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 فوزى محمد أبو زيد فضيلة الشيخ 
 ىـ 0443رجب  01موافق  22/4/2102اجلمعة 

 ها ـ مسجد عبد ادلنعم رياض نخطبة اجلمعة ـ ب
 )حقيقة الشكر هلل عز وجل(

وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال الغفور الشكور، احلمد هلل رب العادلني هلل رب العادلني    
 زُلاطني بنعمائو: ىراً مجعني ظاعمَّنا بآالئو وجعلنا أ، شريك لو

 لقمان(.20" )َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُو ظَاِىَرًة َوبَاِطَنةً "
علمو اهلل عز وجل بوحيو ما ُُيبو ويرضاه فقام بو  ،وأشهد أن سيدنا زلمداً عبد اهلل ورسولو

 وعلمنا ما ينبغي أن نكون عليو مع حضرة اهلل لنيل رضاه.
وُقدوًة للمؤمنني الذي جعلتو يا أهلل رمحة للعادلني رك على سيدنا زلمد اللهم صلِّ وسلِّم وبا

  وصلاًة للللق أمجعني م  أىوال يوم الدي .وًأسوًة للمتقني
م  اىتدى هبديو إىل يوم صلى اهلل عليو وعلى آل بيتو الطيبني وصحابتو ادلباركني وكل 

  علينا معهم أمجعني آمني آمني يا رب العادلني.و الدي  
 أيها األحبة مجاعة ادلؤمنني:

بنا ادلشكالت اليت حفَّت  ضل  يف ىذا الوقت ويف ىذا الزم  ويف ىذا احلني وسط خضمِّ 
ولنا وبيننا أمجعني، ضلتاج إىل عبادة علمها اهلل لرسلو وأنبيائو حتفظنا م  اآلفات والعاىات 

 عم اهلل جل يف ُعاله.وتُزيد لنا اخلري والربكة يف كل ما لنا أو حولنا م  نوادلشكالت 
 كما قال اهلل يف كتاب اهلل:لنعمة وىذه العبادة  اوىذه 

 يقول اهلل عز وجل لداود وآلو يف شأنو: ،وقليل م  يفعلها، وأقلُّ م  القليل م  يقوم هبا
 سبأ(.04) "اْعَمُلوا َآَل َداُووَد ُشْكًرا َوَقِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكورُ "

تفكَّر حلظًة يف أي حلظٍة يف اليوم أو يف الليلة أو كل يوٍم وليلة مرة،  يف حني أن اإلنسان لو
وفيما حولو م  اخلريات واآليات اليت سلَّرىا لو اهلل لوجد  فيما يف نفسو م  عجائب ُصنع اهلل،

 يف ىذه احلياة. يتو بنااعلُعجاب يف عناية اهلل ور العجب ا
باطنة  انًا وشفتني ويدي  ورجلني وبينهم نعمٌ عينني وأُذنني ولس :لك نعمًا ظاىرةاهلل خلق 
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هبا أنت خليفة اهلل يف األكوان: عقٌل وقلٌب وروٌح ونفٌس وخلق لك كل شيٍئ حولك فما ُخلق  
ال لك، فاألرض م  الكائنات اليت حولنا إ كائ ٍ فائدة أي   وال تكونُ شيٌئ يف الكون كلو إال لك 

والبحار واألشجار واألطيار وكل سللوقات اهلل والسماوات والشمس والقمُر والنجوم واجلبال 
 يقول لك فيها اهلل:

 اجلاثية(.04) "ْرِض َجِميًعا ِمْنوُ َوَسخََّر َلُكْم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الَ "
السماوات وما يف األرض ُمسلٌر لك أيها اإلنسان، فعليك أن تشكر اهلل عز ما يف كل 
 :احلفيظ ولكي يُدميها عليك الدائملنعم لكي ُيفظها لك اوجل ىذه 

 مـــــا       فإن المعاصي تُزيل النعــــفي نعمٍة فارعهــــ إذا كنتَ 
 ريع النقمــــــــــــــــفإن اإللو س  وحافظ عليها بشكر اإللو     

 عليو. ال يستطيع أن يُويفِّ شكر نعمة واحدة م  نعم اهلل عز وجلواإلنسان إذا تُرك ونفسو 
أخربه بو ملك الوحي جربيل أن فيما  صلوات ريب وتسليماتو عليورسولنا الكرمي  ُيكي

أقامو اهلل عز وجل على رأس جبل يف جزيرة يف وسط البحر عرضها ثالثني فرسلًا وطوذلا  رجالً 
عني ماٍء يشرب منها ويغتسل منها لو  ، وجعلوحولو البحر أربعة آالف فرسلاً  ،ثالثني فرسلاً 
وشجرة رماٍن خُترج لو كل يوٍم مثرة فيظلَّ طوال يومو يتعبَّد دلواله فإذا غرُبت ويتوضأ منها، 
جل يف هلل يأخذ الرمانة ويشرب م  ادلاء ويتوضأ ويستعيد الصالة ىل أسفل اجلبل الشمس نزل إ

