
 اخلطبة األوىل

ونستغفرُه، ونعوُذ ابهلل من ُشرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من  إن احلمد هلل، حنمُده ونستعيُنه
يهِده هللا فال ُمِضلَّ له، ومن ُيضِلل فال هادَي له، وأشهُد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، 

 وأشهُد أن نبيَّنا حممًدا عبُده ورسولُه، صلَّى هللا عليه وعلى آله وأصحاِبه، وسلَّم تسليًما كثريًا.

 حقَّ التقوى، وراِقُبوه يف السرِ  والنجَوى. -هللا  عبادَ  -فاتَّقوا هللا  ا بعد:أمَّ 

 ها املسلمون:أي  

أحسُن ما أُنِفَقت فيه األنفاُس هو التفكُُّر يف آايِت هللا وعجاِئِب ُصنِعه، واالنِتقاُل منها إىل تعلُّق 
 القلب واهلمَّة به دون شيٍء من خمُلوقاته.

م أبمسائِه وصفاتِه وأفعالِه وتوحيِده، وآايُت الرب ِ   هي دالئُِله وبراهيُنه اليت هبا يعِرُف العباُد رهبَّ
ويزداُد  ،والتفكُّر يف خمُلوقات هللا عبادٌة وهداية، وهو مبدأُ اخلريات ومفتاُحها، فِبه يُعظِ ُم العبُد ربَّه

 ، ويُورِثُه حياًة وتدب ُّرًا وحمبًَّة هلل وتذكُّرًا.إمياًًن ويقيًنا، ويفَتُح بصريَة القلب ويُنبِ ُهه من غفلِته

التفكُُّر يف آايِت هللا من أفضِل أعمال القلوِب وأنَفعها، يدُعو إىل العمل ويُلزُِم صاحَبه االسِتسالَم 
 هلل.

 ؟!".: "التفكُُّر مفتاُح الرمحة، أال تَرى أن املرَء يتفكَُّر فيتوبُ -رمحه هللا  -قال ُسفياُن بن ُعيينَة 

َا أَِعُظُكْم ِبَواِحَدٍة َأْن تَ ُقوُموا ّلِلَِِّ  ): -سبحانه  -وهو من خرِي ما يُوَعُظ به العباد، قال  ُقْل ِإَّنَّ
 [.46]سبأ:   (َمثْ ََن َوفُ رَاَدى ُُثَّ تَ تَ َفكَُّروا

اخللِق إىل التفكُِّر يف وإذا املرُء كانت له ِفكرٌة، ففي كل شيٍء له ِعربة، والقرآُن العظيُم مملوٌء بُدعاِء 
َأَوَلَْ يَ ْنظُُروا يف َمَلُكوِت السََّماَواِت َواأْلَْرِض  ):-وجل  عزَّ  -اآلايِت والنظِر يف املخُلوقات، قال 

ُ ِمْن َشْيٍء   [.185]األعراف:  (َوَما َخَلَق اّلِلَّ

اْنظُُروا َماَذا يف السََّماَواِت  ُقلِ  )ويف خمُلوقات هللا ِعبَ ٌر وِعظاٌت أمَر هللا ابلتفكُّر فيها، فقال: 
 [.101]يونس:   (َواأْلَْرضِ 

: "والنظُر إىل املخُلوقات الُعلويَّة والسُّفِليَّة على وجِه التفكُّر -رمحه هللا  -قال شيُخ اإلسالم 
 واالعِتبار مأموٌر به مندوٌب إليه".



تفكِ رين يف خلِقه وأهنم والعقوُل التامَُّة الذكيَُّة هي اليت ُتدرُِك األشياَء حبقائِ 
ُ
ِقها، وهللا أثََن على امل

ِإنَّ يف َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالن ََّهاِر  ):-سبحانه  -أُوِل األلباب، قال من 
ُجُنوهِبِْم َويَ تَ َفكَُّروَن يف َخْلِق الَِّذيَن َيْذُكُروَن اّلِلََّ ِقَياًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلى *آَلاَيٍت أِلُوِل اأْلَْلَباِب 

، 190]آل عمران:   (السََّماَواِت َواأْلَْرِض َرب ََّنا َما َخَلْقَت َهَذا اَبِطاًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّارِ 
191.] 

