وجوب شكر النعم
ألقى فضيلة الشيخ عبد احملسن بن حممد القاسم  -حفظو هللا  -خطبة اجلمعة بعنواف" :وجوب شكر النعم" ،واليت
َّ
كرىا ،وإال زالَت عنهم ،أو انقلَبَت
أنعم هللا هبا على عباده ،وأنو
َ
أوجب عليهم ُش َ
حتدث فيها عن النعم الكثرية اليت َ
ِ
اجا.
عليهم عذابًا ،أو ُحم َقت بركتُها ،أو كانت استدر ً

اخلطبة األوىل
إف احلمد هلل ،حنمده ونستعينو ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من ِ
يهده هللا فال م ِ
ض َّل
ُ
لو ،ومن يُضلِل فال ىادي لو ،وأشهد أف ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو ،وأشهد أف حمم ًدا عبده ورسولو ،صلَّى
كثريا.
هللا عليو وعلى آلو وأصحابو وسلَّم
ً
تسليما ً
أما بعد:
ِ
فاتقوا هللا  -عباد هللا َّ -
الوثقى.
حق التقوى ،واستمسكوا من اإلسالـ بالعُروة ُ
أيها ادلسلموف:
ِ
ِ
الكرـ ،ومن
ب حمبَّتَو
وتعظيمو وإفر َ
َ
معرفةُ هللا بأمسائو وصفاتو وأفعالو تُوج ُ
اده ،ومن أمسائو :الوىَّاب ،ومن صفاتوَ :
ِ
امنت بو على عباده من النِّ َعم ،فأسب َغ عليهم منها ما مل يسألُوه إياىا ،ومنَ َح ذلم منها ما سألُوهَ ،وآتَا ُك ْم
كرمو :ما َّ
ِم ْن ُك ِّل َما َسأَلْتُ ُموهُ [إبراىيم.]43 :
ِ
ت َِّ
وىا [إبراىيم.]43 :
وفتح عليهم نَِع ًما من السماء واألرض؛ َوإِ ْف تَػعُ ُّدوا نِ ْع َم َ
ص َ
اّلل َال ُحتْ ُ
َ
وتذكر نع ِم هللا ِ
شك ِره وتوحيده و ِ
ِ
آال َء
كثرة عبادتو ،وىي من
أسباب ال َف َالح؛ قاؿ  -جل وعال  :-فَاذْ ُك ُروا َ
داعيةٌ ل ُ
ُّ ُ َ
َِّ
اّلل لَ َعلَّ ُك ْم تُػ ْف ِل ُحو َف [األعراؼ.]9< :
أمر ُر ُسلَو ُّ
ك إِ ْذ
ك َو َعلَى َوالِ َدتِ َ
بتذكر َنع ِمو عليهم ،فقاؿ لعيسى بن مرمي  -عليو السالـ  :-اذْ ُك ْر نِ ْع َم ِيت َعلَْي َ
وهللاُ َ
س تُ َكلِّم النَّاس ِف الْم ْه ِد وَك ْه ًال وإِ ْذ َعلَّمتُ َ ِ
ِ
ِِ
وح الْ ُق ُد ِ
يل َوإِ ْذ َختْلُ ُق ِم َن
ك بِ ُر ِ
أَيَّ ْدتُ َ
ك الْكتَ َ
ْ
َ
َ
ُ
َ َ
اب َوا ْحل ْك َمةَ َوالتػ َّْوَراةَ َو ْاإل ْْن َ
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ئ ْاألَ ْكموَ و ْاألَبْػر َ ِ
ال ِطّ ِ
ِج ال َْم ْوتَى بِِإ ْذِن َوإِ ْذ
ي َك َه ْيئَ ِة الطَّ ِْري بِِإ ْذِن فَػتَػ ْنػ ُف ُخ ِف َيها فَػتَ ُكو ُف طَْيػ ًرا بِِإ ْذِن َوتُػ ِْْب ُ
ص بِإ ْذِن َوإِ ْذ ُختْر ُ
َ َ َ
ِ
ات فَػ َق َ َّ ِ
ك إِ ْذ ِج ْئتَػهم بِالْبػيِنَ ِ
َك َف ْف ُ ِ ِ
ي [ادلائدة.]111 :
يل َع ْن َ
ين َك َف ُروا م ْنػ ُه ْم إِ ْف َى َذا إَِّال ِس ْح ٌر ُمبِ ٌ
ُ ْ َّ
اؿ الذ َ
ت بَِن إ ْس َرائ َ
ِ ِ
ِ
ض ِّاال فَػ َه َدى (َ ):وَو َج َد َؾ َعائًِال
آوى (َ )9وَو َج َد َؾ َ
يما فَ َ
وقاؿ لنبيّنا حممد  -صلى هللا عليو وسلم  :-أَ َملْ ََي ْد َؾ يَت ً
فَأَ ْغ َن [الضحى.]; -9 :

