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 [ العبادات ألداء التوفيق على هللا شكر]  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و االنبياء خاتم محمد سيدنا على األكمالن األتمان والسالم والصالة العالمين رب هلل الحمد

 موالنا و نبينا و سيدنا أن ونشهد*  ،له شريك ال وحده هللا إال إله ال أن نشهد و* المرسلين

 أمين، نبي من وسلم عليه هللا صلى وخليله، خلقه من ومصطفاه رسوله و هللا عبد محمدا

 و بهديه واستمسك شريعته و دينه على حافظ من وعلى وصحابته، آله وعلى  حليم ناصح

 . الدين يوم إلى سنته

 التوفيق و العبادات أداء بعد تعالى هللا إلى األعمال أحب    من أن اعلموا هللا، عباد بعد، أما* 

لوا وأن ذلك، على تشكروه و تحمدوه أن إليه بها بالتقرب طاعته إلى  هو بما عليه الثناء تجم 

 ، فعلها من الموانع صرف من وهو ألدائها، وفَّق من وهو إليها، هَدى من سبحانه فهو أهله،

 أدائها، في التقصير عن يتجاوز من وهو عليها، ويثيب يقبلُها جوده و بكرمه من هو و

 قال الحج ففي العبادات، ُدبُر   في ملحوظ بشكل بالشكر األمر يتكرر كيف هللا هداكم فتأملوا

نْ  ُكْنتُمْ  َوإ نْ  َهَداُكمْ  َكَما َواْذُكُروهُ ﴿ تعالى هللا نَ  قَْبل ه   م  ال  ينَ  لَم   سبحانه وقال[.198: البقرة﴾.]الضَّ

نْ  أَْسَكْنتُ  إ ن  يَ  َربَّنَا:﴿البيت بنائه بعد السالم عليه إبراهيم نبيه دعاءَ  حاكيا يَّت ي م   َغْير   ب َواد   ذُر  

ي ْندَ  َزْرع   ذ  ، بَْيت كَ  ع  م  اَلةَ  ل يُق يُموا َربَّنَا اْلُمَحرَّ نَ  أَْفئ َدة   فَاْجعَلْ  الصَّ ي النَّاس   م  مْ  تَْهو   َواْرُزْقُهمْ  إ لَْيه 

نَ   َواْلبُْدنَ :﴿تعالى هللا قال واألضاحي الَهْدي   وبعد ،[37: إبراهيم] ،﴾يَْشُكُرونَ  لَعَلَُّهمْ  ثََّمَرات  ال م 

نْ  لَُكمْ  َجعَْلنَاَها  ُجنُوبَُها َوَجبَتْ  فَإ ذَا َصَوافَّ  َعلَْيَها ّللاَّ   اْسمَ  فَاْذكُُروا َخْير   ف يَها لَُكمْ  ّللاَّ   َشعَائ ر   م 

ْنَها فَُكلُوا ُموا م  ْرنَاَها َكذَل كَ  َواْلُمْعتَرَّ  اْلقَان عَ  َوأَْطع   وبعد[36: الحج﴾.]تَْشكُُرونَ  لَعَلَُّكمْ  لَُكمْ  َسخَّ

لُوا: ﴿هللا قال الصيام آيات دَّةَ  َول تُْكم  : البقرة] ،﴾تَْشُكُرونَ  َولَعَلَُّكمْ  َهَداكُمْ  َما َعلَى هللاَ  َول تَُكب  ُروا الع 

يدُ  َما: ﴿قال والطهارة الوضوء أحكام آية وبعد ،[185 ُ  يُر  نْ  َعلَْيُكمْ  ل يَْجعَلَ  ّللاَّ نْ  َحَرج   م   َولَك 

يدُ  َركُمْ  يُر   التي التكبير صيغة وفي ،[6: المائدة﴾ ]تَْشُكُرونَ  لَعَلَُّكمْ  َعلَْيُكمْ  ن ْعَمتَهُ  َول يُت مَّ  ل يَُطه  

 للمصلي شُرع بل ،(الحمد هلل و أكبر هللا)  الحمد آخرها في الفاضلة األيام هذه في نكررها

 وسلم عليه هللا صلى النبي أوصى فقد شكره، على يعينه أن صالة   كل بعد ربه يْدعوَ  أن

بَُّك، إ ن  ي َوهللا   ُمعَاذُ، يَا: )له قال ـ وألصحابه له  وصية وهي ـ معاذا ،  تَقُولَ  أَنْ  تََدَعنَّ  فاََل  أَلُح 

ن  ي اللَُّهمَّ : َصاَلة   ُكل    ُدبُرَ  كَ  َعلَى أَع  ْكر  كَ  ذ  بَاَدت كَ  َوُحْسن   َوُشْكر   جاء بل ،(داود أبو رواه( )ع 