عِرضني عن الت
ُ
َها َوُهْم وََكأَيِ ْن ِمْن آيٍَة يف السََّماَواِت َواأْلَرْ )فكُّر، فقال: وذمَّ هللا امل ِض مَيُرُّوَن َعَلي ْ

َها ُمْعِرُضونَ   [.105]يوسف:  (َعن ْ

ستكربين، قال 
ُ
َعْن آاَيِتَ الَِّذيَن  َسَأْصِرفُ  ): -سبحانه  -ومن عقوابِت هللا: َصرُف آايتِه عن امل

 [.146]األعراف:   (يَ َتَكب َُّروَن يف اأْلَْرِض ِبَغرْيِ احلَْقِ  َوِإْن يَ َرْوا ُكلَّ آيٍَة اَل يُ ْؤِمُنوا هِبَا

 : "أمنَ َعهم التفكُّر فيها".-رمحه هللا  -قال احلسُن البصريُّ 

َوِمْن آاَيتِِه اللَّْيُل َوالن ََّهاُر َوالشَّْمُس ):-سبحانه  -وميَّة العظيمة، قال والشمُس من آايِت هللا الي
 [.37]فصلت:  (َواْلَقَمُر 

جعَلها هللا للكوِن ضياًء وهي يف السماِء ِسراٌج وهَّاج، جترِي بال صوٍت مع ِكرَب حجِمها حبساٍب 
َبِغي هَلَا َأْن ُتْدرَِك ا )،فَلٍك واِسٍع إىل أجٍل ُمسمَّى دقيٍق يف ْلَقَمَر َواَل اللَّْيُل َساِبُق اَل الشَّْمُس يَ ن ْ

 [.40]يس:  (الن ََّهاِر وَُكلٌّ يف فَ َلٍك َيْسَبُحوَن 

سخََّرها هللا لعباِده، فبطُُلوِعها وغُروهِبا قياُم الليل والنهار، ولوال وجوُدها لَبَطَل أمُر هذا العاََل، 
ها هللا دليالً على وحدانيَّته ففيها من احِلَكم واملصاِلح ما يعجُز اخللُق عن اإلحاطَِة به، جعلَ 

ُ  )وألوهيَّته، فقال:  َولَِئْن َسأَْلتَ ُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر لَيَ ُقوُلنَّ اّلِلَّ
 [.61]العنكبوت:  (

اَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوُم َوَسخََّر َلُكُم اللَّْيَل َوالن َّهَ  )وهي آيٌة ألرابِب الُعقول، قال تعاىل: 
َراٌت أِبَْمرِِه ِإنَّ يف َذِلَك آَلاَيٍت لَِقْوٍم يَ ْعِقُلونَ   [.12]النحل:   (ُمَسخَّ

أَلَْ تَ َر َأنَّ اّلِلََّ يُوِلُج اللَّْيَل يف الن ََّهاِر َويُوِلُج ):النظِر يف عجيِب تسخريِها، فقالودعا العباَد إىل 
 [.29]لقمان:  (يف اللَّْيِل َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر  الن ََّهارَ 



َوَجَعَل اللَّْيَل َسَكًنا َوالشَّْمَس ): -سبحانه  -فون معاِلَمهم، قال وهبا حيُسُب اخللُق أوقاََتم ويعرِ 
 [.96]األنعام:   (َواْلَقَمَر ُحْسَباًنً 

 وخلَق هللا الظلَّ وجعَل الشمَس عليه دليالً.

: "ومعَن داللتها عليه: أنه لو َل تُكن الشمُس ملا ُعِرَف الظلُّ، ولوال -رمحه هللا  -البغويُّ قال 
 النوُر ملا ُعرَِفت الظُّلمُة، واألشياُء تُعرُف أبضداِدها".

أَِقِم الصَّاَلَة ِلُدُلوِك )ادات واألحكام؛ ففي الصالِة قال:علََّق هللا على مسريِها كثريًا من العب
َوَسبِ ْح حِبَْمِد َربِ َك  ):كِر قال، وعن أفضِل أوقاِت الذ ِ [78]اإلسراء:  (ِس ِإىَل َغَسِق اللَّْيلِ الشَّمْ 

 [.39]ق:  (قَ ْبَل طُُلوِع الشَّْمِس َوقَ ْبَل اْلُغُروبِ 

تطُلع الشمُس صبيَحَة يوِمها »ويف الصياِم يُفِطُر الصائُِم عند ُغروهِبا، ومن أماَرة ليلِة الَقدر: 
 ؛ رواه ُمسلم.«اَء ال ُشعاَع هلابيض

 ويف أايِم التشريِق بعد زواهِلا يرِمي احلاجُّ اجلَمرات.