ِ
ِ
أقوامهم ُّ
وح
اء ِم ْن بَػ ْع ِد قَػ ْوِـ نُ ٍ
وأمر ُّ
الر ُس ُل َ
بتذكر أفضاؿ هللا عليهم؛ فقاؿ ىو ٌد لقوموَ :واذْ ُك ُروا إ ْذ َج َعلَ ُك ْم ُخلَ َف َ
اخلَل ِْق بسطَةً [األعراؼ ،]9< :وقاؿ صاحلٌ لقومو :واذْ ُكروا إِ ْذ جعلَ ُكم ُخلَ َفاء ِمن بػع ِد َع ٍ
اد َوبَػ َّوأَ ُك ْم
َ ْ َْ
ََ ْ
َوَزا َد ُك ْم ِف ْ َ ْ
َ ُ
ِ
ِ
ِف ْاألَر ِ ِ
شعيب لقوموَ :واذْ ُك ُروا إِ ْذ
اؿ بػُيُوتًا [األعراؼ ،]:3 :وقاؿ
ورا َوتَػ ْن ِحتُو َف ا ْجلِبَ َ
ض تَػتَّخ ُذو َف م ْن ُس ُهوذلَا قُ ُ
ْ
ٌ
صً
ُك ْنتم قَِل ًيال فَ َكثػَّرُكم [األعراؼ ،];9 :وقاؿ موسى لقومو :اذْ ُكروا نِعمةَ َِّ
اّلل َعلَْي ُكم إِ ْذ أ َْْنَا ُكم ِم ْن ِ
آؿ فِ ْر َع ْو َف
ْ
ْ
َ ْ
ُْ
ُ َْ
ِ
ِ ِ
اء ُك ْم [إبراىيم.]9 :
سُ
ومونَ ُك ْم ُس َ
اء ُك ْم َويَ ْستَ ْحيُو َف ن َ
يَ ُ
سَ
وء ال َْع َذاب َويُ َذ ّّبُو َف أَبْػنَ َ

ت َِّ
ِ
ِ
ي قُػلُوبِ ُك ْم
وقاؿ  -سبحانو ُُ -متنِّا على
اء فَأَلَّ َ
زرجَ :واذْ ُك ُروا نِ ْع َم َ
ف بَػ ْ َ
األوس واخلَ َ
اّلل َعلَْي ُك ْم إ ْذ ُك ْنتُ ْم أَ ْع َد ً
ِ
ِ
ِِ ِ ِ ِ
ض َع ُفو َف ِف
يل ُم ْستَ ْ
فَأ ْ
َصبَ ْحتُ ْم بن ْع َمتو إ ْخ َوانًا [آؿ عمراف ،]114 :وقاؿ لعباده ادلؤمنيَ :واذْ ُك ُروا إ ْذ أَنْػتُ ْم قَل ٌ
ص ِرِه ورَزقَ ُكم ِمن الطَّيِب ِ
َّ
ْاأل َْر ِ
ات [األنفاؿ.]69 :
آوا ُك ْم َوأَيَّ َد ُك ْم بِنَ ْ َ َ ْ َ َّ
َّاس فَ َ
ض َختَافُو َف أَ ْف يَػتَ َخط َف ُك ُم الن ُ
اب قاؿ :اذْ ُكروا نِعمةَ َِّ
ِ
ضت غزوةُ األحز ِ
ودا َملْ تَػ َرْو َىا
ودلا نق َ
اءتْ ُك ْم ُجنُو ٌد فَأ َْر َسلْنَا َعلَْي ِه ْم ِرحيًا َو ُجنُ ً
ُ َْ
اّلل َعلَْي ُك ْم إ ْذ َج َ
[األحزاب.]< :

