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شكر النعم
ممخص الخطبة

اب الشكر وأجر الشاكرين -ٗ .الشكر صفة
ٔ -وجوب شكر اهلل تعالى-ٕ .
أعظم الشكر -ٖ .ثو ُ
ُ
األنبياء والصالحين -٘ .حقيقة الشكر -ٙ .ال يبمغ العبد تمام شكر اهلل تعالى -ٚ .شكر اهلل تعالى
عمى نعمة الطاعة -ٛ .فضل نوافل العبادات -ٜ .الحث عمى الثبات واالستقامة.
-------------------------

الخطبة األولى

أما بعد :فاتقوا اهلل عباد اهلل ،فتقوى اهلل خير ما ِ
عممتم ،وأفضل ما اكتسبتم.
ُ
أييا المسممونَّ ،
أوجب الواجبات وآكد المفروضات،
تعد وال تُحصى
شكر اهلل عمى نعمو التي ال ّ
ُ
إن َ
ِ
َّي َنا ِ
ام ْي ِن أ ِ
َن ا ْش ُك ْر ِلى
ان بِو ِال َد ْي ِو َح َمَمتْوُ أ ُّ
قال اهلل تعالىَ :وَوص ْ
ال ْن َس َ
ُموُ َو ْىنًا َعَمى َو ْى ٍن َوِف َ
صالُوُ فى َع َ
ِ
ِ
ير [لقمان ،]ٔٗ:وقال تعالىَ :فا ْذ ُك ُرونِى أَ ْذ ُك ْرُك ْم َوا ْش ُك ُروْا ِلي َوالَ تَ ْكفُُر ِ
ون
َوِلوال َد ْي َك ِإلَ َّى اْل َمص ُ
[البقرة ،]ٕٔ٘:وقال عز وجل :وا ْش ُكروْا نِعم َ َّ ِ
ون [النحل.]ٔٔٗ:
ت المو ِإن ُك ْنتُ ْم ِإيَّاهُ تَ ْع ُب ُد َ
َ ُ َْ
اج نَّ ْب َتِميوِ
ٍ
ِ
الكفر باهلل تعالى ،قال عز وجل :إَِّنا َخَم ْق َنا ِ
َم َش ٍ
ان من ُّن ْ
نس َ
ال َ
ط َفة أ ْ
الشكر هلل تعالى يقابل َ
و ُ
يل ِإ َّما َش ِ
فَجعْم َناه س ِميعاً ب ِ
اك اًر َوِا َّما َكفُو اًر [النسان.]ٖ ،ٕ:
صي اًر ِإَّنا َى َد ْي َناهُ َّ
السبِ َ
َ
ََ ُ َ

ثم شكر بقية النعم
أعظم الشكر
البعد عن محرماتوَّ ،
اليمان باهلل تعالى ،وأداء فرائضو وواجباتو ،و ُ
ُ
و ُ
الكفر بالرسالة بالعراض عن اليمان باهلل تعالى ،وترك
إجماالً وتفصيلً .كما أن
أعظم كفران النعم ُ
َ

