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 فوزى محمد أبو زيد/ فضيلة الشيخ  
 خطبة عيد الفطر ـ الجميزة مسجد سيدي عيسى الشهاوي

 ىـ 7341شوال 7ادلوافق  71/1/5172اجلمعة 
 ده الصائمين(ا)الجوائز التي أعدَّىا اهلل لعب

 
اهلل   ..اهلل أكرب اهلل أكرب .. اهلل أكرب .. اهلل أكرب .. اهلل أكرب .. .. اهلل أكرب .. اهلل أكرب      

  .وهلل احلمد اهلل أكرباهلل أكرب ..  أكرب ..
ل اهلل الذي توالنا بو و نز كرب على شهر الكرمي، اهلل أاهلل أكرب على فضل اهلل علينا يف ىذا ال

لنا  وعفوهدلؤمنُت، وإنعامو اهلل تعاىل لنا مجاعة ا على إنعامكرب اهلل أوجوده عز وجل عظيم، 
 أمجعُت.

 وهلل احلمد. أكرب .. اهلل اهلل أكرب ..
على توفيقو اهلل وإعانتو لنا اهلل أكرب ، رمضان على توفيق اهلل لنا يف صيام شهر اهلل أكرب

اهلل أبواب اخلَت والرضا اليت توالت علينا واإلحسان، على  اهلل أكربوتيسَته لنا على تالوة القرآن، 
 وهلل احلمد. اهلل أكرب .. أكرب ..

.. ال إلو إال اهلل وحده، صدق  د هلل كثَتا وسبحان اهلل بكرًة وأصيالكبَتا واحلم  اهلل أكرب
اهلل وال نعبد إال إياه سللصُت لو عبده ونصر عبده وأعَّز جنده وىزم األحزاب وحده، ال إلو 

 وهلل احلمد. اهلل أكرب اهلل أكرب ... الدين ولو كره الكافرون.
ن ال إلو ن عبادتو، وأشهد أه وشكره وحسعلى ذكر وأعاننا  لذي وفقنا لطاعتو،احلمد هلل ا

ال طاقة لعبد على طاعتو إال حبوٍل منو وفضٍل ومعونتو، وتيسٍَت منو إال اهلل وحده ال شريك لو 
 .عز وجل

دبدد رمحتو، وأقامو يف ىذه احلياة الدنيا  عز وجلا أمدَّه اهلل على طاعتو إال إذ وال قوة لعبدٍ 
 عبداً سللصاً صادقا يف طاعتو.

ودعا إىل ادللة الشريعة السمحاء، اهلل بو أقام  ،شهد أن سيدنا زلمدًا عبد اهلل ورسولووأ
اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا زلمد وارزقنا على الدوام ُىداه، ووفقنا احلنيفية البيضاء، 
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آلخرة، ، واجعلنا من أىل شفاعتو أمجعُت يف الدار اوحسن اتباعو يا أهللأمجعُت لطاعتو يف الدنيا  
حنن وأبناءنا وبناتنا ونساءنا، وإخواننا ادلسلمُت أمجعُت آمُت آمُت  ،وبلغنا يف اجلنة منازلو الفاخرة

 يا رب العادلُت.
 أيها األخوة مجاعة ادلؤمنُت:

كل عام وأنتم خبَت أمجعُت وهننئكم دبغفرة اهلل ورضوان اهلل وخَتات اهلل اليت ال تعد، واليت 
من ىذه الساعة الكرشنة على اهلل ربتفي السماوات دبا فيها  ىذه الساعة، يف عز وجلينزذلا اهلل 

ومن محلة العرش ومن كل أصناف مالئكة اهلل، يأمرىم  ،ادلقربُتادلالئكة مالئكة كروبيُت ومن 
ؤمنُت ساحة الفضل اإلذلي اليت يتنزَّل ليشهدوا معكم مجاعة ادلن ينزلوا إىل األرض أ عز وجلاهلل 