َ  بَل  : ﴿تعالى قال لعبادة، تخصيص دون مطلق ا العبادة مع بالشكر األمر  من وُكنْ  فَاْعبُدْ  ّللاَّ

 الجسم كصحة   الدنيوية، الن  عم على تعالى يُشَكر أن ينبغي فكما ،[66: الزمر﴾ ]الشاكرين

 الدينية، بالن  عم عليه ويُثنَى يُشَكر أن ينبغي كذلك ذلك، وغير   الرزق   وحصول   وعافيت ه،



 ّللا   من أنها تدبَّر لمن الحقيقة، على الن  عَم هي الدين، ن عَمُ  بل والتقوى، لإلخالص، كالتوفيق  

نْ  سبحانه وَسلـََّمهُ  تعالى ض التي العُْجب   آفة   م   .جهلهم بسبب العاملين، من لكثير تعر 

 ربنا، عند وأزكاها الن  عَم أََجل    من العبادات بعد العبد على هللا نعمة استحضارَ  إن: هللا عباد 

، ذُنُوبَ  يَُكف  رُ  يَْوم   َوهُوَ  َعَرفَةَ، يَْومَ  ُصْمتُمْ  َمنْ  فيَا ينَ  تَعَالَى هللاَ  اْشُكُروا َسنَتَْين   لَهُ، هََداُكمْ  ح 

ه   َعلَى َوأََعانَُكمْ  يَام  يَُكْم، ذَبَْحتُمْ  َمنْ  ويَا.ص   َعلَْيُكمْ  َوسَّعَ  َما َعلَى تَعَالَى هللاَ  اْشُكُروا أََضاح 

نْ  َوَرَزقَُكمْ  ه   َهَداُكمْ  َوَما أَثَْمان َها، م  يم  َها، ُسْبَحانَهُ  ل تَْعظ  نْ  ب ه تََمتَّْعتُمْ  َوَما ب ذَْبح  َها، م   وتصدقتم لَْحم 

 اْشُكُروا تَعَالَى، هللا   َطاَعة   ف ي تَْرتَعُونَ  الحجة ذي من العَْشر   أَيَّام أَقَْمتُمْ  َمنْ  َويَا.أهديتم و منها

ف   َعلَى َوأََعانَُكمْ  َهَداكُمْ  إ ذْ  تَعَالَى هللاَ  َوار  ، الصَّ ل  اَرة   النَّفْس   وَعلَى َوالشََّواغ   يا و. ب السُّوء   األَمَّ

 هللا أنَّ  اذكروا أوالدكم وتربية أزواجكم عشرة أحسنتم و جيرانكم، و أرحامكم وصلتم من

يَدنَُّكمْ  َشَكْرتُمْ  لَئ نْ  َربُُّكمْ  تَأَذَّنَ  َوإ ذْ : ﴿تعالى فقال بالمزيد، شكر لمن تأَذَنَّ   فهو ،[7: إبراهيم﴾ ]أَلَز 

 .وشكره ربه تَعبَّد لمن والصالح الخير من يزيد

 هللا رضي  عائشة فعن الشكر، مع وسلم عليه هللا صلى رسولنا حال هللا رعاكم وتأملوا 

ْجاَلهُ، تَفَط ـَرَ  َحتَّى قَامَ  َصلَّى إذَا وسلم عليه هللا صلى هللا   َرُسولُ  َكانَ :)قالت عنها  قَالَتْ  ر 

نْ  تَقَدَّمَ  َما لَكَ  ُغف رَ  َوقَدْ  هَذَا أَتَْصنَعُ  هللا   َرُسولَ  يَا: َعائ َشةُ  َر، َوَما ذَْنب كَ  م   َعائ َشةُ  يَا»: فَقَالَ  تَأَخَّ

ا َعْبد ا أَُكونُ  أَفاََل   الوجود بنعمة عليكم أنعم الذي هللا فاشكروا. ومسلم   البخاريُّ  رواه( َشُكور 

ُ :﴿فقال اإلدراك وسائل بنعمة و الجهل بعد العلم بنعمة و العدم بعد نْ  أَْخَرَجُكمْ  َوّللاَّ  بُطُون   م 

َهات    [.78: النحل﴾. ]تَْشُكُرونَ  لَعَلَُّكمْ  َواأْلَْفئ َدةَ  َواأْلَْبَصارَ  السَّْمعَ  لَُكمُ  َوَجعَلَ  َشْيئ ا تَْعلَُمونَ  الَ  ُكمْ أُمَّ

 عما  العزة رب ربك سبحان واآلخرين األولين سيد كالم و الحكيم بالذكر إياكم و هللا نفعني 

