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دالئل قدرة هللا تعاىل وعظمته
اخلطبة األوىل
إن احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من ِ
يهده هللا فال م ِ
ض َّل
ُ
له ،ومن ي ِ
ضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن نبينا حمم ًدا عبده ورسوله،
ُ
كثريا.
صلَّى هللا عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم
ً
تسليما ً
أما بعد:
ِ
فاتقوا هللا  -عباد هللا َّ -
الوثقى.
حق التقوى ،واستمسكوا من اإلسالم ابلعُروة ُ
أيها املسلمون:
كشف عنهم الكروب واخلُطوبِ ،
العباد من الع َدم َّ
وأحسن
أنعم
والفطَ ُر السليمةُ ُّ
وأمدهم ابلنعم ،و َ
أوجد هللا َ
َ
َ
حتب من َ
إليها ،وحاجةُ النفوس إىل معرفة رهبا أعظم من حاجتهم إىل الطعام والشراب والنَّـ َفس ،وال سعادة يف الدنيا واآلخرة
وأعرف الناس به ُّ
أعظم من عبودية اجلوارح
أشدهم له
إال مبعرفة هللا وحمبته وعبادته،
ُ
تعظيما ً
ً
وإمياًن ،وعبوديةُ القلب ُ

وأعمال اجلوارح إلصالح القلب وتعظيم هللا.
وأدوم ،فهي واجبةٌ يف كل وقت،
ُ
وأكثر َ
ُ

عرف املخلو ُق ربَّه
حيث يُن ِزلُه العب ُد من نفسه ،وإذا َ
قال ابن القيم  -رمحه هللا " :-وهللا يُن ِزل العب َد من نفسه ُ
أخوف".
نفسه
أعلم كان توُّكله َّ
أصح وأقوى ،وكان منه َ
َ
وسكن إليه قلبُه ،ومن كان ابهلل وصفاته َ
اطمأنَّت إليه ُ

وأكمل الناس عبوديةً :املُ ِ
عظ ُم هلل املُتعبِ ُد له جبميع أمسائه وصفاته ،وهللا  -سبحانه  -له من األمساء أحسنُها ،وأمساؤه
ُ

صفات كمال.
مدح ومتجيد ،وله من الصفات أكملُها وأعالها ،وصفاتُه
ُ
ٌ

والعظَمة»؛ رواه
كان النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يقول يف ُركوعه« :سبحان ذي اجلربوت وامللَكوت والكربايء َ
النسائي.

ِ
ثناء عليك ،أنت كما
له
ُ
الكمال املُ ُ
طلق يف كل شيء؛ كان النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يقول« :ال أُحصي ً

أثنيت على نفسك»؛ رواه مسلم.
َ
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ونقص ،قال  -سبحانه  :-سبَّح َِِّ
نزهون هللا عن كل ٍ
ومجيع من يف السماوات ومن يف األرض يُ ِ
ٍ
لِل َما ِيف
عيب
ُ
َ َ

السماو ِ
السماو ِ
ات َوَما ِيف أاأل أَر ِ
ات
يسجد له؛ قال  -عز وجل َ :-ولَهُ أ أ
ض [احلشر ،]1 :وكلُّهم ُ
َسلَ َم َم أن ِيف َّ َ َ
َّ َ َ
َو أاأل أَر ِ
ض طَ أو ًعا َوَك أرًها [آل عمران.]83 :
ع ما خلقَّ ،
وقدر مقادير اخلالئق بل أن خيلق السماوات
اخللق
له  -عز وجل ُ -
أتقن ما صنَ َع وأب َد َ
واألمر وحدهَ ،
ُ
اد لقضائه ،وال م ِ
يشركه يف ذلك أحد ،ال ر َّ
حي ال
واألرض خبمسني ألف سنة،
عقب حلكمهٌّ ،
ُ
واحلكم ُ
ُ
حكمه وال َ