وقاؿ نبيُّنا  -صلى هللا عليو وسلم  -لألنصار« :أمل ِ
ض َّال ًال فهداكم هللا يب ،وُكنتم ُم ِّ
تفرقي فألََّفكم هللا يب،
أجدكم ُ
وعالةً فأغناكم هللا يب»؛ متفق عليو.

فخرج عليهم النيب  -صلى هللا عليو وسلم ،-
وكاف الصحابة  -رضي هللا عنهم  -يتذا َكروف َنع َم هللا عليهم،
َ
ومن بو علينا؛ رواه مسلم.
فسأذلَم فقالوا :جلَسنا نذ ُكر هللا وحنم ُده على ما ىدانا لإلسالـ َّ
وابن ُعيينة  -رمحهما هللا  -يتَ َذاكراف النِّ َع َم إىل الصباح.
ضيل ُ
وجلس ال ُف ُ
َ
ع النِّ َع َم لعباده؛ منها ما ىو ٌ
خارج من األرض ،ومنها ما
وهللا  -سبحانو  -بفضلو َّنو َ
نازؿ من السماء ،ومنها ما ىو ٌ
ىو ف جوفِها ،والبحار ادلُ ِ
ِ
الصيد والطعاـ
لك دت ُخ ُر ف أعالىا ،وما ف بطنِها من
ِ
تالطمةُ
األمواج ُمذلَّلةٌ لإلنساف ،ال ُف ُ
ُ
ِ
ِ
مبا فيو َميتَتُو ٌ
ُخر ِحليَةٌ ذلم وماؿ.
سأَ
حالؿ ذلم ،وجواى ُرىا من اللؤلؤ وادلَرجاف ونفائ َ
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ِ
صر ومنها ما
والنجوـ
والكواكب من فوقهم منها اجلواري ومنها ال ُكنَّس ،وفيها الوىَّاج وفيها ما ىو زينة ،منها ما يُب َ
ُ
ُ
ياح بُشرى بي ي َدي رمحتو.
بصر ،وما بي السماء واألرض ر ٌ
ال يُ َ