ال نستطيع عدَّىا وال حدَّىا ونشكر اهلل عز وجل عليها  ،جبوائز للصائمُت عز وجلفيها اهلل 
 عماًل بقولو سبحانو:

 البقرة(.782) "َوِلُتَكبـُِّروا اهلل َعَلى َما َىَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ "
 ُيكرم اها اجلوائز اليتى يف السماء بيوم اجلائزة ـ وُيسمَّ  ـعز وجل يف ىذا اليوم جهَّز اهلل 

 يف شهر رمضان ابتغاء  عباده الصائمُت القائمُت
 مرضاة اهلل عز وجل.

ن ينزلوا يف ُصبيحة ىذا اليوم ليقفوا على سكك ادلسلمُت وينادون أفيأمر ادلالئكة الكرام 
 بصوت يسمعو اخلالئق أمجعُت ويقولون:

 ظيم[.]يا أمة زلمد أخرجوا إىل رٍب كرمي يُعطي اجلزيل ويغفر الذنب الع
 وفي الحديث الطويل مرفوعاً عن بن عباس رضي اهلل عنهما:

فإذا كانت ليلة الفطر، وىي تسمى ليلة الجوائز، أعطى اهلل العاملين أجرىم بغير حساب، فإذا كانت 
غداة يوم الفطر بعث اهلل المالئكة في كل البالد، فيهبطون إلى األرض ويقفون على أفواه السكك، فيقولون: 

حمد أخرجوا إلى رب كريم، يعطي الجزيل ويغفر العظيم، فإذا برزوا إلى مصالىم قال اهلل عزوجل يا امة م
للمالئكة: مالئكتي ! ما جزاء األجير إذا عمل عملو ؟ قال: فتقول المالئكة: الهنا وسيدنا جزاؤه أن توفي 

عن صيامهم شهر رمضان مالئكتي أني قد جعلت ثوابهم يا أجره. قال: فيقول اهلل عزوجل: فاني أشهدكم 
شيئاً وقيامهم فيو رضاى ومغفرتي، ويقول: يا عبادي ! سلوني فوعزتي وجاللي ال تسألوني اليوم في جمعكم 

آلخرتكم ودنياكم إال أعطيتكم، وعزتي ألسترن عليكم عوراتكم ما راقبتموني، وعزتي آلجرتكم وال أفضحكم 
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أرضيتموني ورضيت عنكم. قال: فتفرح المالئكة بين يدي أصحاب الخلود، إنصرفوا مغفورا لكم، قد  
 . )وتستبشر ويهنئ بعضها بعضا بما يعطي اهلل ىذه األمة إذا أفطروا

ادلساجد ومعهم سجالت التشريفات اإلذلية  بواآخرين رنلسون على أبالئكة موأمر اهلل 
دلسجد طُويت ىل اإفإذا دخل اإلمام  احلاضرين ليوم اجلائزة من البشر األول فاألول،يسجلون 
 .وجلسوا يسمعون الوعظ معهم رمحهم اهلل تعاىلالُصحف 

ذلذا احلفل السعيد ن نتأىل أ صلى اهلل عليو وسلَّملنيب احضرة أمرنا ذا ولفهذا حفٌل إذلي، 
وأمرنا أن نغتسل يف ليلة العيد، فإن ُغسل العيد فرحة، وأن نلبس يف صبيحة العيد اجلديد الذي 

 احللللبسنا أمجل ما عندنا من الثياب، وأكمل ما عندنا من دنا جديد عندنا، فإن مل يكن عن
ز للقاء الكرمي عز وجل يف بيتو ، ونربُ ونغسل أفواىنا وأسنانا ، ونستاكونضع العطر والطيب

 بيت عز وجل.رقاتنا حىت ندخل طنا وحنن نكرب اهلل يف بيوتمن العظيم، وخنرج 
ليشهد لنا يف الطريقُت رج من طريٍق آخر ود نعوعندما نع ،ونأيت إىل بيت اهلل من طريق
 من ادلسلمُت بفضل اهلل ومغفرة لنفوز بالسالم على من نلقىونعمر الطريقُت الذين دنر فيهما 
 اهلل ورمحة اهلل وإكرام اهلل عز وجل.

