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الغفور الشكور العزيز الغفور، سبحانه سبحانه جعل  رب العاملني - رب العاملني احلمد -
بادة األنبياء أرفعهم لديه قدرا، فجعلها عو عبادة الشكر أعلى العبادات عند حضرته شأً? 

  :ليها عز وجل النبيني واملرسلني فقالواملرسلني، وجَّه إ
  ).سبأ١٣( "ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكورُ  اْعَمُلوا َآَل َداُووَد ُشْكًرا َوَقِليلٌ "

عليه وعلى نبينا أفضل  الذين قاموا `ذه العبادة حق القيام، فقال عن نوحٍ وأثىن على النبيني 
صالة وأ   :مت السالمال

  ).اإلسراء٣( "ِإنَُّه َكاَن َعْبًدا َشُكورًا"
صالة وأمت الس   :الموقال عن إبراهيم أيب األنبياء عليه وعلى نبينا أفضل ال

ُعِمهِ "   ).النحل١٢١( "َشاِكًرا النـْ
طلب من املسلمني أمجعني لزmدة النعم وتكثري ، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له

عز اخلريات ومزيد الفضل والربكات يف مجيع األوقات أن يكونوا له دائمًا من الشاكرين، فقال 
  :شأنه

  ).عدالر ٧( "َلِئْن َشَكْرُمتْ الزِيَدنَُّكمْ "
إمام الشاكرين وسيد العابدين وأول احلامدين - يف  ،وأشهد أن سيد? دمحماً عبد هللا ورسوله

الدنيا ويوم الدين، الذي كان يقوم الليل بني يدي مواله حىت تتورم منه األقدام، فتقول السيدة 
x عائشة:  

  :؟ فيقول صلى هللا عليه وسلَّمروما zخمن ذنبك m رسول هللا أمل يغفر لك هللا ما تقدم 
   ).m عائشة أفال أكون عبداً شكورا(

وارزقنا ُهداه، ووفقنا للعمل بشرعه واتباع سنته يف اللهم صلِّ وسلِّم و~رك على سيد? دمحم 
  .الدنيا، وارزقنا لواء شفاعته والرُفقة معه يف اجلنة أمجعني آمني آمني m رب العاملني

  :ملؤمننيأيها األحبة مجاعة ا



 خطبة اجلمعة عبادة الشكر                                                                            فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد         

 هـ ١٤٣٧ذي احلجة  ١٤موافق  ١٦/٩/٢٠١٦اجلمعة   خطبة اجلمعة مبسجد الرمحن مبدينة السادس من أكتوبر

 فلوإن عبادة لُشكر - عز وجل هي العبادة الواجبة على املؤمن لربه يف كل وقٍت وحني، 
يف نفسه أو كان يف ولده أو كان يف ماله تدبَّر اإلنسان يف النعم اليت أفاءها عليه مواله، إن كان 

لكلية يف نعم رب او كان يف حياته أو كان فيما عند هللا يف الدار اآلخرة لوجد نفسه غارقًا ~
  :د قول هللا عز وجل فيهاالربية وال يستطيع عدَّها وال إحصاءها فُريدِّ 

  ).الرعد٣٤( "ال ُحتُْصوَها َوِإْن تـَُعدُّوا نِْعَمَة هللاِ "
عدوا نعمة هللا، ويعين نعمة واحدة وإن ت: تعدوا نعم هللا، وإمنا قالوإن  :مل يُقل هللا عز وجل

ما فيها من اخلري والرب والفضل العظيم من هللا نا وميتعنا `ا، لو أرد? يُفيضها علي من نعم هللا
أل�ا نعم العلي العظيم الوهاب اجلواد الكرمي عز لن نستطع عدَّه ولن نستطع حدَّه، العلي الكبري 

  .وجل
أن نشكر هللا عز وجل عليها، ولكي نستزيد منها أن هذه النعم حتتاج لكي حنافظ عليها 

