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 فضيلة الشيخ فوزى محمد أبو زيد 
   0301ذي القعدة  01ادلوافق  2/9/2102 اجلمعة

  مسجد النورحدائق ادلعادي ـ 
 خطبة اجلمعة بعنوان: 

 ( لي العشر وفضلها على المؤمنيناأيام ولي) 
 احلمد هلل رب العادلني هلل رب العادلني 

ري عنو أي لسان ألنو فضٌل عليهم من اخلريات احلسان, ما ال يستطيع التعب,,,,,,,, 
 عز وجل.وعطاٌء من الرمحن 

 القائل يف حديثو القدسي:, وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو
)أىل ذكري أىل رلالسيت, وأىل شكري أىل زياديت, وأىل معصييت ال أُقنتهم من رمحيت, 

 ئب أُلطهرىم من ادلعائب(. إن تابوا فأنا حبيبهم, وإن مل يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بادلصا
مأل اهلل قلبو شفقة ورمحة وحنانًا على ادلؤمنني يف  , وأشهد أن سيدنا زلمدًا عبد اهلل ورسولو

 كل وقٍت وآن يف الدنيا ويوم لقاء الرمحن, الذي كان يقول دوماً سلاطباً مواله:
 )أميت أميت فيقول رب العزة: رمحيت رمحيت(.

دلواله أمر رب العزة أمني الوحي جربيل أن ينزل على حبيبو ودلا زاد تأوىو يف سلاطبتو 
 .ويقول لو: يا زلمد أبشر فإن اهلل يقول لك: إنا لن نسيئك يف أمتك ومصطفاه

 ًة لنا يف الدنيا وجلميع األنام,الذي أرسلتو رمحاللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا زلمد 
مجيعًا حتت لواء شفاعتو, واحشرنا سويًا واجعلنا  وجعلتو شفيعًا لنا أمجعني يوم الزحام, وانظمنا

  آمني آمني يا رب العادلني.مجيعاً من أىل جواره يف جنتو, 
 أيها األحبة مجاعة ادلؤمنني:

األيام اليت حنن مقبلون عليها من الغد, أيام عشر ذي  صلى اهلل عليو وسلَّمبني نبيكم 
 اتو عليو:احلجة فقال مشرياً إىل فضلها صلوات ريب وتسليم

؟ قال: وال )ما من أياٍم أعظم عند اهلل من عشر ذي احلجة ـ فقالوا: وال اجلهاد يف سبيل اهلل
 إال رجٌل خرج بنفسو ومالو مث مل يرجع من ذلك بشيئ(. اجلهاد يف سبيل اهلل,
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وفيها يقف احلجيج يف أعلى فيها أعظم يوٍم يف الدنيا وىو يوم عرفة ىذه األيام العظيمة  
تتنزل ذلم من اهلل عز وجل الرمحات, ويكفِّر عنهم السيئات, ويستجيب ذلم ففات جبل عر 

 ويبلغهم ادلنازل اليت يطلبوهنا يف اجلنات. الدعوات, 
صلى اىيم خليل الرمحن وفيها يقول ر فيو األضاحي اليت نقوم هبا إتباعًا إلب وفيو يوم العيد

 :اهلل عليو وسلَّم
من إىراق دم, لكم بكل قطرة من دمها حسنات, وبكل  )ما عمل آدميٌّ عمٌل يوم النحر

  شعرة من صوفها حسنات, وإهنا لتوضع يف ادليزان بقروهنا وأظالفها, فطيبوا هبا نفساً وأبشروا(.
 لحجيج بني الصفا وادلروة.ل والسعيـ فيها رمي اجلمرات وفيها يوم العيد أيضاً الطواف و 

ا يُرضي اهلل, حىت حنظى بإكرام اهلل وعفو اهلل ومغفرة ىذه األيام كيف يتسَّنَّ لنا إحياءىا دب
 اهلل وفضل اهلل؟

 أول ما ينبغي علينا فيها:األمر األول: 
 :صلى اهلل عليو وسلَّمول اهلل قول رس

يف عشر ذي احلجة, فأكثروا فيها من التسبيح  ن)ما من أياٍم أحب إىل اهلل العمل فيها منه
 عز وجل(.ليل والتكبري هلل هوالتحميد والت

حبيث ال يُرى ادلؤمن يف ىذه األيام والليايل إال ولسانو مسبٌِّح هلل: سبحان اهلل أو حامٌد 
أو مكرٌب هلل ألن ىذه ىي الباقيات الصاحلات  ال إلو إال اهلل,بهلل:  دلواله: احلمد هلل, أو مهللٌ 

 اليت ذكرىا لنا اهلل يف كتاب اهلل.
ٌر َأَمالَواْلَباِقَياُت الصَّاِلَحاُت خَ " ٌر ِعْنَد رَبَِّك ثَ َوابًا َوَخي ْ  الكهف(.32) "ي ْ

 قيل يا رسوول اهلل: ما الباقيات الصاحلات؟ قال:
 وال إلو إال اهلل واهلل أكرب(. )سبحان اهلل واحلمد هلل

 األمر الثاين:
أن يصوم ادلؤمن منها ما تيسر وخباصٍة يوم عرفة إن استطاع إىل ذلك سبيال, فقد قال 

 :عليو وسلَّم صلى اهلل
 )صوم يوم عرفة ُيكفِّر ذنوب سنتني(.
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يوٌم واحد يصومو العبد دلواله حيصل بو أجرًا وثوابًا عند اهلل مغفرة ذنوب سنتني إكرامًا من  
  عند اهلل جل يف ُعاله. 