تعاىل معي وصفاتو، ويفتح كنوز فيضو وفضلو وىباتو، ى اهلل علينا بأمسائو يتجلَّ ىذا اليوم يف 
 صي ما نأخذه من اهلل يف ىذا اليوم الكرمي:حنُ 

الغفار يف ىذا اليوم الكرمي دبغفرة  جااًل صغارًا وكبارًا زنظونمجيع ادلؤمنُت الصائمُت نساًء ور 
 عز وجل عما تقدم من الذنوب.

 :عز وجلرضا رب العادلُت فيدخلون يف قول اهلل  صلون علىومجيع ادلؤمنُت زن
ُهْم َورَ "  الزلزلة(.8) "ِلَك ِلَمْن َخِشَي رَبَّوُ ُضوا َعْنُو ذَ َرِضَي اهلل َعنـْ

فأصبح عتيقًا هلل عز ُكتب يف كشوف العفو من النَتان، يُبلَّغ بأنو  من  اليوم ا يف ىذاومنَّ 
 َتان.من النوجل 

بأنو من الذين سيشربون من حوض الكوثر يف يوم الفزع ومنا من يُبشَّر يف ىذا اليوم 
  .ال يظمأ بعدىا أبداً يف يوم كان مقداره مخسُت ألف سنةيئًة األكرب، يشرب شربًة ىن

، ومنا من يشراها من يد أمُت الوحي عليو فمنا من يشرب ىذه الشربة من يد ادلالئكة
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ومنا من  و عثمان أو علي،مر أأو ع بكر كأيباخللفاء الراشدين  السالم، ومنا من يشراها من يد  
ـيشراها من يد 

ُ
ن باألنوار صلى اهلل عليو وعلى آلو األطهار وصحابتو األبرار زيَّ احلبيب ادلختار ادل

 أمجعُت.
 

عليو وآلو وسلم يقول : إن الجنة لتنجد وتزين من الحول إلى  اهلل عن ابن عباس النبي صلى
الحول لدخول شهر رمضان . فإذا كان أول ليلة منو ىبت ريح من تحت العرش يقال لها المثيرة ، 

لجنان وحلق المصاريع فيسمع لذلك طنين لم يسمع السامعون أحسن منو ، تصفق ورق أشجار ا
 <عزوجل  > اهلل وتبرزن الحور العين حتى يقفن بين شرف الجنة فينادين ىل من خاطب إلى

فيزوجو ؟ ثم يقلن: يا رضوان ما ىذه الليلة ؟ فيجيبهن بالتلبية ، ثم يقول : يا خيرات حسان ىذه 
عليو وآلو  اهلل قد فتحت أبواب الجنان للصائمين من أمة محمد صلىأول ليلة من شهر رمضان 

ويقول لو عزوجل : يا رضوان افتح أبواب الجنان ، يا مالك أغلق أبواب   < :قال  > .وسلم
الجحيم عن الصائمين من أمة محمد ، يا جبرئيل اىبط إلى االرض فصفد مردة الشياطين وغلهم 

بحار حتى ال يفسدوا على أمة حبيبي صيامهم . قال : باالغالل ثم اقذف بهم في لجج ال
تبارك وتعالى في كل ليلة من شهر رمضان ثالث مرات: ىل من سائل فأعطيو سؤلو ؟  اهلل ويقول

ىل من تائب فأتوب عليو ؟ ىل من مستغفر فأغفر لو ؟ من يقرض الملئ غير المعدم والوفي غير 
 قال : 

ر رمضان عند االفطار ألف ألف عتيق من النار ، فإذا  وإن هلل تعالى في آخر كل يوم من شه
كانت ليلة الجمعة ويوم الجمعة أعتق في كل ساعة منهما ألف ألف عتيق من النار وكلهم قد 