بكيهم ،ويغنيهم وي ِ
ضح ُكهم وي ِ
وُيييهم ،وي ِ
فق ُرهم ،ويُ ِ
صوُرهم يف
مجيع اخللق حتت قهره وقبضتهُ ،مييتُهم ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ميوتُ ،
األرحام كيف يشاء ،ما ِمن دابٍَّة إَِّال هو ِ
آخ ٌذ بِنَ ِ
وقلوب العباد بني
اصيَتِ َها [هود ،]56 :يُدبِ ُرها كيف شاء،
َ أ َ
ُ
َُ
ُصبع أيه يُقلِبُها كيف شاء ،ونواصيهم بيده ،وأ ِزَّمةُ األمور معقودةٌ بقضائه وق َدره ،ال يُنا ِز ُعه ُمنازِع ،وال يغلِبُه غالب.
أ َ
ض َّره أحد ،ولو اجتمعوا على نفعه وهللا مل يُ ِرد ذلك مل
لو أن األم َة اجتمعت على َّ
لتضر أح ًدا وهللا مل يكتب ذلك مل ي ُ

ينفعه أحد.

ال ر َّ
واخللق يُسألون،
حل سواه ،خيلق ما يشاء ويفعل ما يُريد ،ال يُسأل عما يفعل
اد لعذابه إن نزل ،وال رافع له إن َّ
ُ
علمها حىت عن
مجيعا،
هيمن عليهم ً
وم ٌ
قائم بنفسه ُمستغ ٍن عن خلقهُ ،
ُ
ٌ
يعلمها إال هو ،وأخ َفى َ
مفاتيح الغيب عنده ال ُ
املالئكة ،فال يعلمون من سيموت غ ًدا ،أو ما سيحدث يف الكون قبل أن يكون.

ِ
ِ
ٌ ِ
أوامره ُمتعاقبةٌ على تعاقُب األوقاتً ،نفذةٌ
وينهى ،ويُعطي ومينع ،وخيف ُ
أيمر َ
ض ويرفعُ ،
أمر عبادهُ ،
ملك يُدبر َ
السماو ِ
ات َو أاأل أَر ِ
ض ُك َّل يَـ أوٍم ُه َو ِيف َشأ ٍأن
حبسب إرادته ومشيئته ،فما شاء كان وما مل يشأ مل يكن ،يَ أسأَلُهُ َم أن ِيف َّ َ َ
[الرمحن.]29 :
فرج ً ِ
ومن مجلة شؤونه :أن يُ ِ
كسريا ،ويُ ِ
يب دعوةً ،قال عن نفسهَ :وَما ُكنَّا َع ِن أ
اخلَل ِأق
فقرياُ ،
وجي َ
غِن ً
كراب ،وجيرب ً
ِِ
ني [املؤمنون.]17 :
غَافل َ
ِ
ذرةٌ فما فوقها إال إبذنه ،وال تسقط ورقةٌ إال
تتحرك َّ
يعلم ما كان وما يكون وما مل يكن ،ال َّ
ُ
علمه وس َع كل شيءُ ،
ِ
َس َّر الأ َق أو َل َوَم أن
بعلمه ،ال ختفى عنده خافية ،استوى عنده ُّ
السر والعالنية ،قال  -سبحانه َ :-س َواءٌ م أن ُك أم َم أن أ َ
ج َهر بِ ِه ومن ُهو مستَ أخ ٍ
َّها ِر [الرعد.]10 :
ف ِابللَّأي ِل َو َسا ِر ٌ
ب ِابلنـ َ
َ َ ََ أ َ ُ أ
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أصوات املخلوقني وهو على عرشه ،قالت عائشة  -رضي هللا عنها  :-احلم ُد هلل الذي ِ
وس َع مسعُه
يسمع
َ
ُ
ِ
ِ
أمسع ما
األصوات ،قالت :لقد جاءت املُجادلةُ إىل النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -تُكل ُمه وأًن يف ًنحية البيت ما ُ

الِل قَـو َل الَِّت ُُتَ ِ
ِ
ك ِيف َزأو ِج َها [اجملادلة.]1 :
تقولَ ،
ادلُ َ
فأنزل هللاُ :قَ أد َمس َع َُّ أ

فعال العباد يف ظُلمة الليل البهيم ال ختفى عليه ،قال  -جل شأنه  :-الَّ ِذي يـر َ ِ
ك
وأ ُ
وم (َ )218وتَـ َقلُّبَ َ
اك ح َ
ني تَـ ُق ُ
َ
ََ
ِيف َّ ِ ِ
الصماء،
دبيب النملة السوداء ،على الصخرة َّ
ين [الشعراء ،]219 ،218 :يرى وهو فوق مساواته َ
الساجد َ
يف الليلة الظلماء.