ًا يف شكر هللا عز وجل عليها، ولكي نُثاب يف اآلخرة عليها أن نكون يف الدنيا من ُنسارع دوم
  .عباد هللا الشاكرين

والشكر على النعم يزيد اإلنسان منها، والشكر على  ،فالشكر على النعم حيافظ عليها
  .ريب فيهالنعم جيعل اإلنسان ذا جاٍه كبري ومنزلة عظيمة يف يوٍم جيمع هللا الناس فيه ليوٍم ال 

  كيف نشكر هللا عز وجل على نعمه اليت ال تُعد؟
ن قوله احلمد - يكفي يف شكر هللا عز وجل، لكن الشكر يف ظنَّ كثٌري من الناس أ

  : حقيقته
     ]. وعمٌل ~جلوارح واألركان واعرتاٌف وإقراٌر ~لقلب واجلنان،قوٌل ~للسان، [

  :جل كما قال يف قرآنهعرتف أن هللا عز و القلب يُقرُّ وياحلمد -، و فاللسان يقول 
  ).النحل٥٣( "َوَما ِبُكْم ِمْن نِْعَمٍة َفِمَن هللاِ "

سبغ هللا `ا على اإلنسان ظاهرًة أو ~طنة فإ�ا فضٌل من هللا وإكراٌم من أ أن كل النعم اليت
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هذه النعم بشكر ن يقبل هللا وعطاٌء من هللا جل يف ُعاله، واإلنسان ما عليه إال أهللا وهبٌة من 
  .هللا ليزيده عليها هللا عز وجل

  :الذي قال فيه هللا لداود وأهلهأما حقيقة الشكر العملي فهو 
  ).سبأ١٣( "اْعَمُلوا َآَل َداُووَد ُشْكًرا َوَقِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكورُ "

مها يف £ن يتسخدنعم `ا هللا عز وجل عليه، أأن يشكر اإلنسان هللا عز وجل بكل نعمة 
  : وهي الطاعات ومينعها عن املعاصي والذنوب والسيئات

  :نعمة اللسان
يف ه اإلنسان متخديس وهي أن عز وجل على هذه النعمة،فنعمة اللسان هي شكر هللا 

صح لعباد هللا ويف أي عملٍ ذكر هللا ويف تالوة كتاب هللا ويف توجي صاٍحل ينفعه يف دنياه  ه الُن
  . السبِّ وال الشتم وال اللعن وال أي شيٍئ يُغضب هللا جل يف ُعالهوال يستخدمه يف ،وُأخراه

  :نعمة العني
  :ونعمة العني أن ينظر `ا يف نفسه ويف اآلفاق لريى آ©ر نعم هللا عليه يف نفسه ويف اآلفاق

  ).يونس١٠١" (ُقِل اْنظُُروا َماَذا ِيف السََّماَواِت َواالْرضِ "
م لينال س `ا أحوال الفقراء واملساكني، لكي يعطف عليهوينظر `ا يف كتاب هللا، يتحسَّ 

رتم يف إرضاء هللا، وأن حي  أحوال العجزة فيعطف عليهم رغبةً ن ينظر إىلفضل هللا وإكرام هللا، وأ
  .بوصية حبيب هللا ومصطفاه األكابر ويرحم األصاغر عمالً 

بحه له خالق لبشر إىل ما اليُ وال ينظر `ا إىل املناظر اليت حرمها، فال ينظر `ا يف عامل ا
إىل  وال ينظر `ا إىل احملرمات وال ينظر `ا حىت يف عامل النتالبشر، فال ينظر `ا إىل العورات 

ُصحف وجتعل اإلنسان بعيدًا عن مواله ويستحق يف كل حلظة غضبه عز  املناظر اليت ُتسوِّد ال
  .وجل وال ينال رضاه