ن ُيطيل اجدًا فاستجاب لو، وطلب م  اهلل أأن يقبضو وىو سُعاله، وطلب م  اهلل عز وجل 
 :صلى اهلل عليو وسلَّمالوحي جربيل للحبيب مائة عام، يقول أمني ه مخسعمر عمره فجعل 
أن اهلل عز ، وصلد لو يف علم اهلل عز وجل يف النزولوفاه اهلل ساجدًا وضل  منر عليو ]وقد ت

 وجل إذا أوقفو بني يديو يقول دلالئكتو:
: أدخلوا عبدي )أدخلوا عبدي اجلنة برمحيت، فيقول: بل بعملي يا رب، فيقول اهلل تعاىل

ي النار، فتحتوشو زبانية أدخلوا عبداجلنة برمحيت، فيقول: بل بعملي يا رب، فيقول اهلل تعاىل: 
 ه عملو بنعمٍة واحدٍة أنعمنا عليو هبا،و مث يقول: ُردُّوه وقايسجهنَّم، فيستغيث باهلل فُيغيثو اهلل، 

 :اهلل عليو وسلَّم صلىقال ضعوا عملو كلو يف كفٍِّة وزنوه وقسوه بنعمة البصر، 
 .ت نعمة البصر بعمل مخس مائة عام(فرجح
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لسماء وأعظم منها يف ايف األرض و  وما بالكم بنعم اهلل السابغةفما بالكم ببقية األعضاء؟  
ونعمة القرآن ونعمة الرعاية والتوفيق لنا ونعمة اإلميان ونعمة اذلداية نعمة اإلسالم،  وأكرم منها

 م  احلنان ادلنان عز وجل. أمجعني يف كل وقٍت وحنيٍ 
 الرعد(.44) "ال ُتْحُصوَىا ِإنَّ االْنَساَن َلَظُلوٌم َكفَّارٌ  َوِإْن تـَُعدُّوا نِْعَمَة اهللِ "

يُعدَّ نعم  أن م  األولني أو اآلخري ألنو ال يستطيع أحٌد وإن تعدوا نعم اهلل  يُقل اهلل:مل 
ما لنا فيها م  فضل كبري نعم اهلل، ول  ضُلصي واحدًة م   اهلل، لك  تستطيعوا أن تعدُّوا نعمةً 

 جعلها لنا اهلل جل يف ُعاله.
يوم مر اهلل عز وجل األنبياء وادلرسلني وىم احملبوبني عنده يف الدنيا، وادلكرَّمني ولذلك أ

عز وجل أئمة األنبياء مدحهم بذلك  وعندما مدح اهللالدي  أن يكونوا لو دائمًا وأبداً شاكري ، 
 نوٍح عليو وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت السالم: فقال ع  

 اإلسراء(.4) "ِإنَُّو َكاَن َعْبًدا َشُكورًا"
 :عليو وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت السالموقال ع  نبينا إبراىيم 

َراِىيَم َكاَن أُمًَّة قَانًِتا هللِ " ُعِمِو َشاِكرً ( 021)َحِنيًفا َوَلْم َيُك ِمَن اْلُمْشرِِكيَن  ِإنَّ ِإبـْ ا النـْ
 )النحل(. (020) "اْجَتَباُه َوَىَداُه ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ 

يقوم الليل كلو حىت تتورم منو األقدام، فنقول لو السيدة  صلى اهلل عليو وسلَّمبينا نوكان 
 عائشة:

 :صلى اهلل عليو وسلَّميا رسول اهلل أمل يغفر لك اهلل ما تقدم م  ذنبك وما تأخر؟ فيقول 
 فال أكون عبداً شكورا(.)أ
خي و عندما يقول احلمد هلل فقد شكر مواله، ونقول لو: ال يا أكثرٌي م  ادلؤمنني أن  ظ َّ 

مع موافقة القلب واجلنان، وعمٌل باجلوارح واألركان، فالشاكر الذي يقول فالشكر قوٌل باللسان، 
 رٍة أو باطنٍة فم  اهلل.ظاى يعًتف ويـُقِّر أن كل ما فيو م  نعمةٍ قلبو احلمد هلل، وقلبو 

 النحل(.14) "َوَما ِبُكْم ِمْن نِْعَمٍة َفِمَن اهللِ "
ن يستقدم نعم اهلل فيما ركان ولكي يكون اإلنسان شاكرًا فالبد أباجلوارح واأل يُوافق عمالً 