: -عليه الصالة والسالم  -وزمُن انِقضاِء عبادِة التوبِة ينقِضي بطُُلوع الشمِس من مغرهِبا؛ قال 
ليتوَب ُمسيُء الليل، حىت إن هللا يبُسُط يَده ابلليل ليتوَب ُمسيُء النهار، ويبُسُط يَده ابلنهار »

 ؛ رواه مسلم.«تطُلَع الشمُس من مغرهِبا

عليه الصالة  -وبصالٍة قبل طُُلوع الشمِس وقبل ُغُروهِبا رتَّب هللا عليها ثوااًب عظيًما؛ قال 
إنكم سرتَون ربَّكم كما تَرون هذا القمَر ال ُتضاُمون يف ُرؤيِته، فإن اسَتطعُتم أال »: -والسالم 

أي: صالِة العصر  -، وقبل ُغروهِبا -أي: صالة الفجر  -ا على صالٍة قبل طُُلوع الشمِس تُغَلُبو 
 ؛ رواه البخاري.«فافَعُلوا -

إن الشمَس والقمَر ال »: -عليه الصالة والسالم  -وخسوُفها ختويٌف من هللا لعباِده؛ قال 
 هللا هبما عباَده، فإذا رأيُتم ُكسوفًا خيِسفاِن ملوِت أحٍد وال حلياتِه، ولكنهما من آايِت هللا خُيوِ فُ 

 ؛ رواه مسلم.«فاذُكروا هللَا حىت ينَجِلَيا

 [.1]الشمس:  (َوالشَّْمِس َوُضَحاَها ):  ولعظيِم خلِقها وكثرِة منافِعها أقسَم هللا هبا، فقال



ُها وهي ُتسبِ ُح له، قال تعاىل:  تَ َر َأنَّ اّلِلََّ َيْسُجُد َلُه  أَلَْ  )ومع هذه العَظمة، فاهلل هو الذي ُيسريِ 
رٌي ِمَن َمْن يف السََّماَواِت َوَمْن يف اأْلَْرِض َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم َواجْلَِباُل َوالشََّجُر َوالدََّوابُّ وََكثِ 

 [.18]احلج:  (النَّاِس 

! أتدرِي أين تغُرُب »: -عليه الصالة والسالم  -وكل يوٍم بعد ُغروهِبا تسُجُد هلل، قال  اي أاب ذرٍ 
فإهنا تذهُب حىت تسُجَد حتت العرِش، فذلك قولُه »، قلُت: هللا ورسولُه أعلم، قال: «الشمُس؟
 ؛ رواه البخاري.«[38]يس:  (َوالشَّْمُس جَتْرِي ِلُمْستَ َقرٍ  هَلَا َذِلَك تَ ْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم )تعاىل:  

اَل َتْسُجُدوا لِلشَّْمِس َواَل  ) :-سبحانه  -، ومن الشرِك السجوُد هلا، قال وهي خمُلوقٌة فال تُعَبدُ 
ُه تَ ْعُبُدوَن  ُتْم ِإايَّ  [.37]فصلت:  (لِْلَقَمِر َواْسُجُدوا ّلِلَِِّ الَِّذي َخَلَقُهنَّ ِإْن ُكن ْ

على  -عليه السالم  -ُم وغروهُبا أسلوُب اختَََّذَها األنبياُء من أساليب الدعوِة إىل هللا؛ احتجَّ إبراهي
فَ َلمَّا رََأى الشَّْمَس اَبزَِغًة قَاَل َهَذا َرّبِ  )مبَغيِبها، قال تعاىل:   ة غري هللاألوهيَّة هللا وبُطالن عباد

ِذي َفطََر ( ِإّن ِ َوجَّْهُت َوْجِهَي لِلَّ 78َهَذا َأْكبَ ُر فَ َلمَّا أَفَ َلْت َقاَل اَي قَ ْوِم ِإّن ِ بَرِيٌء ممَّا ُتْشرُِكوَن )
 [.79، 78]األنعام:   (السََّماَواِت َواأْلَْرَض َحِنيًفا َوَما َأًَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ 

حاِكًيا  -عليه السالم  -وقد ُفِِت هبا بعُض اخللِق فعَبُدوها من دون هللا، قال اهلُدهُد لُسليمان 
َوَجْدتُ َها َوقَ ْوَمَها َيْسُجُدوَن لِلشَّْمِس ِمْن ُدوِن اّلِلَِّ َوَزيََّن هَلُُم الشَّْيطَاُن )عن مِلَكة سبٍأ وقوِمها: 