سرم ٌد وال ليل َهبِيم؛ بل ىذا وذاؾ.
والزما ُف ُخ ِلق ُ
ودبِّر؛ فال هنار َ
واألرض َّ
هبيج.
تضيق باخللق ،وباجلباؿ أرساىا
زوج ٍ
وأنبت فيها من كل ٍ
َ
مدىا فال ُ
بالتفكر مبا ف ِ
ُّ
ْق
وأمره
صورةٍ َّ
جسده من اآليات ،وقاؿ لعبادهَ :ى َذا َخل ُ
واإلنساف خل َقو ورَّكبَو وف أحسن ُ
صوَرهَ ،
َِّ
َّ ِ
ين ِم ْن ُدونِِو [لقماف.]11 :
اّلل فَأ َُر ِون َماذَا َخلَ َق الذ َ
يستعي هبا على طاعتو ،قاؿ  -سبحانو
بل كل ما ف السماوات وما ف األرض وما بينهما فهي ىبةٌ من هللا لإلنساف
ُ
السماو ِ
ض َِ
ات َوَما ِف ْاأل َْر ِ
َج ًيعا ِم ْنوُ [اجلاثية.]14 :
َّر لَ ُك ْم َما ِف َّ َ َ
َ :و َسخ َت َعلَْي ُكم نِ ْعم ِيت ور ِ
يت لَ ُك ُم ِْ
اإل ْس َال َـ
وال ُّ
ض ُ
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأَ ْدتَ ْم ُ
تتم على العبد النِّ َع ُم إال بالدين :الْيَػ ْو َـ أَ ْك َمل ُ
ْ َ ََ
ِدينًا [ادلائدة.]4 :
ِ
ث فِي ِه ْم
أفضل ُر ُسلو ،قاؿ  -سبحانو  :-لََق ْد َم َّن َّ
ث فيها
ي إِ ْذ بَػ َع َ
ومن ادلِنَّة على ىذه األمة أف َبع َ
اّللُ َعلَى ال ُْم ْؤمنِ َ
َ
وال ِم ْن أَنْػ ُف ِس ِه ْم [آؿ عمراف.]193 :
َر ُس ً
وأمر هللا بالفرح بنعمة نُزوؿ القرآف:
َ
فَػ ْليَػ ْف َر ُحوا [يونس.]8; :

ض ِل َِّ
اّلل
قُ ْل بَِف ْ

قاؿ ابن عبَّاس" :أي :بالقرآف"

ك
َوبَِر ْمحَتِ ِو فَبِ َذلِ َ

الثبات عليها والزيادة ف كل ر ٍ
كعة من صالهتم ،فكاف من ُدعائِهم:
عباده أف يسألُوه
َ
أمر هللا َ
ولعظيم منَّة اذلداية َ
ِ
ِ
يم [الفاحتة.]9 :
الص َرا َ
ْاىدنَا ِّ
ط ال ُْم ْستَق َ
إخبارا عن
وأدخلَو اجلن َة،
َّ
ومن رأى أف هللا ىداه َ
غريه وأدخلَو النار عظُ َمت نعمةُ هللا عليو ف قلبو؛ قاؿ تعاىل ً
وأضل َ
ادلؤمن الذي رأى قرينو ف النار :تَ َِّ
ين
ت ِم َن ال ُْم ْح َ
اّلل إِ ْف كِ ْد َ
ت لَتُػ ْرِدي ِن (َ )89ولَ ْوَال نِ ْع َمةُ َرِّيب لَ ُك ْن ُ
َ
ض ِر َ
[الصافات.]8: ،89 :

والعافيةُ أعظم ٍ
نعمة ُدنيوية؛ قاؿ  -عليو الصالة والسالـ « :-سلُوا هللاَ العافِيَة»  -أي :السالمةَ من اآلفات
ُ
أفضل من العافِية»؛ رواه أمحد.
ط عب ٌد شيئًا
وادلصائب والشرور « -فإنو مل يُع َ
ُ
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ِ
كالصحة ف قدر النعمة؛ قاؿ  -عليو الصالة والسالـ « :-نِعمتاف غبو ٌف فيهما كثريٌ من ِ
والفراغُ
الناس :الصحةُ
والفراغُ»؛ رواه البخاري.
كرـ
و ُ
َِّ
اّلل

ِ
ِ
عمو تزي ُد ُّ
من هللا؛ َوَما بِ ُك ْم ِم ْن نِ ْع َم ٍة فَ ِم َن
هللا واف ٌر وعطا ُؤه َجزيل ،ون ُ
بالشكر ،ومن ُشك ِرىا اإلقر ُار بأهنا َ
[النحل.]84 :

بأحد من ِ
نعمة أو ٍ
وكاف  -عليو الصالة والسالـ  -يقوؿ ف صباحو ومسائو« :اللهم ما أصبح يب من ٍ
خلقك فمنك
َ