ان بقية النعم.
فرائض اهلل وواجباتو ،وفعل المعاصي ،ثم كفر ُ
الشكر هلل تعالى ثو ُابو عظيم ،وأجره كريم ،ينجي اهلل بو من العقوبات ،ويدفع اهلل بو المكروىات ،قال
و ُ
تعالىَّ :ما ي ْفع ُل المَّو بِع َذابِ ُكم إِن َش َكرتُم وءام ْنتُم و َكان المَّو َش ِ
اك اًر َعِميماً [النساء ،]ٔٗٚ:وقال عز
ْ ْ َ َ ْ َ َ ُ
َ َ
ُ َ ْ
َّ
اصبًا ِإال آ َل لُ ٍ
الن ُذ ِر إَِّنا أَرسْم َنا عَم ْي ِيم ح ِ
ت َقوم لُ ٍ
َّ
وط بِ ُّ
اىم بِ َس َح ٍر ّن ْع َم ًة ّم ْن ِع ِند َنا
وط َّنج ْ
َّي َن ُ
َْ َ ْ َ
وجلَ :كذ َب ْ ْ ُ
َك َذِل َك َن ْج ِزى َمن َش َك َر [القمر.]ٖ٘-ٖٖ:
الشكر تزيد بو النعم ،وتدوم بو البركات ،قال اهلل تعالىَ :وِا ْذ تَأ ََّذ َن َرُّب ُك ْم َل ِئن َش َك ْرتُ ْم ِ
يدنَّ ُك ْم َولَ ِئن
ألز َ
و ُ
يد [إبراىيم.]ٚ:
َك َف ْرتُ ْم ِإ َّن َع َذابِى لَ َشِد ٌ
َّ ِ َِّ
ص َدقَ َنا َو ْع َدهُ َوأ َْوَرثََنا
واذا عاين الشاكرون بيجة الجنة
ونعيميا ولذةَ عيشيا قالوا :اْل َح ْم ُد لمو الذى َ
َ
ِِ
ين [الزمر.]ٚٗ:
ض َنتََب َّوأُ ِم َن اْل َجَّن ِة َح ْي ُ
ث َن َشاء َفنِ ْع َم أ ْ
األر َ
َج ُر اْل َعامم َ
ْ
ان
الشكر صفة األنبياء والمرسمين وعباد اهلل الصالحين ،قال اهلل تعالى عن نوح عميو السلمِ :إَّنوُ َك َ
و ُ
ِ ِ ِ
ُم ًة َقانِتًا ِلمَّ ِو َحنِيفًا
َع ْب ًدا َش ُك ًا
ان أ َّ
يم َك َ
ور [السراء ،]ٖ:وقال عن إبراىيم الخميل عميو السلم :إ َّن إ ْبراى َ
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صر ٍ
اجتَباه و َى َداه ِإلَى ِ
اك اًر ْ ِ ِ
ك ِمن اْلم ْش ِرِكين َش ِ
اط ُّم ْستَِق ٍيم [النحل ،]ٕٔٔ ،ٕٔٓ:وقال
َ
ألن ُعمو ْ َ ُ َ ُ
َولَ ْم َي ُ َ ُ
تعالى :وَقِمي ٌل م ْن ِع َب ِاد َ َّ
ور [سبأ.]ٖٔ:
ّ
ى الش ُك ُ
َ
ِ
التحدث بيا بالمسان ،قال اهلل
وحقيقةُ الشكر ومعناه
الثناء عمى المنعم جل وعل بنعمو ،وذكرىا و ّ
ُ
ث [الضحى.]ٔٔ:
تعالىَ :وأ َّ
ك فَ َح ّد ْ
َما بِنِ ْع َم ِة َرّب َ
والشكر أيضًا محبةُ ِ
ود
اع َممُوْا َ
ءال َد ُاو َ
المنعم جل وعل بالقمب والعمل بما يرضيو ،قال عز وجلْ :
ُ
ِ
ِ
ِ
َّ
أحبوا اهلل من كل قموبكم لما يغذوكم بو من
ور [سبأ ،]ٖٔ:وقال ّ (( :
ُش ْك اًر َوَقمي ٌل ّم ْن ع َباد َ
ى الش ُك ُ
النعم))(ٔ)[ٔ] ،وعن عائشة رضي اهلل عنيا قالت :كان رسول اهلل يقوم من الميل حتى تتفطّر قدماه،

تقدم من ذنبك وما تأخر؟! فقال(( :أفل أكون
فقمت :يا رسول اهلل ،تفعل ىذا وقد غفر اهلل لك ما ّ
عبداً شكو اًر؟!)) رواه البخاري(ٕ)[ٕ]َّ .
فدل عمى َّ
شكر هلل تعالى.
أن
َ
العمل بالطاعة ٌ

فأعضاء البدن إذا استعمميا المسمم في طاعة
يحب اهلل عز وجل،
الشكر أيضًا استعما ُل النعمة فيما ّ
ُ
و ُ
أعضاء بدنو
العبد
العبد فيما أح ّل اهلل لو فقد شكر اهلل عمى أعضاء بدنو ،واذا استخدم ُ
اهلل واستخدميا ُ
َ

المسمم في
شكر اهلل عز وجل ،وحارب ربَّو بنعم اهلل تعالى .والما ُل إذا أنفقو
في معاصي اهلل فقد فاتو ُ
ُ
العبد
الواجب و
اب اهلل فقد شكر اهلل عمى نعمة المال ،واذا أنفقو ُ
ّ
المستحب أو المباح يبتغي بذلك ثو َ
شكر اهلل عز وجل،
في معاصي اهلل تعالى أو المكروىات أو في فضول المباحات
ّ
المضرة فقد فاتو ُ