ِ
كثري العطاء
خزائنُه مألى يف السماوات واألرض ،ويَداه مبسوطتان ابلسخاءَّ ،
سحاءُ الليل والنهار يُنف ُق كيف يشاءُ ،
واسع اجلود ،ي ِ
عطي قبل السؤال وبعده ،وينزل إىل السماء الدنيا كل ٍ
ليلة يف الثُّلث األخري من الليل ويقول« :من
ُ ُ ُ
ضب عليه.
يسألِن فأُعطيَه» ،ومن مل يسأله يغ َ
فرز َق النملة يف قرار
أهنارا َّ
وأدر أرزاقًا ،ساق للخلق أرزاقهم؛ َ
ُ
وأبواب عطائه َ
حبارا وأجرى ً
فتحها خللقه فسخَّر ً
ِ
الِل ِرأزقُـها [هود ،]6 :ورزقُه ِ
والطري يف اهلواء ،واحليتان يف املاءَ ،وَما ِم أن َدابٍَّة ِيف أاأل أَر ِ
وسع
األرض،
ض إَِّال َعلَى َّ َ
َ
اجلميع؛ فساق إىل اجلنني رزقَه وهو يف ِ
ُيب العطاء والكرم ،إذا ُسئِل
رح ِم أمه ،وإىل اجللأد القوي يف ُملكه ،كرميٌ ُّ
أعطى ،وإذا رفِعت إىل غريه حاجة ال يرضى ،وكل خ ٍري فهو منه ،وما بِ ُكم ِمن نِعم ٍة فَ ِمن َِّ
الِل [النحل.]53 :
ُ
ََ أ أ أ َ َ
ِرزقه ال ين َفد ،قال  -عليه الصالة والسالم « :-أرأيتم ما أنفق ُمنذ خلق السماوات واألرض ،فإنه مل ِيغض ما يف
ميينه»؛ رواه مسلم.

مجيعا فأعطاهم ما سألوه مل ينقص ذلك من ُملكه شيئًا ،قال النيب  -صلى هللا عليه وسلم « :-قال
ولو سأله ُ
العباد ً

صعيد ٍ
ٍ
كل
واحد فسألوين
هللا  -عز وجل  :-اي عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنَّكم قاموا يف
فأعطيت َّ
ُ
إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إال كما ينقص املِخيط إذا أ ِ
ٍ
ُدخل البحر»؛ رواه مسلم.
َ
َ
َ
والثواب على العمل ي ِ
ٍ
ضاع ُفه ،احلسنةُ عنده بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ِ
ض ٍ
والقليل من زمن
أضعاف كثرية،
عف إىل
ُ
ُ
ُ

وصيام ثالثة ٍ
الطاعة يُكثِره؛ فليلةُ القدر خريٌ من ألف شهر،
أايم من كل شه ٍر كصيام الدهر ،وإذا أنفق العب ُد ماالً
ُ
ابتغاء وجهه ردَّه له أضعافًا ُمضاعفة.
َ
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عني رأت ،وال أُذ ٌن مسعت ،وال خطر على قلب بشر،
ويزي ُد يف السخاء فوق املََُن ،فأعطى أهل اجلنة فيها ما ال ٌ