  :نعمة األُذن
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 أو أحاديث  عز جل عليها أن يستمع `ا إىل آmت كتاب هللاونعمة األُذن الشكر -
صح من الناصحني، ، وال أو الوعظ من األئمة أهل اخلشية واملتقني حبيب هللا ومصطفاه، أو الُن

  .`ا إىل الغيبة والنميمة وال قول الزور وال األخبار اليت تُثري الشك والريبة وتُفّرِق بني األ?ميستمع 
 ةاحلياهذه هللا عز وجل يف  ويف جوارح اإلنسان اليت سخرها لنا  يف اإلنسانوهكذا نعم هللا

  .الدنيا
  :نعمة املال

، وال أمجعه من ن أمجعه من حالل أحلَّه هللا يل£فشكر هللا عز وجل عليها نعمة املال أما 
صلوات ريب هللا ~حها كتاب هللا واليت بينها لنا رسول حرام، وأن أُنفقه يف الطُرق الشرعية اليت أ

وتسليماته عليه، فليس اإلنسان حرًا يف إنفاق ماله كما يدَّعي البعض، فأنت حرٌّ يف إنفاق هذا 
  .وما دام يف دائرة سنة رسول هللا ب هللا،كتااملال ما دام يف دائرة  

يف دنياك وُأخراك ألن هللا عز وجل  ُخيزيكأما إذا أنفقته على حسب هواك، فإن ذلك قد 
  :نفقه يف الدنيا سؤالنيحضرته، ويسأله عن كل قرٍش مجعه وأإلنسان أمام يُوقف ا

  .من أين إكتسبته ـ وفيم أنفقته
أم يف حالٍل ألنه نعمة  أي يف حرامٍ من أين اكتسبته أمن حراٍم أم من حالل، وفيم أنفقته 

  :صلى هللا عليه وسلَّميقول فيها من نعم هللا الُعظمى 
صاحل للرجل ( صاحلنعم املال ال   ).ال

  :نعمة الُعمر
وهي  ه هللا يف هذه احلياة،كرب النعم على اإلنسان يف حياته فهي ُعمره الذي وهبه لأأما 

وكل نفٍس ، ونفٌس يدخل ورمبا ال خيرج، د بني جنبيه، نفٌس خيرج ورمبا ال يعودنفاسه اليت ترتدَّ أ
  فيم أنفقته؟ من هذه األنفاس ُحياسب عليه املرء يوم يلقى رب الناس عز وجل 

تلقى هللا؟ أم يف معصية هللا فتكون عليك غمًا ومهَّا وكرً~ عظيماً أن ك يوم أيف طاعة تسرُّ 
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  .هللا عز وجل لقاءيوم 
  :هذه النعم كلها حتتاج إىل شكر هللا

  اصي تُزيل النعم عا         فإن املــــــــفارعه إذا كنت يف نعمةٍ 
   مـــــــــــالنق ن اإلله سريعفإ  وحافظ عليها بشكر اإلله       

دعاءاً نبوmً لطيفًا نردده صباحًا ومساءاً، فإذا أديناه صباحاً  صلى هللا عليه وسلَّموقد علمنا 
حفظنا اجلوارح من معاصي هللا، قد ما علينا من الشكر - ما دمنا  ومساءًا فقد أدينا

  :صلى هللا عليه وسلَّمقال  واستخدمناها يف طاعة هللا،
و £حٍد من خلقك فمنك وحدك ال اللهم ما أصبح يب من نعمة أ: فقالمن أصبح (

مسى يب من نعمٍة أو £حٍد من اللهم ما أ: ـ فقد أدَّى شكر ليلته، ومن أمسى فقالشريك لك 
  ).خلقك فمنك وحدك ال شريك لك فقد أدَّى شكر يومه

     :ا قالمأو ك
  .)أدعوا هللا وأنتم موقنون ~إلجابة(      

      
  :اخلطبة الثانية

النازل لنا يف والشكر - عز وجل على مجيع خريه  ،على نعمائهاحلمد - رب العاملني - 
  .رضه ومسائهأ