العبد بالطيبات
واستعان بالمال عمى ما يُغضب ربَّو ،ويكون وبا ً
ال عميو في الدنيا واآلخرة .واذا تمتَّع ُ
والمباحات وشكر اهلل عمييا ِ
وعمم من قمبو أنيا نعم اهلل تفضَّل بيا عمى عباده فقد ّأدى ما عميو في
َ
ِ
ب المَّوُ َمثَ ً
ل َق ْرَيةً
ض َر َ
عرض النعم لمتغير ،قال اهلل تعالىَ :و َ
ىذه النعم ،واذا نسي المنعم جل وعل فقد ّ
َّ ِ
ِ َّ ِ
ت ِ
ط َمئَِّن ًة َيأْتِييَا ِرْزقُيَا َرَغ ًدا ّمن ُك ّل َم َك ٍ
اس اْل ُجوِع
ءام َن ًة ُّم ْ
ان َف َك َف َر ْ
َك َان ْ
ت بِأ َْن ُعم المو َفأَ َذا َقيَا الموُ ل َب َ
ِ
ون [النحل.]ٕٔٔ:
ص َن ُع َ
َواْل َخ ْوف بِ َما َك ُانوْا َي ْ

وميما اجتيد المسمم وشكر فمن يستطيع أن يقوم بشكر نعم اهلل عمى التمام لقول اهلل تعالىَ :وِان
ِ
َّ
َّ ِ
ِ
أحد
يم [النحل ،]ٔٛ:ولقول النبي (( :لن يدخل الجنةَ ٌ
ص َ
تَ ُع ُّدوْا ن ْع َمةَ المو الَ تُ ْح ُ
وىا ِإ َّن الم َو لَ َغفُ ٌ
ور َّرح ٌ
يتغمدني اهلل برحمتو))(ٖ)[ٖ] .ولكن
منكم بعممو)) ،قالوا :وال أنت يا رسول اهلل؟ قال(( :وال أنا إال أن
َ

عجزه عن شكر نعم رّبو ،وأنو لو شكر عمى التمام فالشكر يحتاج إلى شكر،
حسب المسمم أن يعمم َ
ُ
يسدد ويقارب ،ويكثر االستغفار.
أمر ربو ،ويبتعد عن معصيتو ،وأن ّ
ُ
وحسبو أن يمتثل َ
ٍ
لطاعة لربو فعميو أن ال يبطَميا
أعظم نعمة عمى المكمّفين طاعة اهلل عز وجل ،فإذا ُوفّْق المسمم
و ُ
ٍ
بمعصية مضادة ،وعميو أن ال يأتي بما ينقصيا ،وأن يتبعيا طاعةً أخرى ،فإن الحسنة بعد الحسنة

شكر لمحسنة وزيادةُ ثواب ،وما من طاعة فرضيا اهلل عز وجل إال شرع من جنسيا من الطاعات ما
ٌ
ِ
عبده الجنات العل ،فالصلة والزكاة والصيام و ُّ
الحج
يزداد بو المسمم إلى اهلل قربى ،وما ُيدخل اهلل بو َ
نقصيا ،ويتسابق فييا المتسابقون في الخيرات ،فمن صام
وغيرىا شرع اهلل نواف َل مثميا ،تجبر َ
ُ
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صح بذلك الحديث(ٗ)[ٗ] .ونوافل الصيام
رمضان وأتبعو ستِّا من شوال كان كصيام الدىر ،كما ّ
المستحبة األخرى يرفع اهلل بيا الدرجات ،ويكفّر بيا السيئات .ونوافل الصلة المعمومة والنفقات التي

شكر عممي هلل تعالى ،يزكي اهلل بو العباد،
تأتي بعد الزكاة ونوافل الحج والعمرة والنوافل األخرى ٌ
أعظم الثواب في يوم المعاد.
ويجزي اهلل بو
َ
ِ
ان اهلل وزيادةَ ثوابو والحرز من
عباد اهلل ،ما
أحسن الطاعات بعد الطاعات؛ ّ
ألن في ذلك رضو َ
َ
غضب اهلل تعالى ونقص ثوابو أو حرمان
أقبح السيئات بعد الحسنات؛ ألن في ذلك
َ
عقابو ،وما َ
الثواب بالكمية.