خريا منه.
وإذا ترك العب ُد شيئًا من أجله َّ
عوضه ً

فتقر إليه ،اي أَيُّـها النَّاس أَنأـتم الأ ُف َقراء إِ َىل َِّ
ٍ ِ
الِل َو َّ
ِن ا أحلَ ِمي ُد [فاطر:
الِلُ ُه َو الأغَِ ُّ
ٌّ
َ َ
غِن عن مجيع خلقه ،وكل شيء ُم ٌ
ُ ُُ َ ُ
الكرسي موضع قدميه  -سبحانه  ،-وقد ِ
وس َع
علي كبري،
ض َّره ُّ
نفعه فينفعوه ،وال ُ
ُّ
فيضروهٌّ ،
 ،]15ال يبل ُغ ُ
َأ
العباد َ
سبعة أ ِ
الكرسي السماوات واألرض ،والسماوات السبع يف الكرسي كدراهم ٍ
ُلقيَت يف تُ ٍ
والكرسي يف العرش
رس،
ُّ
ُّ
ٍ
ٍ ِ
ٍ
العرش
وُيمل
حبر
َ
ظهر أي فالة من األرض ،وعر ُشه أعظم خملوقاته ،وحتت العرش ٌ
كحلقة من حديد أُلقيت بني َ
ُ
مالئكةٌ ما بني شحمة أُذن أحدهم إىل عاتقه مسريةُ سبعمائة ٍ
عام.

ط به
وربُّنا ُمست ٍو على عرشه كما يليق جبالله وعظمته ،وهو ُمستغ ٍن عن العرش وما دونهُ ،حمي ٌ
ط بكل شيء ،وال ُُيي ُ
كربت يف أعني
األبصار
شيءٌ ،ويُد ِر ُك
واألبصار ال تُد ِرُكه ،وقدرتُه مشلَت مجيع خملوقاته ،وهي ضعيفةٌ عنده وإن ُ
ُ
َ
امللك ،أين
املخلوقني؛ فالسماوات يطويها  -سبحانه  -يوم القيامة ،مث أيخذهن بيده اليمَن مث يقول« :أًن ُ

تكربون؟» ،مث يطوي األرضني بشماله مث يقول« :أين اجلبارون؟ أين املُ ِ
اجلبارون؟ أين املُ ِ
تكربون؟»؛ رواه مسلم.
وجيعل السماوات يوم القيامة على أُصبع ،واألرضني على أُصبع ،واجلبال والشجر على أُصبع ،واملاء والثَّرى على
مللك»؛ متفق عليه.
أُصبع ،واخلالئق على أُصبع ،مث ُّ
يهز َّ
امللك ،أًن ا ُ
هن مث يقول« :أًن ُ
ِ
َّ
يفيق جربيل ،والسماوات ختشاه،
أهل السماء ،وأول من ُ
وإذا تكلم ابلوحي أخذت السماوات منه رجفة وصعق ُ
ات يَـتَـ َفطَّأر َن ِم أن فَـ أوقِ ِه َّن [الشورى.]5 :
اد َّ
الس َم َاو ُ
قال  -عز وجل  :-تَ َك ُ
قال الضحاك  -رمحه هللا " :-أي :تكاد السماوات َّ
فرقًا من عظمة هللا"؛ أي :خوفًا منه.
يتشققن َ
ِ
وعمل النهار قبل
عمل الليل قبل عمل النهار،
ض القس َ
قيُّ ٌ
وم ال ينام وال ينبغي له أن ينام« ،خيف ُ
ط ُ
ُ
ويرفعه ،يُرفَع إليه ُ
ِ
بصره من خلقه»؛ رواه مسلم.
ألحرقَت ُسبُحات وجهه ما انتهى إليه ُ
عمل الليل ،حجابُه النور ،لو كش َفه َ
األمر يدبِره من السماء إىل األرض مث يعرج إليه ،ولَو أَََّّنَا ِيف أاألَر ِ ِ
ٍ
ب
أ
َأ
ُُ
ُُ
ض م أن َش َج َرة أَق َأال ٌم [لقمان ]27 :أي :يُكتَ ُ
ات َِّ
ٍ
الِل .
ضا َما نَِف َد أ
ت َك ِل َم ُ
مبداد ،وسبعةُ أحب ٍر متُ ُّده أي ً
هبا َوالأبَ أح ُر ميَُ ُّدهُ
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ِ
كلمح البصر بل هو أقرب ،وله جنو ٌد ال يعلمها
وأمره ِ
ٌّ
قوي ال يُعج ُزه شيء ،إذا أراد شيئًا قال له :كن ،فيكونُ ،
أح ٌد سواه ،قلَب قُرى قوم ٍ
لوط وجعل عاليَها سافلَها ،وملا امتنع بنو إسرائيل عن قبول ما يف التوراة رفع جبالً فوق
َ
خر ِ
جلبل فجعله ًّ
واقع هبم ،وُتلَّى  -سبحانه ٍ -
صع ًقا.
دكا ،وملا رأى موسى ذلك َّ
رؤوسهم كأنه ظُلَّةٌ وظنُّوا أنه ٌ
ٍ
دكاِ ،
رجا ،وي ُد ُّكها ًّ
وبنفخة واحدةٍ يف الصور ين ُفخ فيه
اجلبال نس ًفا،
ف َ
الدهر ُير ُّجها ًّ
وينس ُ
ُ
واألرض إذا انقضى ُ
ٍ
ٍ
وبثالثة يقومون للحشر.
صعقون،
إسرافيل يفزعُ اخللق ،وبنفخة أخرى يُ َ