خصَّنا £عظم نعمة يف الوجود يف الدنيا  ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له
ره عليها وأن يُثبت اإلميان يف ن يعيننا على شكنسأله عز وجل أو واآلخرة وهي نعمة اإلميان، 

صاحلني قلوبنا حىت يتوافا?   .مسلمني ويُلحقنا ~ل
إمام األتقياء وسيد السعداء وصاحب الوجاهة  ،وأشهد أن سيد? دمحمًا عبد هللا ورسوله

   .الُعظمى يوم العرض واللقاء
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واجعلنا يف  ،يعتهه وشر وارزقنا يف الدنيا اتباع هدياللهم صلِّ وسلِّم و~رك على سيد? دمحم 
كرم m أ هل جوار حضرته يف جواركعته واجعلنا يف اجلنة أمجعني من أهل لواء شفااآلخرة من أ

   .األكرمني
  :أيها األحبة مجاعة املؤمنني

  :رواه له أمني الوحي جربيل فيم صلى هللا عليه وسلَّمحكى لنا النيب 
 صلى هللا عليه وسلَّمفقال كيف سيحاسب هللا اخللق يوم القيامة على نعمة الشكر؟ 

  :ألصحابه
ن أخربين به أ جربيل فكان فيماخرج من عندي آنفاً ـ : خرج من عندي اآلن ـ أو يف رواية(

وعرضها ثالثني فرسخاً، وبينها  بحر طوهلا ثالثني فرسخاً،رجًال أقامه هللا يف جزيرة يف عرض ال
 اجلزيرة عني ماء يشرب منها ويتوضأالبحر عرضه أربعة آالف فرسخاً، وهيأ هللا له يف هذه 

صوم يومه فإذا حان الغروب جر وجعل له فيها شويغتسل منها،  ة رمان ُخترج له يف كل يوٍم رمانه ي
، وطلب من هللا عز وجل أن ُيطيل عمره فأطال هللا عز وتفرَّغ لعبادة هللا أخذها وأفطر عليها

ل، وطلب من هللا عز وجل أن يقبضه عام يف طاعة هللا عز وج ةوجل عمره حىت عاش مخس مائ
  .أي ال zكله األرضوأن ال جيعل لألرض سبيًال على أعضائه،  وهو ساجد،

عز وجل أن هللا عز وجل فنحن منر عليه صعوداً وهبوطاً وجند له يف علم هللا : قال يل جربيل
  : يقول له يوم القيامة

أدخلوا عبدي  :فيقول هللا تعاىل بل بعملي m رب ـ: أدخلوا عبدي اجلنة برمحيت ـ فيقول(
 فتأخذه املالئكة أدخلوا عبدي النار،: ل هللا تعاىلفيقو بل بعملي m رب ـ : اجلنة برمحيت ـ فيقول

  : ـ مث يقول هللا عز وجل هلمُردُّوه : جتاه النار فيستغيث ~- عز وجل ـ فيقول هللا تعاىل هلم
 ين فيها؟ ومن الذي أخرج لك املاء العذبمن الذي هيأ لك اجلزيرة يف عرض البحر لتعبد

وسط املاء اُألجاج فيها؟ ومن الذي جعل لك يف كل يوٍم رمانة وهي ال تُثمر إال مرًة واحدًة يف 
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ساجدًا وحقق طلبك؟ ـ  قبضك أعضاءك على طاعيت؟ ومن الذي ؟ ومن الذي قوَّىالعام
نعم العبد أنَت يف طاعيت، : يقولمث  أدخلوا عبدي اجلنة برمحيت،: أنت m رب ـ فيقول: فيقول

   ).m دمحم إمنا األشياء برمحة هللا عز وجل: فيقول جربيل
ال حبوله وقوته، ، وال نستطيع أن منتنع عن معضيته إفال نستطيع أن نعبد هللا إال برمحته