في ذلك اليوم بعدد ما أعتق  اهلل شهر رمضان أعتق يوم مناستوجبوا العذاب ، فإذا كان في آخر 
عزوجل جبرئيل عليو السالم فهبط في   اهلل القدر أمر من أول الشهر إلى آخره . فإذا كانت ليلة

كتيبة من المالئكة إلى االرض ومعو لواء أخضر ، فيركز اللواء على ظهر الكعبة ، ولو ستمائة جناح 
، منها جناحان ال ينشرىما إال في ليلة القدر ، فينشرىما تلك الليلة ، فيجاوزان المشرق والمغرب 

المالئكة في ىذه الليلة فيسلمون على كل قائم وقاعد ومصل وذاكر  ، ويبث جبرئيل عليو السالم
، ويصافحونهم ويؤمنون على دعائهم حتى يطلع الفجر . فإذا طلع الفجر نادى جبرئيل عليو 

تعالى في حوائج  اهلل السالم : يا معشر المالئكة الرحيل الرحيل ، فيقولون : يا جبرئيل فماذا صنع
تعالى نظر إليهم في ىذه الليلة فعفا عنهم وغفر لهم إال  اهلل فيقول : إن المؤمنين من أمة محمد ؟
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: مدمن الخمر ، والعاق لوالديو عليو وآلو : وىؤالء االربعة اهلل صلى اهلل أربعة ، قال : فقال رسول 
 . والمشاحنم لرحا والقاطع،

م بغير حساب . فإذا كانت العاملين أجرى اهلل فإذا كانت ليلة الفطر وىي تسمى ليلة الجوائز أعطى
المالئكة في كل البالد فيهبطون إلى االرض ، ويقفون على أفواه السكك  اهلل غداة يوم الفطر بعث

فيقولون : يا أمة محمد اخرجوا إلى رب كريم ، يعطي الجزيل ، ويغفر العظيم . فإذا برزوا إلى 
ر إذا عمل عملو ؟ قال : فتقول عزوجل للمالئكة : مالئكتي ! ما جزاء االجي اهلل مصالىم قال

عزوجل : فإني أشهدكم مالئكتي  اهلل المالئكة : إلهنا وسيدنا جزاؤه أن توفي أجره . قال : فيقول
أني قد جعلت ثوابهم عن صيامهم شهر رمضان وقيامهم فيو رضاي ومغفرتي . ويقول : يا عبادي 

م ودنياكم إال أعطيتكم ، وعزتي سلوني ، فوعزتي وجاللي ال تسألوني اليوم في جمعكم آلخرتك
السترن عليكم عوراتكم ما راقبتموني ، وعزتي ألجرتكم وال أفضحكم بين يدي أصحاب الخلود ، 
انصرفوا مغفورا لكم ، قد أرضيتموني ورضيت عنكم . قال : فتفرح المالئكة وتستبشر ويهنئ 

  ( 923ص  اهلل يد رحمةىذه االمة إذا أفطروا . )أمالي المف  اهلل بعضها بعضا بما يعطى
 

يوم فيها اهلل عز وجل ومن من سنرج لو يف ىذا اليوم الكرمي دعوة من الرب الكرمي يدعوه 
وينظرون  ويُبشِّره فيها بأنو من الذين زنظون بأنوار حضرة اهلل، اجلنة لزيارتو،  وىو يفالقيامة 

 الدعوة مكتوٌب فيها بكالم اهلل:وىذه  ،كفاحاً لوجو اهلل
 )القيامة(.( 54) "ِإَلى رَبِـَّها نَاِظَرةٌ ( 55) ٌه يـَْوَمِئٍذ نَاِضَرةٌ ُوُجو "

صام هلل وقام هلل، وأجرى الصاحلات هلل الكل ُيكرم وليس يف ىذا اليوم أحٌد زُنرم ما دام 
 واستمعوا معي إىل خطاب اهلل جل يف عاله وىو يقول لكم وللمسلمُت أمجعُت:

شيئًا لدنياكم لنظرت إليكم، ولو وعزيت وجاليل لو سالتموين يف مجعكم ىذا )يا عبادي 
 فرضيُت عنكم(.إنطلقوا مغفوراً لكم، لقد أرضيتموين سألتموين شيئاً آلخرتكم ألعطيتكم، 

 فادعوا اهلل وأنتم موقنون باإلجابة.
 