تشق َقت السماء لنزوله تعظيما له وخشية ،وهللا  -سبحانه  -فوق ما ِ
وإذا نزل  -سبحانه  -لفصل القضاء َّ
يص ُفه
ً
ُ

الواصفون وميدحه ِ
ِ
الرسل َّ
رهبم فأكثَروا له التذلُّل والتعبُّد
عرف
املادحون ،ال نِ َّد له وال نظري ،وال شبيهَ له وال مثيلَ ،
ُ
ُ
ِ
وما ،ونبيُّنا حممد  -صلى هللا عليه وسلم  -يقوم الليل
يوما ويُفطر ي ً
واخلضوع ،فكان داود  -عليه السالم  -يصوم ً
َّ
ضل سواء السبيل.
غري هنج األنبياء فقد َّ
اهيم َّأواهٌ لربه ُمنيب ،ومن سلك َ
حىت تتفطر قدماه ،وإبر ُ
ِ
ض َِ
أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيمَ :وَما قَ َد ُروا َّ
ت
ضتُهُ يَـ أو َم ال ِأقيَ َام ِة َو َّ
ات َمطأ ِوَّاي ٌ
الس َم َاو ُ
مج ًيعا قَـ أب َ
الِلَ َح َّق قَ أد ِره َو أاأل أَر ُ
بِيَ ِمينِ ِه ُس أب َحانَهُ َوتَـ َع َاىل َع َّما يُ أش ِرُكو َن [الزمر.]67 :
ابرك هللا يل ولكم يف القرآن العظيم ،ونفعِن هللا وإايكم مبا فيه من اآلايت والذكر احلكيم ،أقول ما تسمعون،
وأستغفر هللا يل ولكم وجلميع املسلمني من كل ٍ
ذنب ،فاستغفروه ،إنه هو الغفور الرحيم.
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اخلطبة الثانية
تعظيما لشأنه،
احلمد هلل على إحسانه ،والشكر له على توفيقه وامتنانه ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له
ً

تسليما مزي ًدا.
وأشهد أن حمم ًدا عبده ورسوله ،صلى هللا عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم
ً
أيها املسلمون:

التفاضل بني الناس إَّنا هو مبعرفة هللا وحمبته والثناء
وأصل
املدح من هللا ،ولذلك أثَن على نفسه،
ال أحد ُّ
ُ
أحب إليه َ
ُ

عرف هللا وقلبه سليم أحبَّه وعظَّمه ،وكلما ازداد له معرف ًة ازداد له طاعة ،والذنوب تُ ِ
تعظيم هللا
ف
ضع ُ
عليه ،ومن َ َ ُ
ٌ
َ

ٍ
ووقاره ،ولو َّ
وإجالل
معصية فمن اجلهل ابهلل،
ُترأ أح ٌد على معاصيه ،وكل
ُ
وقار هللا وعظمتُه يف قلب العبد ما َّ
متكن ُ
هللا يعظُم ابلطاعات.