 .العالمين رب هلل والحمد المرسلين على سالم و يصفون

 الثانية الخطبة

 النبي محمد سيدنا على األكمالن األتمان والسالم  والصالة إفضاله، و نواله على هلل الحمد* 

 هللا إال إله ال أن نشهد و ، بأذياله تعلق من جميع وعلى ، آله على و الزكي، الصادق األمي،

 َعلَْينَا تَعَالَى هللا   ن عَمَ  نَْلَحظَ  أَنْ  بنا حري    المؤمنين، معاشر:  بعد و رسوله و عبده محمدا وأن

نَ  شرعنا في َشَرعَ  َوف يَما ، شيء كل ف ي ، الشَّعَائ ر   م  ك  يعَة   أَْحَكام   ُكل    َوف ي والَمنَاس   الشَّر 

يل َها؛ َوأَْبَواب َها  و الخير هذا من حرموا الذين عباده و خلقه من كثير على ففضلنا َوتَْفص 

ينَ  تَعَالَى هلل   لََهْجنَا ذَل كَ  اْستَْشعَْرنَا إ ذَا فَإ نَّنَا الجسيم، الفضل د  يَن، َحام  ر  نَ  َوأَتَْينَا َشاك   الَحْمد   َمَواط 

، عَ  َوتجنبنا والشُّْكر  َ  إ نَّ .﴿َوالكُْفر   الُجُحود   َمَواض  نَّ  النَّاس   َعلَى فَْضل   لَذُو ّللاَّ  الَ  النَّاس   أَْكثَرَ  َولَك 

نَّا فمنْ  يشكرون، ال الناس أكثر أن تعالى هللا أخبر هكذا ،[243: البقرة] ﴾يَْشُكُرونَ   أدَّى م 

ه؟ ُشكرَ  نْ  َوقَل يل  : ﴿هللا قال ولهذا عليه؟ والدنيوية الدينية الن  عم ُشكرَ  أدَّى منا ومن جوارح   م 

يَ  بَاد   هللا يشكرون ال العباد   أكثرُ ! أشدَّه وما َخْطب من أعظمه فما ،[13: سبأ] ،﴾الشَُّكورُ  ع 



 العباد أن يعلم  إبليس الخبيث وألن النقم؛ من عنهم ودفع النعم، من أوالهم ما على تعالى

ا وكان منهم، كثير على الغفلة تغلب ضعفاء  وصدقَ  ظنَّ  إغوائهم على مجهوده ببذل جازم 

مْ  َصدَّقَ  َولَقَدْ :) تعالى قال الناس أغلب في ظنه يق ا إ الَّ  فَاتَّبَعُوهُ  َظنَّهُ  إ ْبل يسُ  َعلَْيه  نَ  فَر   م  

ن ينَ  نْ  آَلَت يَنَُّهمْ  ثُمَّ : ﴿إبليس اللعين قول حاكيا هللا وقال(. سبأ()20) اْلُمْؤم  مْ  بَْين   م  يه  نْ  أَْيد   َوم 

مْ  مْ  َوَعنْ  َخْلف ه  مْ  َوَعنْ  أَْيَمان ه  دُ َوالَ  َشَمائ ل ه  ينَ  أَْكثََرهُمْ  تَج  ر   عباد هللا فاتقوا[ 17: افاألعر﴾. ]َشاك 

 لعبادته، لكم توفيقه خصوصا الباطنة و الظاهرة نعمه على شكره و ذكره من اكثروا و هللا،

 و الصالة من باإلكثار طاعته إلى المبادرة و هللا ألوامر االستجابة على استعينوا و هذا

 و أغلق لما الفاتح محمد سيدنا على صل اللهم العظيم، الموقف في الورى مالذ على التسليم

 قدره حق آله على و المستقيم، صراطك إلى الهادي و بالحق، الحق ناصر سبق، لما الخاتم

 جميع بها لنا تقضي و واآلفات، األهوال جميع من بها تنجينا صالة العظيم، مقداره و

 أقصى بها تبلغنا و الدرجات، أعلى بها ترفعنا و السيئات، جميع من بها تطهرنا و الحاجات،

 آمين الممات بعد و الحياة في الخيرات جميع من الغايات

 لنا اغفر ربنا الوهاب أنت إنك رحمة لدنك من لنا وهب هديتنا إذ بعد قلوبنا التزغ ربنا)

 رؤوف إنك ربنا آمنوا، للذين  غال قلوبنا في والتجعل باإليمان سبقونا الذين وإلخواننا

 (رحيم

 (.العالمين رب هلل الحمد و) (المرسلين على سالم و يصفون عما العزة رب ربك سبحان)

  " بنيس منقار سعيد. ذ"  : رحمته و هللا فضل إلى الفقير ربه عبد إنشاء من الخطبة

 البيضاء الدار /البرجة عين/ الفيليت"  الرضوان"  بمسجد الخطيب