 [. 24]النمل:   (أَْعَماهَلُْم َفَصدَُّهْم َعِن السَِّبيِل فَ ُهْم اَل يَ ْهَتُدونَ 
سلُم أن يتحرَّى 

ُ
؛ لسجود بعض وهِباطُلوع الشمِس أو ُغر ته صالبولَسدِ  َذريَعِة عبادَِتا هنَُِي امل

  الُكفَّار هلا حينئذٍ 

ولُسجوِد بعِض الناِس هلا ينتِصُب الشيطاُن هلا عند طُلوعها وعند ُغروهِبا، يُوِهُم نفَسه أهنم 
ال حَترَّوا بصالِتكم طُُلوَع الشمِس وال ُغروهَبا؛ »: -عليه الصالة والسالم  -يسُجدون له، قال 

 اه مسلم.؛ رو «فإهنا تطُلُع بَقرَّن الشيطان

يف هذا  -أي: ُُتألُ وُتوَقُد  -وعند زوال الشمس كل يوٍم موِعظٌة للُمؤمن؛ فإن النار ُتسجَُّر 
؛ رواه «فإن حينئٍذ ُتسجَُّر جهنَّم»: -عليه الصالة والسالم  -الوقِت، فُتكَرُه الصالُة حيَنها، قال 

 مسلم.



عليه  -وإذٌن من هللا خَبراِب العاََل، قال وطُلوُع الشمِس من غري جمراها أمارٌة على قُرِب الساعة 
ال تقوُم الساعُة حىت تطُلَع الشمُس من مغرهِبا، فإذا طَلَعت ورآها الناُس »: -الصالة والسالم 

 ؛ متفق عليه.«آَمُنوا مجيًعا، وذلك حني ال ينفُع نفًسا إمياهُنا

ة على الناِس ُضًحى، وأيُّهما كانت وأوُل اآلايت ُخروًجا: طُلوُع الشمِس من مغرهِبا، وخروُج الدابَّ 
 قبل صاحَبِتها فاأُلخرى إثرُها قريًبا.

، ويف احملَشر جيمُع هللا الناَس األولني واآلخرين يف َصعيٍد واحٍد، ُيسِمُعهم الداعي ويُنِفُذهم البصرُ 
 وتدنُو الشمُس من اخللِق حىت تكون منهم كِمقداِر ِميل.

: "فوهللِا ما أدري ما يعين ابملِيل؟ أمسافة األرض أم املِيل -عنه  رضي هللا -قال ُسليُم بن عامٍر 
 الذي ُتكتَحُل به العنُي؟".

فيكوُن الناُس على َقدر أعماهلم يف الَعرق، فمنهم من يكوُن »: -عليه الصالة والسالم  -قال 
لِجُمه العرُق إىل كعَبيه، ومنهم من يكون إىل رُكبَتيه، ومنهم من يكون إىل َحقَويه، ومنهم من يُ 

 ؛ رواه مسلم.«إجلَاًما

وسبعٌة يُِظلُّهم هللا يف ِظلِ ه يوم ال ِظلَّ إال ِظلُّه، مجَعهم حمبَُّة هللا وتعظيُمه، ُث يُناِدي الربُّ فيقوُل: 
من كان يعُبُد شيًئا فليتَِّبْعه، فيتَبُع من كان يعُبُد الشمَس الشمَس، فُيطرَُح هبم يف ًنِر جهنَّم، »

 «.ني ُتكوَُّر الشمُس فيذَهُب نورُها، ويُرَمى هبا يف اجلحيموذلك ح

 [.1]التكوير:   (ِإَذا الشَّْمُس ُكو َِرتْ  ): -سبحانه  -قال 

: "معَن  ُكو َِرْت : مجُِع بعُضها إىل بعٍض ُث لُفَّت فُرِمَي هبا، وإذا فُِعَل -رمحه هللا  -قال ابُن كثرٍي 
 هلا ذلك ذهَب ضوُؤها".