أي
ب هبا العب ُد من ربه هي إفراده ابلعبادة ،فال يسأل إال هو ،وال
يستغيث إال به ،وال تُ ُ
صرف ُّ
وأعظم عبادة َّ
ُ
يتقر ُ
ُ
ٍ
غريه فما ق َد َر هللاَ َّ
نفسه ابلوقوع يف الشرك ،ومن هداه هللا
عبادة إال له وحده ،ومن عب َد مع هللا َ
وظلم َ
حق قدرهَ ،
غريه إىل توحيد هللا وتعظيمه.
لتعظيم الرب وإفراده ابلعبادة َ
وجب عليه أن يدعو َ
ِ
مث اعلموا أن هللا أمركم ابلصالة والسالم على نبيه ،فقال يف حمكم التنزيل :إِ َّن َّ
َّيب َاي
صلُّو َن َعلَى النِ ِ
الِلَ َوَم َالئ َكتَهُ يُ َ
ِ
صلُّوا َعلَأي ِه َو َسلِ ُموا تَ أس ِل أي ًما [األحزاب.]56 :
آمنُوا َ
أَيـُّ َها الذيأ َن َ
صل ِ
وسلم على نبينا حممد ،وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا ابحلق وبه كانوا ِ
اللهم ِ
يعدلون :أيب بك ٍر،
َ

وعمر ،وعثمان ،وعليٍ ،وعن سائر الصحابة أمجعني ،وعنَّا معهم جبودك وكرمك اي أكرم األكرمني.

وأذ َّل الشرك واملشركنيِ ،
اللهم ِ
أع َّز اإلسالم واملسلمنيِ ،
ودمر أعداء الدين ،واجعل اللهم هذا البلد آمنًا ُمطمئنًّا

رخاء وسائر بالد املسلمني.
ً

أصلح أحوال املسلمني يف كل مكان ،اللهم ِ
اللهم ِ
أصلح أحوال املسلمني يف كل مكان ،اللهم ِ
احقن دماءهم،
وردَّهم إليك ردًّا مجيالً ،واص ِرف عنهم الفنت ما ظهر منها وما بطَن اي ذا اجلالل واإلكرام.
ُ
ِ ِ
ِ
َربـَّنَا آتِنَا ِيف ُّ
اب النَّا ِر [البقرة.]201 :
سنَ ًة َوقنَا َع َذ َ
سنَةً َوِيف أاآلخ َرة َح َ
الدنأـيَا َح َ
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ربـَّنَا ظَلَمنَا أَنأـ ُفسنَا وإِ أن َمل تَـغأ ِفر لَنَا وتَـر َمحأنَا لَنَ ُكونَ َّن ِمن أ ِ
ين [األعراف.]23 :
أ
َ َ أ أ َأ
َ
اخلَاس ِر َ
َ
اللهم وفِق إمامنا هلداك ،واجعل عمله يف رضاكِ ،
ووفق مجيع والة أمور املسلمني للعمل بكتابك ،وحتكيم شرعك اي
ذا اجلالل واإلكرام.
الغيث وال ُتعلنا من القانطني ،اللهم ِ
أغثنا،
الغِن وحنن الفقراء ،أن ِزل علينا
َ
اللهم أنت هللا ال إله إال أنت ،أنت ُّ
أغثنا ،اللهم ِ
اللهم ِ
أغثنا.
عباد هللا:
اإلحس ِ
ِ ِ
إِ َّن َّ
ش ِاء َوال ُأم أن َك ِر َوالأبَـغأ ِي يَِعظُ ُك أم لَ َعلَّ ُك أم تَ َذ َّك ُرو َن
ان َوإِيتَ ِاء ِذي الأ ُق أرَب َويَـ أنـ َهى َع ِن الأ َف أح َ
الِلَ َأي ُأم ُر ابل َأع أدل َو أِ أ َ
[النحل.]90 :

فاذكروا هللا العظيم اجلليل يذكركم ،واشكروه على آالئه ونعمه ي ِزدكم ،ولذكر هللا أكرب ،وهللا يعلم ما تصنعون.
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