 الخطبة الثانية:
اهلل  اهلل أكرب .. اهلل أكرب .. هلل أكرب ..ا اهلل أكرب .. اهلل أكرب .. اهلل أكرب .. اهلل أكرب ..
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 .اهلل أكرب وهلل احلمداهلل أكرب ..  أكرب .. 
احلمد هلل رب العادلُت على كرمي جوده وعظيم كرمو، وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال 

 جلزاء واألجر الكبَت.ا فضالً اً وأجراً و عليو ثوابيقبل منا العمل اليسَت ، ويعطينا شريك لو 
جلميع والشفيع والبشَت النذير، أشهد أن سيدنا زلمدًا عبد اهلل ورسولو، السراج ادلنَت و 

 اخلالئق يوم الدين.
 وعلى آلو وصحبو أمجعُت.اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا زلمد 

 أيها األحبة مجاعة ادلؤمنُت:
لتالوة القرآن فتلونا،  ناوىيأبالصيام فصمنا ووصانا احلبيب بالقيام فقمنا، أمرنا اهلل عز وجل 

 وكان لنا من األمور ما العد لو وال حد.
يف غَت رمضان، فريضة سبعمائة كانت الفريضة يف شهر رمضان تساوي يف األجر والثواب 

 والنافلة يف رمضان تساوي يف األجر والثواب فريضًة يف غَت رمضان.
فكل قرٍش دنا وعائالتنا أمجعُت، والوأأنو جعلنا يف ضيافتو حنن علينا  من جود اهلل وإحسانو

 :صلى اهلل عليو وسلَّميقول فيو احلبيب  أنفقتو يف اإلفطار أو السحور
 (7( )بسبعمائة ألف درىم)نفقة الصائم يف شهر رمضان كالنفقة يف سبيل اهلل، الدرىم 
 ة:أكرمنا اهلل عز وجل فجعل لنا شفيعُت يشفعون لنا يوم القيام

 :صلى اهلل عليو وسلَّمقال ام والشفيع الثاين ىو القرآن، فالشفيع األول ىو الصي
ب ا، يقول الصيام: يا رب إين منعتو الطعام والشر )الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة

صلى اهلل عليو فعٍت فيو ـ قال لليل فشنعتو النوم يف افشفعٍت فيو، ويقول القرآن: يا رب إين م
 (5م: فيشفعان( )وسلَّ 

صغَتٌة يف العمل كبَتٌة يف عبادًة سلصوصة يف ىذا اليوم، لنا  لى اهلل عليو وسلَّمصوجعل 
فإذا وبالرضا من اهلل، بالقبول من اهلل ودبغفرة الذنوب يُهنئ بعضنا بعضاً أن أمرنا األجر والثواب، 

،  بوجو ى لقيت أخاك  كان لك صدقة عند اهلل.شٍّ بشٍّ
 :صلى اهلل عليو وسلَّمقال عند اهلل، كلمتو كلمة طيبة كانت لك صدقًة وإذا  

 (4أخيك صدقة()مك يف وجو تبسُ )
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 (3والكلمة الطيبة صدقة( )) 
أن يأخذ إجازة من عبوس الوجو ومن التكشَت مؤمٍن يف ىذا اليوم كل ولذلك رنب على  

