل واد

األجر والثواب أعظم من الصـدقة،  جعل املؤمن لو أقرض مؤمناً حمتاجاً فله من 
الْجنـة مكْتوبـا   : رأَيت لَيلَةَ أُسرِي بِي علَى بـاب { :صلى اهللا عليه وسلمقال النيب 

فَقُلْت ،رشةَ عانِيبِثَم ضالْقَرا، وهثَالرِ أَمشقَةُ بِعدضِ  : الصالُ الْقَـرا برِيلُ ما جِبي
الص نلُ م؟ قَالَأَفْضقَةإِال : د قْرِضتسال ي قْرِضتسالْمو ،هدنعأَلُ وسلَ يائَألنَّ الس

ةاجح نسنن ابن ماجة والطرباين( }م.(  
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به إخواننا حىت  وهو فرض علينا نعني! أين القرض احلسن بني مجاعة املؤمنني؟
عرضهم للمال نرابني، ذهب وليتاهللا أن يعود بيننا هذا العمل الطيب ونسأل !! يعود ه

  .وال تضخم وال غريه اقتصاديةحىت تحل مشاكل املسلمني بدون مشاكل 

حركة من حركات أعضـاءه   جه له أيمسلم على كل مسلم إذا وجعل لكل 
لو نظر إليه بشوق كانت نظرته هذه تعـادل   !!عز وجـلَّ يكون له عظيم األجر عند اهللا 

األثـر   كمـا ورد يف ملدة عام،  صلى اهللا عليه وسلمد رسول اهللا أجر معتكف يف مسج
من اعتكاف يف مسجد رسـول اهللا   خري يف اهللا على شوقٍ أخٍ يف وجه نظرةٌ{ :املعلوم

  }عاماً صلى اهللا عليه وسلم
جعل مصافحة املسلم تساوي احلج إىل بيت اهللا، وتساوي الصالة، ألن أجـر  

من حج للَّه فَلَم يرفُثْ ولَم يفْسـق  { :اهللا عليه وسلم صلىاحلج كمال قال فيه احلبيب 
هأُم هتلَدمِ ووكَي عجوإذا صافحت أخاك ). البخاري ومسلم وسنن الترمـذي وأيب داود ( }ر

إِنَّ الْمسلم إِذَا صـافَح أَخـاه تحاتـت    { :صلى اهللا عليه وسلميف اهللا يف اإلميان يقول 
يغفر اهللا لكليهمـا   ).سنن البيهقي وكشف األستار( }خطَاياهما كَما يتحات ورق الشجرِ

رد املصافحة، فكأنه يضارع حج بيت اهللا احلرام، ألن املصافحة أجرها مغفرة مجيـع  
الذنوب واآلثام إكراماً من اهللا وتشجيعاً خللق اهللا على توطيد العالقات، وعلى متـتني  

  .روابط بني املؤمنني يف كل وقت وحنيال
إذا ألقى عليه السالم كان له حسنات، وترتلت بينهما الرمحات، وإذا عاده وهو 

وإذا ع جنازته له قرياط من األجر والثـواب،  مريض كان له بساتني يف اجلنة، وإذ شي
يـه  صـلى اهللا عل والقرياط كجبل أحد كما أخرب النيب  ،صلى عليه كان له قرياط آخر
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من صلَّى علَى جنازة فَلَه قرياطٌ، فَإِنْ شهِد دفْنها فَلَه قرياطَان، الْقرياطُ مثْـلُ  { :وسـلم 
دصحيح مسلم وسنن ابن ماجة ومسند اإلمام أمحد( }أُح( . ع إذا صلى فله قرياط، وإذا شـي

ى أهله كان له مثل أجرهمفله قرياط، وإذا عز: }زع نم  ـرِهثْـلُ أَجم ا فَلَهابصى م{ 
  ).سنن الترمذي وابن ماجة(

جعل كل األحوال اليت تتعلق باملؤمنني، واحلركات معهم بأجور وفرية عنـد  
ولو كلمته كلمة طيبة كانـت  ، لو تبسمت له كانت البسمة صدقة لك :رب العاملني

  .الكلمة الطيبة صدقة لك

أجرٍ أي يف  اليت تتعلق حبقوق املـؤمنني يف اهللا جـلَّ  األجور  ؟عند اهللا أعظم
   .قيام الليل وال صيام النهار أجر ال يساويه !!عاله؟