يك لك ،فلك احلم ُد ولك ُّ
كر»؛ رواه أبو داود.
وح َد َؾ ال شر َ
الش ُ

فيحمده
ومن ُشك ِرىا :مح ُد هللا عليها؛ قاؿ  -عليو الصالة والسالـ « :-إف هللاَ َ
يأكل األكلَةَ َ
لريضى عن العبد أف َ

يشرب الشربةَ فيحم َده عليها»؛ رواه مسلم.
عليها ،أو
َ

ُّ
الفرح بأف هللا
ث [الضحى ،]11 :فمن ُشكر نعمة اذلداية:
ك فَ َح ِّد ْ
والتحد ُ
ث هبا من ُشكرىا؛ َوأ ََّما بِنِ ْع َم ِة َربِّ َ
ُ

ُّ
ث بفضل هللا عليك بو،
ىداه وثبَّتَو ،ومن ُشكر نعمة ادلاؿ:
التحد ُ
ُ
والتواضع لعباده واإلنفاؽ ُما أعطاؾ هللا ابتغاءَ
ث ِ
بعافية هللا لو ،وي ِ
عاَف َّ
عم ُل جوا ِر َحو ف طاعتو.
وجهو ،وادلُ َ
يتحد ُ
ُ
ُّ
وتذكر احملرومي من النِّ َعم يزي ُد من قدرىا ،وكاف  -عليو الصالة والسالـ  -إذا َأوى إىل فراشو حيم ُد ربَّو على النِّ َعم،
ويتذكر من ح ِرمها؛ قالت عائشة  -رضي هللا عنها  :-كاف النيب  -صلى هللا عليو وسلم  -إذا أوى إىل فر ِ
اشو
َُ
َ
َّ ُ
كاف لو وال ُمؤ ِوي»؛ رواه مسلم.
قاؿ« :احلمد هلل الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا ،فكم ُمن ال ِ َ
أسفل
باب القناعة؛ قاؿ  -عليو الصالة والسالـ « :-انظُروا إىل من ىو
والنظر إىل من ىو دونَو ف الدنيا يفتَ ُح َ
ُ
َ
تزدروا نعمةَ هللا عليكم»؛ متفق عليو.
أجدر أال َ
منكم ،وال تنظُروا إىل من ىو فوقَكم؛ فهو ُ
ظ النعمةَ وتزي ُدىا ،ومن أسباب ِ
دوامها :دعاء هللا ليُ ِبقيَها ،ومن ُدعاء النيب  -صلى هللا عليو وسلم :-
والطاعةُ حتف ُ

وحتوؿ عافيتك ،وفُجاءة نقمتِك ،وَجيع س َخطك»؛ رواه مسلم.
نعمتكُّ ،
«اللهم إن أعوذُ بك من زواؿ َ

ِ
النعمة مقرو ٌف ُّ
بالشكر ،فإف مل تُش َكر زالَت؛ قاؿ  -سبحانو َ :-وإِ ْذ تَأَذَّ َف َربُّ ُك ْم لَئِ ْن َش َك ْرُْت َألَ ِزي َدنَّ ُك ْم َولَئِ ْن
وبقاءُ
َك َف ْرُْت إِ َّف َع َذ ِايب لَ َش ِدي ٌد [إبراىيم.]: :
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نعمة نا ِزلَة ،أو ترفَع نعمةً ِ
لوؿ ٍ
ِ
ع الْبكةُ منها ،أو تكوف عذابًا
وادلعاصي تدفَ ُع ُح َ
حادثة ،وقد ال ترفَػعُها ولكن تُ َنز ُ
ُ
ِ
ِ
نار
أذنب عب ٌد ذنبًا إال زالَت عنو نعمةٌ ّبسب ذلك
ابن القيم  -رمحو هللا " :-ادلعاصي ُ
الذنب؛ قاؿ ُ
لصاحبها ،وما َ
ب".
َ
النعم تأكلُها كما تأ ُك ُل ُ
النار احلَطَ َ