 .من أىلو أو من ادلسلمُت أمجعُتإن كان والتقطيب، ورنعل يومو كلو بسمة لكل من حولو 
لو ُبشرى عظيمة يقول فيها سيد ومد يده للمصافحة وصافح إخوانو ادلؤمنُت فإذا بدأ 

 :صلى اهلل عليو وسلَّماألولُت واآلخرين 
 (2ذنواهما كما يتحاتُّ ورق الشجر( ) رباتت ،إذا إلتقى ادلؤمنان فتصافحا)

 :صلى اهلل عليو وسلَّمويقول 
 (1ألخرى( )ل إحداذنا التقيا كمثل اليدين تغس)مثل ادلؤمنُت إذا إ

ومد األيدي إلخوانك ادلؤمنُت فعبادة ىذا اليوم األصلية ىي البسمة والكلمة الطيبة 
وحبذا لو نظرنا إىل األيتام والفقراء بشرىم بفضل اهلل، وتُ  هتنئهم دبغفرة اهلل، ،بادلصافحة
 :صلى اهلل عليو وسلَّمورعايًة عماًل بقول رسول اهلل وأوليتهم عطفاً  وادلساكُت،

 (1عن الطواف والسؤال يف ىذا اليوم( )نوىم )أغ
 أيها األحبة مجاعة ادلؤمنُت:

وظهرت بلبلة عيد الفطر وعيد اجلمعة، : أكرمنا اهلل عز وجل يف ىذا اليوم بعيدين سعيدين
لألفراد من بعض اجُلهالء يف دين اهلل يدعون الناس إىل أهنم إذا صُلوا العيد فليس عليهم صالة 

 م عن أداء صالة اجلمعة، وبئس ما قالوا، وبئس ما صنعوا.ويصرفوهناجلمعة، 
ن يأمر أ صلى اهلل عليو وسلَّمفقد كان  حق الفهم،ألهنم مل يفقهوا ما ورد عن رسول اهلل 

صلى اهلل عليو مع حضرتو الُقرى وادلدن الصالة يف ادلدينة ومن حوذلا من زنُضر كل أصحابو 
 "العالية"  يلالعواان بعضهم قد أيت من مكان ُيسمَّى وك، ودلا كان يوم العيد يوم مجعة وسلَّم

مقدار رليئهم من ىذا ادلكان إىل ادلدينة يستغرق ساعتُت، ومقدار رجوعهم إليو مرًة ُأخرى 
إذا  عون أن يؤدوىا يف ادلدينةطسا يف مكاهنم ولكن يتن يؤدُّوىأفال يستطيعون يستغرق ساعتُت، 

 ا إىل أىلهيم.مل يرجعو انتظروا مع حضرة النيب و 
رًة ُأخرى إىل ألهنم ال يستطيعون أن يذىبوا ويعودوا م صلى اهلل عليو وسلَّمفأذن ذلم النيب 

صلى اجلمعة يف ىذا اليوم لبعد مسافتهم، وقال ذلم أن يؤدُّوا صالة الظهر نيابة عن ـ ب حضرتو
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 :إن اهلل اهلل عليو وسلَّم 
 (8فمن شاء منكم أن سنرج( ) نا رلمِّعون،وإ، )إن اهلل قد مجع لكم يف ىذا اليوم عيدين

 مث ترك ذلم اخليار صلوات ريب وتسليماتو عليو.
 حديث َأيب ُىَريـَْرَة، َعْن َرُسوِل اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم أَنَُّو َقاَل: ويف 

 (9( )ِإنَّا رُلَمُِّعونَ َقِد اْجَتَمَع يف يـَْوِمُكْم َىَذا ِعيَداِن، َفَمْن َشاَء َأْجَزأَُه ِمَن اجلُُْمَعِة، وَ )
 :رضي اهلل عنوتناول ىذه القضية العلماء األجالء، فقال اإلمام الشافعي 