 ؛ رواه البخاري.«الشمُس والقمُر ُمكوَّران يوم القيامة»: -ه الصالة والسالم علي -قال 

ويف اجلنِة ال مشَس وال َزمَهرير، فهي ُمنوَّرٌة بنوِر هللا، وأعظُم نعيِم أهل اجلنِة ُرؤيُة هللا تعاىل، فريَونَه 
 .كما يَرى أهُل الدنيا الشمَس، يف وَسط النهار ليس ُدوهَنا سحاب  -سبحانه  -

هل ُتضارُّون »: اي رسوَل هللا! هل نَرى ربَّنا يوم القيامة؟ قال: -رضي هللا عنهم  -قال الصحابُة 
؛ متفق «فإنكم تَرونَه كذلك»، قالوا: ال اي رسوَل هللا، قال: «يف الشمِس ليس دوهَنا سحاب؟

 عليه.



 
 
 
 

 وبعُد .. أيها املسلمون:

فجميُع املخُلوقات من الذرَّة إىل العرِش دالٌَّة على هللا، والكوُن مجيُعه ألِسنٌة ًنِطقٌة بوحدانيَّته، 
حاَسَبة نفِسه 

ُ
سلُم يُعِمُل عقَله وِفكَره مل

ُ
والنظُر النافُع ما كان ابلبصائِِر ال ابألبصار فحسب، وامل

 وإصالِح قلِبه.

 ليه ابلطاعِة ووحِ دوه، واحَذروا الغفلَة واإلعراَض وسبِ ُحوه.فاذُكُروا هللَا وعظِ ُموه، وأقِبُلوا ع

َهَذا َخْلُق اّلِلَِّ َفَأُروّن َماَذا َخَلَق الَِّذيَن ِمْن ُدونِِه َبِل الظَّاِلُموَن يف ):  أعوُذ ابهلل من الشيطان الرجيم
 [.11]لقمان:  (َضاَلٍل ُمِبنٍي 

َعين هللا وإايكم مبا فيه من اآلايِت والذكِر احلكيم، أقوُل ابرك هللا ِل ولكم يف القرآن العظيم، ونف
سلمني من كل ذنٍب، فاستغِفروه، إنه هو الغفوُر 

ُ
قوِل هذا، وأستغفُر هللا ِل ولكم وجلميِع امل

 الرحيم.

  



 

 اخلطبة الثانية

احلمُد هلل على إحسانِه، والشكُر له على توفيِقِه وامِتنانِه، وأشهُد أن ال إله إال هللا وحده ال 
شريك له تعظيًما لشأنِه، وأشهُد أن نبيَّنا حممًدا عبُده ورسولُه، صلَّى هللا عليه وعلى آله 

 وأصحاِبه، وسلَّم تسليًما مزيًدا.

 ها املسلمون:أي  

، ويف حرِ  الصيِف اقتَضت حكمُة هللا أن جع َل للشمِس ارتِفاًعا واخِنفاًضا ينُتُج عنه احلَرُّ والَقرُّ
تُه من فَيح جهنَّم، قال  ا، »: -عليه الصالة والسالم  -ِعظٌة للُمؤمنني، فِشدَّ اشَتَكت الناُر إىل رهبِ 

! أكَل بعِضي بعًضا، فأِذَن هلا بنَفَسني: نفٍس يف الشتاِء، ونَفٍس يف  الصيف، فأشدُّ فقالت: رّبِ 
، وأشدُّ ما جِتٌدون من الزَّمَهرير  ؛ متفق عليه.«ما جِتُدون من احلَرِ 

ُر بنعيِم اجلنة، واخِتالُف أحواهِلا  ُر أبََل النار، ونعيُمها يُذكِ  والدنيا مُشوبٌة ابألَل والنعيم؛ فأَلُمها يُذكِ 
 من حرٍ  وبرٍد، وليٍل وهناٍر، يدلُّ على انِقضاِئها وزواهِلا.

، وخرٍي، وهللا ذمَّ القائِلني:   ؤمُن ال يقطُعه عن هللا شيٌء؛ فال مينَ ُعه احلرُّ عن صالٍة، وصوٍم، وِبرٍ 
ُ
وامل
 وتوعََّدهم بقوله:  ُقْل ًَنُر َجَهنََّم َأَشدُّ َحرًّا َلْو َكانُوا يَ ْفَقُهوَن .[، 81]التوبة:  (اَل تَ ْنِفُروا يف احْلَرِ  )

 حرَّ الناِر، كيف ال يتَِّقي ًنَر اجَلحيم؟!وعَجًبا ملن ات ََّقى 

َ َوَماَلِئَكَتُه )ُث اعَلموا أن هللا أمرَكم ابلصالِة والسالِم على نبيِ ه، فقال يف حُمَكم التنزيل:  ِإنَّ اّلِلَّ
 [.56]األحزاب:   (ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبِ  اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا َتْسِليًما