ِ
ِ
اجا لك؛ قاؿ  -سبحانو َ :-سنَ ْستَ ْد ِر ُج ُه ْم
وإذا ر َ
أيت َنع َمو سابِغةً عليك وأنت تعصيو ،فاح َذره فقد يكوف استدر ً
ي [األعراؼ .]1;4 ،1;6 :قاؿ  -عليو الصالة
ِم ْن َح ْي ُ
ث َال يَػ ْعلَ ُمو َف (َ )1;6وأ ُْملِي َذلُ ْم إِ َّف َك ْي ِدي َمتِ ٌ
أيت هللا ي ِ
ِ
عطي العب َد من الدنيا على ِ
رسوؿ هللا -
اج» ،مث تال ُ
معاصيو ما ُحي ُّ
ب فإمنا ىو استدر ٌ
والسالـ « :-إذا ر َ َ ُ
ٍ
ِ ِ
اى ْم
اب ُك ِّل َش ْيء َح َّّت إِذَا فَ ِر ُحوا ِمبَا أُوتُوا أ َ
َخ ْذنَ ُ
سوا َما ذُّك ُروا بِو فَػتَ ْحنَا َعلَْي ِه ْم أَبْػ َو َ
صلى هللا عليو وسلم  :-فَػلَ َّما نَ ُ
ِ
ِ
سو َف [األنعاـ]33 :؛ رواه أمحد.
بَػغْتَةً فَإذَا ُى ْم ُم ْبل ُ
ِ
َّ
َّ
سبب ىالكِك إذا مل تُش َكر؛ ف عهد النيب  -صلى هللا
وإذا حلت بك نعمةٌ وإف قلت فكن حذ ًرا منها فقد تكو ُف َ

أصبح من عبادي
ات من السماء قاؿ  -عليو الصالة والسالـ « :-قاؿ هللا تعاىل:
عليو وسلم  -دلا نزلَت قطََر ٌ
َ
ؤمن يب وكافِر»؛ متفق عليو.
ُم ٌ
وكل ٍ
أوؿ
جح َدىا؛ قاؿ  -عليو الصالة والسالـ « :-إف َ
نعمة وإف كانت يسريةً سيُ ُ
شكرىا أـ َ
سأؿ عنها العب ُد ىل َ
ِ
ِ
ِ
ونرويك من ادلاء البا ِرد؟»؛
جسمك
ما يُ ُ
َ
سأؿ عنو العب ُد يوـ القيامة  -أي :من النّ َعم  :-أف يُقاؿ لو :أمل نُص َّح لك َ
رواه الرتمذي.

والنِّ َع ُم بذا ِهتا ال تُ ِّ
ب من هللا ،وإمنا يُستعا ُف هبا على طاعتو؛ قاؿ  -سبحانو َ :-وَما أ َْم َوالُ ُك ْم َوَال أ َْوَال ُد ُك ْم بِالَِّيت
قر ُ
ات ِ
تُػ َق ِرب ُكم ِع ْن َدنَا ُزلْ َفى إَِّال من آمن و َع ِمل ص ِ
ف ِمبَا َع ِملُوا و ُىم ِف الْغُرفَ ِ
ض ْع ِ
آمنُو َف [سبأ:
ك َذلُ ْم َج َزاءُ ال ِّ
احلًا فَأُولَئِ َ
َْ ََ َ َ َ
َ ْ
ُّ ْ
ُ
.]4:
ِ
وقد يُ َّ
ك أ َْم َوا ُذلُ ْم َوَال أ َْوَال ُد ُى ْم إِ َّمنَا يُ ِري ُد َّ
بالنعمة إذا مل يت َِّق هللاَ فيها؛ قاؿ  -سبحانو  :-فَ َال تُػ ْع ِج ْب َ
عذ ُ
اّللُ
ب ادلرءُ
لِيُػ َع ِّذبَػ ُه ْم ِهبَا ِف ا ْحلَيَاةِ ُّ
س ُه ْم َو ُى ْم َكافِ ُرو َف [التوبة.]88 :
الدنْػيَا َوتَػ ْزَى َق أَنْػ ُف ُ
ِ
ِ
شاء ،فإذا مل يش ُكر ربَّو عليها قلَبَها عذابًا".
قاؿ احلسن  -رمحو هللا " :-إف هللا ليُمتّ ُع العب َد بالنعمة ما َ
وبع ُد ،أيها ادلسلموف:
سحاء الليل والنهار ،وىو عليم حكيم ي ِ
كل ٍ
عبد
عطي َّ
فاهللُ وى ٌ
ٌ ُ
ٌ
َّاب كرميٌ ي ُده مألى َّ ُ
الرْز َؽ لِ ِعب ِ
ادهِ لَبَػغَ ْوا ِف ْاأل َْر ِ
ط َّ
سَ
ض َولَ ِك ْن يُػنَػ ِّز ُؿ بَِق َد ٍر َما يَ َ
اّللُ ِّ َ
شاءُ
سبحانو َ :-ولَ ْو بَ َ