 األمر الثالث يف ىذه األيام ادلباركة:
و مل يصل إىل األماكن و ثواب حجٍَّة عند اهلل, صحيح أنن حياول احلاج أن يقدم لنفسأ

ادلباركة ومل يؤدي مناسك احلج ىنالك, لكن اإلسالم رمحنا ورحم ادلشتاقني والعاشقني ألداء 
صلى ادلناسك أمثالنا بأعمال يسرية نعملها وحنن يف موطننا وبالدنا, منها على سبيل ادلثال قولو 

 :اهلل عليو وسلَّم
ر اهلل حىت مطلع الشمس ُكتب لو ثواب )من صلى الصبح يف مجاعة مث قعد يف مصاله يذك

 وُعمرة مقبولة(.حجٍَّة مقبولة 
 فهل لو فعلنا ذلك ولو يوماً واحداً من ىذه األيام العظام ليكتب لنا اهلل ثواب احلج وإن مل

 من حبيب اهلل ومصطفاه صلوات ريب وتسليماتو عليو.نذىب ىنالك إكراماً من اهلل وتشريفاً 
استطاع إىل ذلك سبيال, إذا تَيسَّر لإلنسان ماٌل حالل فائٌض عن أما العمل الرافع دلن 

ونفقات أىلو وذويو يسارع إىل اأُلضحية ويُّضحي هلل يف يوم العيد بعد انتهاء الصالة نفقاتو 
, فإن النيب قال موصيًا إبنتو ادلباركة الطيبة وُخطبة العيد ويالحظ الشروط الشرعية لأُلضحية

  :وقال ا,رضي اهلل عنهفاطمة 
قطرة تقطر من دمها  أول يا فاطمة قومي إىل ُأضحيتك فاشهديها فإن اهلل يغفر لك عند )

 كل ذنٍب فعلتيو(.
 ني فضاًل من رب العادلني عز وجل.مثلهم أمجع وىذا يكون للمضحي وزوجو وأىل بيتو ذلم

 ناىيكم عن الثواب:
 )لكم بكل صوفة حسنة وبكل قطرة من دمها حسنة(.

عن ذلك فعليو بالباب اخلامس الذي تركو مفتوحًا لنا اهلل, وقال لنا يف كتاب من عجز ما أ
 اهلل:

ا ُتِحبُّونَ "  آل عمران(.92" )َلْن تَ َناُلوا اْلِبرَّ َحتَّى تُ ْنِفُقوا ِممَّ
أن ُيكثر اإلنسان من الصدقة واإلنفاق يف ىذه األيام ادلباركة, وخري الصدقات يف ىذه 
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والفقري ال جيد وسيلة للحصول إليها, أن يتصدق ادلسلم  ياء اليت حنبها,م أن تكون من األشاأليا 
يعطيو لفقري, أو يُعطي مثن ىذا الكيلوا ويطعم الفقراء حىت يدخل يف الرب ولو بكيلو من اللحم 

 الذي أعلى اهلل شأنو يف قرآنو فقال تبارك وتعاىل.
لة األرحام والرب يالوالدين إن كانا بعد ذلك علينا مجاعة ادلؤمنني يف ىذه األيام ادلباركة ص

 دبسح دموع األيتام والفقراء, أحياء, واحلصول بعد ذلك على جائزة رسول اهلل ورُفقتو يف اجلنة,
وأن يسعى اإلنسان ادلؤمن يف ىذه األيام باحملبة وادلودة جلميع عباد اهلل ادلؤمنني, حىت يدخل يف 

 العادلني: قول رب
 الشعراء(.99) "َقْلٍب َسِليمٍ ِإال َمْن َأَتى اهلل بِ "

 :صلى اهلل عليو وسلَّمقال 
 استجاب ذلم وإن استغفروه غفر ذلم,)احلجَّاج والعمَّار وفد اهلل عز وجل وزوَّاره, إن دعوه 

 وإن سألوه أعطاىم, وإن شفعوا ُشفعِّوا(.
 :صلى اهلل عليو وسلَّموقال 

 م ولدتو أمو(.حج البيت ومل يرفث ومل يفسق خرج من ذنوبو كيو  ن)م
 أو كما قال:
 نتم موقنون باإلجابة(.)أدعوا اهلل وأ

       
 الخطبة الثانية:

داه ووفقنا لذكره وشكره وُحسن الذي أكرمنا هبُ احلمد هلل رب العادلني هلل رب العادلني 
 عبادتو, وجعلنا من عباده ادلؤمنني. 