ها ، وأن يعلم أن األمور كلعتماد على هللاأن ُحيسن التوكل على هللا، وأن يُتم اإل فعلى املؤمن
  . ومعونة هللا، وال ينسب لنفسه فضًال إال إذا نسبه أوًال إىل موالههللابتوفيق هللا ورعاية 

ذا فضل هللا عز هذا توفيٌق من هللا عز وجل يل، ه: يقول فإذا حتدَّث عن توفيق حدث له
، كنا - ىل هللا ونسبنا الفضل كلهعز وجل إيلَّ، فلو نسبنا األمور إهذه منٌن من هللا  وجل علّي،

  :حبمد هللا من عباده الشاكرين الذاكرين احلاضرين مع حضرته يف كل وقٍت وحني
  )٧٣( "ُقْل ِإنَّ اْلَفْضَل بَِيِد هللا يـُْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َوهللا َواِسٌع َعِليمٌ "
  : دون منشدينأصحاب احلبيب هذه احلقيقة اإلهلية فكانوا يردِّ  مَ هِ فَ 

  اـــــينا     وال تصدقنا وال صليناللهم لوال هللا ما اهتد
  وثبِّت األقدام إذ القيناـــــــــــــــا      فأنزلن سكينة علين

صالة عندما نقرأ الفاحتة  وأمر? هللا عز وجل أن نُقر `ذه احلقيقة يف كل ركعة من ركعات ال
  :ونقول كما علمنا هللا ونتوجه `ا إىل هللا

كَ " َّcَك نـَْعُبُد َوِإ َّcالفاحتة٥( "َنْسَتِعنيُ  ِإ.(  
، وارزقنا األتقياء األنقياءواجعلنا من عبادك عنا على ذكرك وشكرك وُحسن عبادتك اللهم أ

  . التقى واهلدى والعفاف والغىن
صار? ويف قُ  جاتنا و وتنا ما أحييتنا، و~رك لنا يف أوالد? وز اللهم ~رك لنا يف أمساعنا وأب

  .واحفظهم من رفقاء السوء واملنكرينائعني املهديني، ادك الطدوماً من عبوبناتنا، واجعلهم 
، اللهم وفقنا زاهقًا وهالكًا وارزقنا اجتنابهر? الباطل ر? احلق حقًا وارزقنا اتباعه، وأاللهم أ



 خطبة اجلمعة عبادة الشكر                                                                            فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد         

 هـ ١٤٣٧ذي احلجة  ١٤موافق  ١٦/٩/٢٠١٦اجلمعة   خطبة اجلمعة مبسجد الرمحن مبدينة السادس من أكتوبر

صاحلات،    .واملداومة على فعل الطاعاتإىل فعل اخلريات واستباق ال
األحياء منهم  نات،ملؤمنني واملؤمت واللمسلمني واملسلمااللهم اغفر لنا ولوالدينا، و 

  .إنك مسيٌع قريٌب جميب الدعوات m أرحم الرمحني واألموات،
ولتنفيذ سنة خري أحبتك، وارزقهم املسلمني للعمل بشريعتك،  وفق حكامنا وحكاماللهم 

صاحلة   .ملا فيه خري العباد والبالد ، ووفقهمالبطانة ال
قع الظاملني يف الظاملني وأخرج املسلمني من بينهم هلك الكافرين ~لكافرين، وأو االلهم 

  .واجعل ختطيط اليهود يف حنورهم إىل يوم الدينساملني غامنني، 
  :عباد هللا اتقوا هللا 
َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبـَْغيِ  ِإنَّ هللاَ "  jَُْمُر iِْلَعْدِل َواالْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَىب َويـَنـْ

  ).النحل٩٠( "يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 
صالةواشكروه على نعمكم يزدكم، أذكروا هللا يذكركم واستغفروه يغفر لكم،    .وأقم ال

  