ما يُالئِ ُمو من النِّ َعم؛ قاؿ -
[الشورى.]6: :
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لباس م ٍ
وادلؤمن
صيبة لريفَ َع درجتَو،
وىو  -سبحانو ٌ -
رحيم ُ
حيرـ العب َد نعمةً يتمنَّاىا ،أو يُن ِز ُؿ عليو نعمةً ف ِ ُ
لطيف ٌ
ُ
َّ
ب ف حياتو بي ُّ
الشك ِر والرضا ،والصْب واالستغفار.
يتقل ُ
السماو ِ
أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم :أَ َملْ تَػ َرْوا أ َّ
ات َوَما ِف ْاأل َْر ِ
َف َّ
َسبَ َغ َعلَْي ُك ْم نَِع َموُ
ض َوأ ْ
َّر لَ ُك ْم َما ِف َّ َ َ
اّللَ َسخ َ
ِ ِ
اد ُؿ ِف َِّ
ِ
َّاس من َُي ِ
اّلل بِغَ ِْري ِعل ٍْم َوَال ُى ًدى َوَال كِتَ ٍ
اب ُمنِ ٍري [لقماف.]61 :
ظَاى َرًة َوبَاطنَةً َوم َن الن ِ َ ْ َ
ِ
اآليات والذك ِر احلكيم ،أقوؿ قويل ىذا ،وأستغفر
بارؾ هللا يل ولكم ف القرآف العظيم ،ونفعن هللا وإياكم مبا فيو من
هللا يل ولكم وجلميع ادلسلمي ،فاستغفروه ،إنو ىو الغفور الرحيم.

اخلطبة الثانية
احلمد هلل على إحسانو ،والشكر لو على ِ
تعظيما لشأنو،
توفيق ِو وامتِنانو ،وأشهد أف ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو
ً
ُ

تسليما مزي ًدا.
وأشهد أف نبيَّنا حمم ًدا عب ُده ورسولُو ،صلَّى هللا عليو وعلى آلو وأصحابو وسلَّم
ً
أيها ادلسلموف:

ِ
َّ
ب ف َجيع أحوالو ف َنع ِم
حب من
ُجبلَت القلوب على ِّ
أعظم إحسانًا من هللا؛ فادلخلو ُؽ يتقل ُ
َ
أحسن إليها ،وال أح َد ُ