وإذا جاءوا إىل ادلسجد تكون ادلسافة طويلة بلدة ال يُقام فيها صالة اجلمعة، ]إذا كانت 
سول اهلل ال يًتكون اجلمعة ألن ر ت البلدة يقام فيها مجعة، فيأخذوا اهذه الرخصة، أما إذا كان

 .مل يًتكها صلى اهلل عليو وسلَّم
 ما قاال:رضي اهلل عنهمالك واإلمام أبو حنيفة أما اإلمام 

 نو ال رنوز ترك اجلمعة أبداً مهما كانت األسباب[.]بأ
 قيل لو ومل؟ قال:

 تُلغي الفريضة[.]ألن صالة العيد سنة، وصالة اجلمعة فريضة، وال شنكن للسنة أن 
 ا اهلل:والفريضة يقول فيه

يَا َأيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا نُوِدَي ِللصَّالِة ِمْن يـَْوِم اْلُجُمَعِة فَاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اهلل َوَذُروا "
ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُمونَ   اجلمعة(.9) "اْلبَـْيَع َذِلُكْم َخيـْ

نو يوم ألمعة يف ىذا اليوم، ن حنرص على صالة اجلُت أمجعُت ألذا ينبغي علينا مجاعة ادلؤمن
ونزيد بالشكر ألداء صالة اجلمعة شكرًا هلل على توفيق اهلل ء صالة العيد، شكر اهلل ألداعيد فن

 عز وجل.لرعايتو لنا وعنايتو بنا لنا 
يكونوا فقهاء فال ينبغي على الفقراء أن كل ما أمجع عليو اإلئمة الكرام يف ىذا الباب أنو 

 جتمعوا قبلها يف صالة العيد.إ من تكون خطبة اجلمعة خفيفة، ألهنوأمعة يتغالوا يف وقت اجل
وأن يرينا احلق حقًا ويرزقنا  ،ن يُلهمنا رشدناوأن يفقهنا يف ديننا أنسأل اهلل عز وجل 

 وىالكاً ويرزقنا اجتنابو. زاىقاً اتباعو، وأن يرينا الباطل باطاًل 
وحببنا  دورنا،صبغضاء واألحقاد واألحساد من ونا وانزع ال، وطهِّر قلبنفسونا صفِّياللهم 
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 العادلُت.يا رب  ومتكاتفُت على الدوامومتآلفُت  واجعلنا أخوًة متاحبُتيف بعضنا،  
األحياء منهم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمُت وادلسلمات وادلؤمنُت وادلؤمنات 

 .أكرم األكرمُتواألموات، إنك مسيٌع قريٌب رليب الدعوات يا 
غفرتو، وال مرضاً إال شفيتو وال ذنَّاً إال فرجتو، ال تدع لنا يف ىذا اليوم أمجيعن ذنباً إال للهم ا

وال جنديًا إال  حتو،وال طالبًا إال نَّ ولدًا إال ىديتو، وال دينًا إال قضيتو، وال كربًا إال كشفتو، وال 
واآلخرة لك فيها رضًى ولنا يا وال حاجًة من حوائج الدن إال بالفضل رددتو،وال غائبًا نصرتو، 

 بفضلك وجودك يا أرحم الرامحُت.يسرهتا وقضيتها و إال فيها غًٌت 
ادلروعُت القتلة و أن تطهر البالد والعباد من يا رب العادلُت،  إنا نضرع إليكاللهم 

ذبعل و  ،ذبعل بلدنا مصر بلدًا مطمئنًا سخاًء رخاءً أن ، وال تبقي عليهم وال تذر، و وادلفسدين
 إىل يوم الدين.ىلو مباركُت وموفقُت أ

لصاحل العباد والبالد، وأذلمهم الرشد والسداد ووفقهم اللهم بارك لنا يف قادتنا ووالة أمورنا، 
 واحفظهم من أىل الفنت والفساد يا رب العادلُت.