فرب رمضان ىو ُّ
فدوموا ـ رحمكم اهلل ـ عمى طاعة رّبكم في الشيور واأليام كمّياُّ ،
رب الشيور
واألعوامُّ ،
قدم ألىوال القيامة
فوز من ّ
ورب المكان والزمان ،فميس لممؤمن راحة قبل لقاء رّبو ،فيا َ
ِ
السيئات والموبقات ،قال اهلل تعالى:
نسي آخرتَو ولقي في قبره
َ
األعمال الصالحات ،ويا ندام َة من َ
َّ
َّ
ياأَيُّيا الَِّذين ءام ُنوْا اتَّقُوْا المَّو وْلتَنظُر َن ْفس َّما َق َّدم ْ ِ ٍ
ونوْا
ون َوالَ تَ ُك ُ
ير بِ َما تَ ْع َممُ َ
ََ ْ ٌ
ت ل َغد َواتَّقُوْا الم َو ِإ َّن الم َو َخبِ ٌ
َ
َ
َ َ
ِ
ِ
َّ
َِّ
اب َّ
اب اْل َجَّن ِة
ون َ
َنس ُ
َص َح ُ
َص َح ُ
اى ْم أَنفُ َسيُ ْم أُوَلئ َك ُى ُم اْل َفاسقُ َ
َكالذ َ
الن ِار َوأ ْ
ال َي ْستَِوى أ ْ
ين َن ُسوْا الم َو َفأ َ
ِ
ِ
ون [الحشر.]ٕٓ-ٔٛ:
َص َح ُ
اب اْل َجَّنة ُى ُم اْل َفائ ُز َ
أ ْ
بارك اهلل لي ولكم في القرآن العظيم ،ونفعني واياكم بما فيو من اآليات والذكر الحكيم ،ونفعنا بيدي
سيد المرسمين وبقولو القويم ،أقول قولي ىذا ،وأستغفر اهلل لي ولكم ولسائر المسممين من كل ذنب،

فاستغفروه إنو ىو الغفور الرحيم.

-------------------------

الخطبة الثانية

رب العالمين ،الرحمن الرحيم ،أحمده سبحانو عز وجل وأشكره عمى فضمو العميم ،وأشيد
الحمد هلل ّ
أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو العميم الحكيم ،وأشيد أن نبينا وسيدنا محمداً عبده ورسولو النبي
الكريم ،الميم صل وسمم وبارك عمى عبدك ورسولك محمد ،وعمى آلو وصحبو ذوي النيج القويم.

أما بعد :فاتقوا اهلل تعالى وأطيعوه ،وتقربوا إليو وال تعصوه.

نبيكم الموصوف بالخمق العظيم ،واحذروا
عباد اهلل ،استقيموا عمى صراط اهلل المستقيم ،واتّبعوا سنةَ ّ
وردوه خائبًا
ىباء منثو ًار ،فاستعينوا عميو باهللّ ،
الشيطان واليوى فإنو يريد أن يجعل األعمال الصالحة ً
ِ
َِّ
يعوْا المَّ َو
مدحو اًر بالمداومة عمى الطاعة والبعد عن كل معصية ،قال اهلل تعالى :ياأَيُّيَا الذ َ
ءام ُنوْا أَط ُ
ين َ
ِ
اس ِإ َّن و ْع َد المَّ ِو َح ّّ
َع َماَل ُك ْم [محمد ،]ٖٖ:وقال تعالى :ياأَيُّيَا َّ
ل
يعوْا َّ
ق فَ َ
الر ُسو َل َو َ
ال تُْب ِطمُوْا أ ْ
الن ُ
َوأَط ُ
َ
ِ
ِ
الد ْن َيا والَ َي ُغ َّرنَّ ُكم ِبالمَّ ِو اْل َغرور ِإ َّن َّ
تَ ُغ َّرَّن ُكم اْلحياةُ ُّ
الش ْي َ
ان لَ ُك ْم َع ُد ّّو َفاتَّخ ُذوهُ َع ُد ّواً ِإنَّ َما َي ْد ُعو ح ْزَبوُ
ط َ
ُ ُ
ْ
ُ
َ
اب الس ِ
ِلي ُك ُ ِ
َص َح ِ
َّع ِ
ير [فاطر.]ٙ ،٘:
َ
ونوْا م ْن أ ْ
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واعمموا أنكم عمى ربكم تعرضون ،وبأعمالكم مجزّيون ،وعمى زمن الميال والتفريط نادمون ،وعن
تمحيا،
معاذ رضي اهلل تعالى عنو قال :قال رسول اهلل (( :اتق اهلل حيثما كنت ،وأتبع السيئة الحسنة ُ

وخال ِ
ق الناس بخمق حسن))(٘)[ٔ].