هللا ،ومن استعا َف هبا على معصية هللا فقد جح َدىا ،ومع كثرة النِّعم وتوارِدىا على ِ
قل من يش ُك ُرىا؛ قاؿ -
العباد َّ
َ
ُ
سبحانو  :-وقَلِ ِ ِ ِ
ي َّ
ور [سبأ.]14 :
الش ُك ُ
يل م ْن عبَاد َ
َ ٌ
وادلُفلِ ُح من َّ
وشكرىا.
تذكر َنع َم هللا عليو ف القليل والكثري
َ
ِ
والسالـ على نبيِّو ،فقاؿ ف ُحم َكم التنزيل :إِ َّف هللاَ َوَمالئِ َكتَوُ يُ َ ُّ
ِ
َّيب يَا
بالصالة
مث اعلموا أف هللا أمركم
صلو َف َعلَى النِ ِّ
ِ
صلُّوا َعلَْي ِو َو َسلِّ ُموا تَ ْس ِل ْي ًما [األحزاب.]89 :
آمنُوا َ
أَيػُّ َها الذيْ َن َ
ضوا باحلق وبو كانوا ِ
صل وس ِلّم على نبيِنا ٍ
يعدلوف :أيب بك ٍر،
حممد،
وارض اللهم عن خلفائو الراشدين الذين ق َ
َ
ّ
اللهم ِّ
الصحابة أَجعي ،وعنَّا معهم جبودؾ و ِ
ِ
كرمك يا أكرـ األكرمي.
وعليٍ ،وعن سائر
وعمرُ ،
ُ
وعثمافّ ،
ودمر أعداء الدين ،واجعل اللهم ىذا البلد ِ
ِ
ِ
ِ
آمنًا ُمطمئنِّا
اللهم أع َّز اإلسالـ وادلسلمي ،وأذ َّؿ الشرؾ وادلشركيّ ،
رخاء وسائر بالد ادلسلمي.
ً
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ِ
ظهر منها وما
اللهم أصلح أحواؿ ادلسلمي ف كل مكاف ،اللهم ُردَّىم إليك ردِّا َجيالً ،واص ِرؼ عنهم َ
الفنت ما َ
بطَن.
اللهم من أرادنا أو أراد ادلُسلمي بس ٍ
وء فأشغلو ف نفسو ،واجعل كي َده ف حنره.
َ
ُ
وظهريا.
ومعينًا
اللهم أنْ ِج ادلُستضعفي من ادلُسلمي ف الشاـ ،اللهم كن ذلم وليِّا
ونصرياُ ،
ً
ً
جسك وغضبَك يا رب العادلي.
اللهم عليك مبن آذاىم ،اللهم زل ِزؿ
َ
األرض من حتت أقدامهم ،وأن ِزؿ عليهم ِر َ
ِ
للعمل بكتابك وحتكيم شرعك يا
اللهم وفِّق إمامنا ذلُداؾ ،واجعل عملو ف ِرضاؾ ،ووِفّق َجيع والة أمور ادلسلمي

رب العادلي.

اإلخالص ف القوؿ والعمل.
اللهم إنا نسألُك
َ
الغيث وال جتعلنا من القانِطي ،اللهم ِ
أغثنا،
وحنن الفقراء ،أن ِزؿ علينا
َ
اللهم أنت هللا ال إلو إال أنت ،أنت ُّ
الغن ُ
أغثنا ،اللهم ِ
اللهم ِ
أغثنا.
ربػَّنَا ظَلَمنَا أَنْػ ُفسنَا وإِ ْف َمل تَػغْ ِفر لَنَا وتَػر َمحْنَا لَنَ ُكونَ َّن ِمن ْ ِ
ين [األعراؼ.]64 :
ْ
َ َ ْ ْ َْ
َ
اخلَاس ِر َ
َ

عباد هللا:
اإلحس ِ
ِ ِ
ش ِاء َوال ُْم ْن َك ِر َوالْبَػ ْغ ِي يَِعظُ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َف
إِ َّف َّ
اف َوإِيتَ ِاء ِذي الْ ُق ْرَب َويَػ ْنػ َهى َع ِن الْ َف ْح َ
اّللَ يَأ ُْم ُر بال َْع ْدؿ َو ِْ ْ َ

[النحل.]<1 :

فاذكروا هللا العظيم اجلليل يذكركم ،واشكروه على آالئو ونعمو ي ِزدكم ،ولذكر هللا أكْب ،وهللا يعلم ما تصنعوف.
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