مهات ادلؤمنينن عن أزواجهم الطاىرات أ وارضَ عن أصحاب النيب أمجعُت  ارضَ اللهم 
عن وارَض عن األولياء والصاحلُت والعلماء والعاملُت، وارَض تابعُت وتابع التابعُت، عن ال وارضَ 

 حزبك ادلفلحُت.من ادلسلمُت أمجعُت، واجعلنا مجيعاً من أىل الرضا و 
 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم

 المين سبحانك رب العزِّة عما يصفون وسالٌم على المرسلين والحمد هلل رب الع
 اهللِ  سبيلِ  يف كالنفقةِ  فيوِ  النفقةَ  فإنَّ  رمضاَن، شهرِ  يف النفقةِ  يف انبسطُوا (7)

 الصغَت اجلامع:  ادلصدر|  السيوطي:  احملدث|  ضمرة:  الراوي

 و الطعامَ  منعُتو إينِّ  ربِّ  أيْ : الصيامُ  يقولُ  القيامِة، يومَ  للعبدِ  يشفعانِ  والقرآنُ  الصيامُ  (5)
 فيِو، فشفْعٍِت  بالليلِ  النومَ  منعُتوُ  ربِّ  القرآنُ  يقولُ  فيِو، فشفْعٍِت  بالنهارِ  الشهواتِ 
 فُيَشفََّعانِ 

 الصغَت اجلامع:  ادلصدر|  السيوطي:  احملدث|  عمرو بن عبداهلل:  الراوي

 صدقةٌ  أخيكَ  وجوِ  يف تبسُُّمكَ  (4)
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 حبان ابن صحيح:  ادلصدر|  حبان ابن:  احملدث|  الغفاري ذر أبو:  الراوي 

 صدقةٌ  ادلسجدِ  إىل زبطوىا خطوةٍ  وكلُّ  صدقةٌ  الطَّيِّبةُ  كلمةُ ال (3)
 حبان ابن صحيح:  ادلصدر|  حبان ابن:  احملدث|  ىريرة أبو:  الراوي

 اليابسةِ  الشجرةِ  عن يتحاتُّ  كما ذنواُهما عنهما رباَتت فتصافحا ادلسلمانِ  التقى إذا (2)
 (اإلشنان شعب يف البيهقي) ورُقها

 إال قط مؤمنانِ  التقى وما األخرى إحداذنا تغسلُ  اليدين مثلُ  التقَيا اإذ األخوْينِ  مثلُ  (1)
 . خَتًا صاحِبو من أحَدذنا اهللُ  أفاد

 اإلحياء زبريج:  ادلصدر|  العراقي:  احملدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 عمرَ  ابنِ  عن.  سنرُجَ  أنْ  قبل الفطرِ  صدقةَ  سُنرجُ  كان وسلَّم عليو اهللُ  صلَّى النَّيبَّ  أنَّ  (1)
 ينصرفَ  أن قبلَ  يُقسِّمها وكان ، الصَّالةِ  قبلَ  خُنرَجها أنْ  يأمرُنا وكان:  وفيو ، بطولوِ 

 اليومِ  ىذا يف الطَّوافِ  عن أغنوُىمْ :  ويقولُ  ،
 الدراية:  ادلصدر|  العسقالين حجر ابن:  احملدث|  عمر بن عبداهلل:  الراوي

 اجتمع: )قال وسلم عليو اهلل لىص اهلل رسول أن عنهما اهلل رضي عباس ابنعن  (8)
 رواه(. اهلل شاء إن رلمعون وإنا اجلمعة، من أجزأه شاء فمن ىذا يومكم يف عيدان

 ثقات ورجالو صحيح إسناده: البوصَتي وقال ماجو، ابن

 يف اجتمع قد: )قال وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول أن اهلل رضي ىريرة أيبعن  (9)
 ورواه احلاكم، رواه(. رلمعون وإنا اجلمعة، من أجزأه شاء فمن عيدان، ىذا يومكم

 والبيهقي اجلارود وابن ماجو وابن داود أبو

 