عباد اهلل ،إن اهلل أمركم بأمر بدأ فيو بنفسو ،فقال عز من قالِ :إ َّن المَّو وم َلئِ َكتَو ي ُّ
ون َعمَى َّ
النبِ ّى
صم َ
ُُ َ
َ ََ
َِّ
صمُّوْا َعَم ْي ِو َو َسمّ ُموْا تَ ْسِميمًا [األحزاب ،]٘ٙ:وقد قال (( :من صمى عمي صلة
ياأَيُّيَا الذ َ
ءام ُنوْا َ
ين َ

واحدة صمى اهلل عميو بيا عش ًار)).

فصموا وسمموا عمى سيد األولين واآلخرين وامام المرسمين.

الميم صل عمى محمد وعمى آل محمد كما صميت عمى إبراىيم وعمى آل إبراىيم ،إنك حميد مجيد،

وبارك عمى محمد وعمى آل محمد كما باركت عمى إبراىيم وعمى آل إبراىيم ،إنك حميد مجيد ،الميم

وارض عن الصحابة أجمعين...
__________

(ٔ) أخرجو الترمذي في المناقب ( ،)ٖٜٚٛوالطبراني في الكبير (ٖ ،)ٕٛٔ/ٔٓ ،ٗٙ/وأبو نعيم في

الحمية (ٖ ،)ٕٔٔ/والبييقي في الشعب ( )ٖٔٚٛ ،ٗٓٛمن طريق ىشام بن يوسف ،عن عبد اهلل

بن سميمان النوفمي ،عن محمد بن عمي بن عبد اهلل بن عباس ،عن أبيو ،عن ابن عباس رضي اهلل

عنيما وليس فيو(( :من كل قموبكم)) ،وقال الترمذي" :ىذا حديث حسن غريب ،إنما نعرفو من ىذا

الوجو" ،وصححو الحاكم ( ،)ٗٚٔٙوقال الذىبي في السير (" :)ٕ٘ٛ/ٜىذا حديث غريب فرد ،ما
رواه عن ابن عباس إال ولده عمي ،وال عن عمي إال ابنو محمد أبو الخمفاء ،تفرد بو عنو قاضي

صنعاء عبد اهلل بن سميمان ،ولم يروه عنو إال ىشام ...وليس النوفمي بمعروف" ،وضعفو األلباني في

ضعيف الترمذي (ٕ.)ٜٚ

(ٕ) أخرجو البخاري في التفسير ( ،)ٖٗٛٚوكذا مسمم في صفة القيامة (ٕٓ.)ٕٛ

(ٖ) أخرجو البخاري في الرقاق (ٖ ،)ٙٗٙٚ ،ٙٗٙومسمم في صفة القيامة ( )ٕٛٔٛ ،ٕٛٔٙمن
حديث أبي ىريرة ومن حديث عائشة رضي اهلل عنيما.

(ٗ) أخرجو مسمم في الصيام (ٗ )ٔٔٙمن حديث أبي أيوب األنصاري رضي اهلل عنو.

(٘) أخرجو الترمذي في البر ( ،)ٜٔٛٚوكذا الدارمي في الرقاق (ٔ )ٕٜٚمن حديث أبي ذر رضي
اهلل عنو ،وقال الترمذي" :حديث حسن صحيح" ،ثم أخرجو عن محمود بن غيلن ،عن وكيع ،عن
سفيان ،عن حبيب بن أبي ثابت ،عن ميمون بن أبي شبيب ،عن معاذ بو .وقال" :قال محمود:

والصحيح حديث أبي ذر" .وىذا االختلف من سفيان الثوري ،فقد أخرجو أحمد في المسند (٘)ٖٔ٘/

عن وكيع ،عن سفيان ،وقال في آخره" :قال وكيع :وقال سفيان مرة :عن معاذ ،فوجدت في كتابي:

موقع الشيخ الداعية االسالمى
على الحارون

www.alielharony.com

عن أبي ذر ،وىو السماع األول" .وروي من وجو آخر مرسلً ،ورجحو الدارقطني كما في جامع

العموم والحكم (ٔ .)ٖٜ٘/ثم قال ابن رجب" :وقد حسن الترمذي ىذا الحديث ،وما وقع في بعض
النسخ من تصحيحو فبعيد ،ولكن الحاكم خرجو وقال :صحيح عمى شرط الشيخين ،وىو وىم من

وجيين" ،ثم ذكرىما رحمو اهلل .فالحديث حسن ،وقد حسنو األلباني في صحيح الترغيب (ٓ٘،ٕٙ

ٓ.)ٖٔٙ