ويف األعمال واألفعال اليت تُرضي اهلل، وينهى ع  استلدامها يف معاصي اهلل،  طلب اهلل،
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   .صلى اهلل عليو وسلَّمب اهلل وزلاددة سنة رسول اهلل وسلالفة كتا 
أن يستلدمها اإلنسان فشكر اجلوارح العني واألذن واللسان واليد والرجل والفرج والبط  

جل وعال يف الطاعات ويف التفكر ويف التدبر ويف العمل الصاحل الذي يفعلو هبذه  فيما أمر اهلل
 .ل يف عالهج اهلل اجلوارح وينهاىا عما هنى عنو

نظر هبا يف أحوال و يأ كون متدبرُا خللق اهلل،ا يف الفينظر بالعني يف كتاب اهلل أو ينظر هب
لُيعطيهم م  بعض ما رزقو اهلل عز وجل إيَّاه، أو يتفقد هبا أحوال إخوانو ، الفقراء وادلساكني

ع ادليت ويُعزِّي احلي د ادلريض ويشيِّ ، فيعوِّ ادلؤمنني ليشاركهم فيم ىم فيو م  أمور ىذه احلياة
  .ويصل رمحو وىكذا م  ىذه األمور

و يف التحسَّس والتجسُّس على عباد اهلل أو يف أوال يستلدمها يف النظر إىل زلارم اهلل، 
أو يف الفضائيات ألن ىذا يُغضب اهلل جل يف النظر على العورات ولو كان على الفيس بوك، 

 عاله.
اهلل عز وجل  الوقت لشرحها وتوضيحها، وإذا رزقووىكذا بقية ىذه اجلوارح واليت ال يسع 

بو كادللدرات وادلسكرات يُغيِّ بنعمة العقل فشكر اهلل على ىذه النعمة أن ال أستلدم شيئًا 
، وإمنا أستلدمو ، وأن ال أستلدمو يف أيذاء ادلسلمني ويف إضرار ادلؤمننيواخلمر وما شابو ذلك

 ودفع الُضرِّ ع  ادلؤمنني واستجالب اخلري جلميع احملدي .التفكري الذي بو نفع ادلسلمني  يف
وان لنعمة ادلال ان ُأخرج منو حق الفقراء وىو الزكاة ونعمة ادلال كذلك ىو شكر اهلل 

أستلدمو يف الطعات والعبادات والعمال النافعة اليت تُرضي اهلل وتنفع خلق اهلل، وال أستلدمو 
    الربا، وال أستلدمو فيم يُغضب اهلل حىت ُيفظ اهلل عليَّ ىذه النعم.يف 

وهناىا ع  عصيان اهلل كان ىذا العبد العبد يف استلدام ىذه النعم فيم ُُيبو اهلل فإذا ُوفِّق 
 كما يف كتاب اهلل.م وأرضاىم  م  الذي  رضي اهلل عز وجل عنه

 (.الزمر3) "َوِإْن َتْشُكُروا يـَْرَضُو َلُكمْ "
عضاء وىذه ادلنح والعطايا يف النوافل اليت يتقرب هبا ن زاد على ذلك واستلدم ىذه األفإ

 تنفع عباد اهلل، دخل يف قول اهلل:إىل اهلل وزاد يف األعمال الصاحلة اليت 
 الرعد(.3) "َلِئْن َشَكْرُتْم الزِيَدنَُّكمْ "
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يُوفق للقيام مبا  م  برِّه ألنو عبدٌ زاده اهلل عز وجل م  نعمو وزاده اهلل م  خريه وزاده اهلل  
  .صلى اهلل عليو وسلَّمويرضاه ومتابعاً يف ذلك سنة حبيبنا وإمامنا وقائدنا رسول اهلل اهلل ُُيبو 

 :صلى اهلل عليو وسلَّمشكر اهلل فقد قال فيو أما القول الذي بو 
شكر يومو، فقد أدَّى  يب م  نعمة فمنك وحدك ال شريكما م)م  قال حني ُيصبح الله

 أدَّى شكر ليلتو(. فقد فإن قاذلا يف الليل 
 أو كما قال: 

 )أدعوا اهلل وانتم موقنون باإلجابة(.
  