فو واسع ادلغفرة ينادي عباده إلو عظيم العوأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو, 
 دائماً فيقول: 

لكم ما كان   ناديتموين واستغفروموين غفرتُ )يا عبادي لو أن ذنوبكم تبلغ عنان السماء مث
 منكم وال أُبايل(.

ح الشرائع وتركنا على احملجة نسَّك ادلناسك ووضَّ وأشهد أن سيدنا زلمداً عبد اهلل ورسولو, 
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 زيغ عنها بعده إال ىالك.  البضاء ليلها كنهارىا, ال ي 
وآلو الُغر ادليامني وصحابتو ادلباركني وكل من  اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا زلمد

  اىتدى هبديو إىل يوم الدين وعلينا معهم أمجعني آمني آمني يا رب العادلني.
 أيها األحبة مجاعة ادلؤمنني:

ىذه األيام ادلباركة أن يستشعروا إخواهنم إن أىم ما ينبغي ما يقوم بو ادلؤمنون أمجعون يف 
حىت يشعر  الفقراء وادلساكني وأن يشاركوهنم بفضول أمواذلم وأن يشملوهنم برعايتهم وعطفهم

البائس الفقري بأ إخوانو الوجهاء األقوياء واألغنياء عونًا لو يف الشدة, وسندًا لو يف الرخاء, وأن 
رضي اهلل ولذلك قال اإلمام عليٌّ  ,أقوى رباٌط يربط بيننااهلل عز وجل جعل اأُلخوة اإلميانية ىي 

 وكرم اهلل وجهو: عنو
  األغنياء[.الفقراء إال بسبب ُشحُّ ]ما اشتكى 

وىي الزكاة مث الصدفات اليت من حقوق اهلل ما كلفهم بو اهلل فلو أعطى األغنياء الفقراء 
يف أرغد عيٍش وأسعد حاٍل وأىنأ مجعني يتنافسون هبا يف مقامات القرب من اهلل, لكان ادلؤمنني أ

 بال.
 :صلى اهلل عليو وسلَّمقول احلبيب وينبغي على ادلسلمني يف ىذه األيام ادلباركة أن يعوا 

 )ال يؤمن أحدكم وقد بات شبعان وجاره جائع وال يشعر بو(.
ربى وال سكان القاىرة الكتعلمون أن كثري من  وما أكثر اجلائعني يف رلتماعتنا اآلن, وأنتم

ولكن ليحصلوا  ال ليحصلوا على الدجاج,قفون طوابري عند زلالت بيع الدجاج, يأقول األقاليم 
ويقولون: هنا ويطعمون هبا أوالدىم, و تُرمى بعد ذبح الدجاج, ويأخذوهنا ويسو  على األرجل اليت

 أهنم أكلوا حلماً.بشعروا يكفي مرقها لي
لطبيب من أكل اللحوم احلمراء من كثرة ما أكلوا بينما الذين يستكثرون من اللحم مينعهم ا

من ىذه اللحوم, فلو ُوضع ىذا يف بطن ىذا ال مرض وال اشتكى ىذا كما قال بعض 
 الصاحلني.

دلودة من حضرتو, انسأل اهلل عز وجل أن يتنزل لنا يف قلوبنا برمحاتو, ويف األعمال بالقبول و 
وفقنا لصاحل العمل والعمل وأن ييتبعون أحسنو, وأن جيعلنا من الذين يستمعون العلم والقول ف
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 من أىل الزُلفى يف الدنيا واآلخرة بني يديو. وأن جيعلنا أن يُلهمنا األعمال ادلقربة إليو,و  الصاحل, 
بداً وارمحنا وارحم ضعفنا يف الدنيا ويوم لقياك, واجعلنا دائمًا وأ اللهم أكرمنا وال ُُتنا,

 ة خري بريتك, ويرضيك يا أهلل يف الفقراء من أمتك.مل بشريعتك واتباع سنسعى للعن
ووفقنا لعمل وأرنا الباطل زاىقًا وىالكًا وارزقنا اجتنابو,  أرنا احلق حقًا وارزقنا اتباعو,اللهم 

 واستباق الصاحلات والتنافس يف الرب وعمل القربات. اخلريات
دلؤمنات األحياء منهم وادلؤمنني وا وللمسلمني وادلسلمات,اللهم اغفر لنا ولوالدينا 

اللهم وفق الراعي والرعية يف بالدنا  إنك مسيٌع قريٌب رليب الدعوات يا رب العادلني, واألموات,
     عمل اخلري واصتناع ادلعروف على الدوام. وكل البالد اإلسالمية, وامجعنا مجعية تقية نقية على

 عباد اهلل اتقوا اهلل:
َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر "ِإنَّ اهلَل يَْأُمُر بِاْلَعدْ  ِل َواالْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َويَ ن ْ

ُروَن"  النحل(.91) َواْلبَ ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَّ
 أذكروا اهلل يذكركم واستغفروه يغفر لكم, وأقم الصالة.

 
 

 
 

 