صـلى اهللا عليـه   إذا أصلحت بني اثنني متخاصمني، امسع إىل حديث النيب 
أَال أُخبِركُم بِأَفْضلَ من درجة الصيامِ والصالة والصـدقَة؟،  { :وهو يقول وسلم
سنن أيب داود ومسند اإلمام أمحد ( }إِصالح ذَات الْبينِ: بلَى يا رسولَ اللَّه، قَالَ: قَالُوا

اإلصالح بني املؤمنني خري من أعمال الرب هذه اليت عددها سيد األولـني  ، )وابن حبان
  .واآلخرين

متسكنا يف العبادات اهلامشية، وخنتلف عليها، ونتناقش ونتجـادل بسـببها،   
وهـذا   !!هذا يحبذ هذه اهليئة، وهذا ال يحبذ هذه اهليئة !! وكل مشاكلنا من أجلها

ونسينا ما أمرنا به اهللا أوالً، ورسوله  !!فعل ذلكيوهذا يأمر غريه  !!يكفر فاعل ذلك
ثانياً وهو توطيد العالقات بني املؤمنني، واإلخالص بني قلوب املوحـدين، وتـدعيم   
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واعتصمواْ بِحبـلِ  ﴿ :املؤمنني، والعمل بقول اهللا يف كتابه املبنيالرابطة بني عباد اهللا 
  ].آل عمران١٠٣[ ﴾اللّه جميعا والَ تفَرقُواْ

   .وأهلمنا الصواب يف العمل يا رب العاملني ،اللهم فقهنا يف ديننا

لذي واكتب لنا الثواب العظيم ا ،وأعنا عليه ،واهدنا إليه اللهم بين لنا اخلري
   .جعلته لديك

ومـن اخلالفـات بـني     ،اللهم احفظنا ظاهرا وباطنا من األحقاد واألحساد
ه منا يـا أكـرم   رشدنا إىل خري ما حتبأوأبدا هادين مهديني، و واجعلنا دائماً ،العباد

األكرمني، وارزقنا التوفيق لطاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك يف كل وقـت  
   .وحني

 ،ق يف أقوالناصدوال ،وارزقنا اإلخالص يف قلوبنا ،ايا الطيبةاللهم ارزقنا النو
واجعلنا حمل نظرك يا أرحم الرامحنينة يف مجيع أعمالناوحتري الس ،.  

  .اللهم انظر إلينا نظرة عطف وشفقة وحنان تبدل حالنا إىل أحسن حال
وال حبيبـاً  ل حالنا إىل أحسن حال، اللهم ال تشمت بنا عـدواً اللهم حو، 

واجعلـها   ،اخلـريات من عندك ر لنا وكثِّ ،اجعل بلدنا مصر يف أمن إىل يوم الدينو
  .ك عن اخللق أمجعنيربواغننا خبريك و .يا أكرم األكرمني ،مباركات

 ،واملـؤمنني واملؤمنـات   ،وللمسلمني واملسلمات ،اللهم اغفر لنا ولوالدينا
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  .ا رب العاملنيإنك مسيع قريب جميب الدعوات ي ،األحياء منهم واألموات

ق والة أمورنا ملا فيه صالح العباد وأحوال الـبالد، اللـهم امجـع    اللهم وفِّ
م، اللهم أخلص نواياهم وقصودهم، اهللا ال تشرذم هـذه  صفوفهم، اللهم وحد قلو

  .وال أقلنا طرفة عني ءالقوى السياسية يف بالدنا حىت ال تشمت فينا أعدا

علـى   واقـضِ  ،وأوقع الظاملني يف الظاملني ،اللهم أهلك الكافرين بالكافرين
  .وأخرج املسلمني من بينهم ساملني غامنني ،اليهود الغاصبني

إِنَّ اللّه يأْمر بِالْعدلِ واِإلحسان وإِيتاء ذي الْقُربى وينهى ﴿ :عباد اهللا اتقوا اهللا
  ].النحل٩٠[ ﴾علَّكُم تذَكَّرونَعنِ الْفَحشاء والْمنكَرِ والْبغيِ يعظُكُم لَ

 ،واشكروه على نعمه يـزدكم  ،واستغفروه يغفر لكم ،أذكروا اهللا يذكركم
  .وأقم الصالة
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