 الخطبة الثانية:
كرمنا هبُداه ورزقنا م  عنده التوفيق لعمل ما الذي أاحلمد هلل رب العادلني هلل رب العادلني 

 ُُيبو ويرضاه.
رأت وال أُذٌن  جيزي الشاكري  مبا ال عنيٌ ، يك لووأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شر 

 على قلب بشر  مسعت وال خطر
 آل عمران(.044) "َوَسَيْجِزي اهلل الشَّاِكرِينَ "

اهلل والذي بلغ  صاحب ادلقام احملمود يف شكر ،وأشهد أن سيدنا زلمدًا عبد اهلل ورسولو
 نائو وشكره دلواله.أرَقى مقاٍم يف ث

هبداه العمل  أمجعنيسيدنا زلمد وارزقنا ىذا النيب األمي بارك على وسلِّم و اللهم صلِّ 
 يف كل أحوالنا يا أهلل.نتو واتباع س

 أيها األحبة مجاعة ادلؤمنني:
النا كلها مودٌَّة كانت أحو فيما بيننا  هبا وضع لنا اإلسالم قيمة أصيلة مجيلة لو تعاملنا 

ن يُقر ويعًتف لكل أ إلسالم إىل أن ادلسلم ينبغيوجَّهنا امورنا كلها خرٌي ونعمة ورمحة، وكانت أ
فكما اعًتف بذلك دلواله ينبغي أن يعًتف  عفروفًا أو مجياًل م  خلق اهلل،مإليو م  أسدى 

 فقال اهلل جل يف عاله يف نعمة الوالدي :بذلك خللق اهلل، 
 لقمان(.04) "َأِن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك ِإَليَّ اْلَمِصيرُ "
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ونعمة ايتو، ونعمة تربيتو عننعمة إبرازه ايل الوجود، ونعمة رعايتو ونعمة  والديشكر لو ي 
ن يتحدَّث معهما دائماً س  التعامل معهما، بأاحلفاظ عليو وصيانتو، وال يكون ذلك إال بُ 

 :نو بني يديهما طفٌل صغريكأ مهما كرُب 
 اإلسراء(.24) "فـَُقْل َلُهْم قـَْوال َمْيُسورًا"
 ما على الدوام:ن يدعو ذلوأ
 اإلسراء(.24) "َوُقْل َربِّ اْرَحْمُهَما َكَما رَبَـَّياِني َصِغيًرا"

 رجٌل إىل رجٍل م  األئمة الكرام فقال:ذىب ولذلك 
ين م  الصاحلني؟ قال: إذا كنت تدمي الدعاء لوالديك كل يوم وليلة فأنت م  كيف أعلم أ

 :لَّمصلى اهلل عليو وسومل؟ قال: قال:  لصاحلني، قال:ا
و ولٌد صاحلٌ : صدقٌة جارية أو علٌم يُنتفع بو أ)إذا مات ب  آدم انقطع عملو إال م  ثالث

 يدعوا لو(.
 لدوامايدمي الدعاء ذلما على ، فالذي عو لوالدية ولٌد صاحلٌ ن الولد الذي يدأفأخرب النيب 

 يكون م  الصاحلني.أن  صلى اهلل عليو وسلَّمادلعصوم بنصِّ كالم 
صلى اهلل لينا معروفًا م  ادلؤمنني فقال يننا إىل اإلعًتاف لكل م  أدَّى إنا دذلك وجهول

 :عليو وسلَّم
معروٍف كان ولو  أيَّ  موميتو أي، لع)م  أسدى إليكم معروفًا فكافئوه ـ ومل يذكر ادلعروف

 شربة ماء:
 فإن مل تستطيعوا فادعو لو(. إليكم معروفاً فكافئوه،)م  أسدى 

صلى اهلل عليو هبذه السنة يف كل م  قدَّم إليك معروفاً، وقد قال ما عليك لو عملت 
 يقول اهلل تبارك وتعاىل يف حديثو القدسي: وسلَّم

 )عبدي ل  تشكرين مامل تشكر م  أجريت لك النعمة على يديو(.
نكار النعمة شلا غضاء يف القلوب اجلحود وإبإلح  واليت بايُعكِّر صفو القلوب ويأ اإن شل
ولك  اإلنسان الذي ُيسدى يلَّ م  ادلؤمنني، يصنع اإلنسان اجلميل ويرجو بو وجو اهلل، أسداىا إ

 أو أمام غريه:إليو رمبا يف حلظة غضب يقول أمامو 
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يف النساء ضلو  ويكثر ىذا أيضًا بصفٍة خاصةٍ ىو عمل يل إيو دا ما عملش يل حاجة أبداً ـ  
 :صلى اهلل عليو وسلَّمقال يف ذلك  األزواج،
 فإذا أغضبها مرًة قالت: ما فعلت يل خرياً قط(. داى َّ الدىر كلو،حدكم إىل إحس  أ)ُيُ 

 الغضب وىذا ليس م  أخالق ادلؤمنني. م تقدمت يف حلظة النعم اليت كل تُنكر وجتحد  
فلو سرنا على ادلنهاج القرآين واذلدي النبوي واعًتف اإلنسان جبميل أي إنسان يقدم لو 

صلى اهلل عليو داء ىذا اجلميل، وقد قال فيو بشكر على أ ة طيبة، ولوولو بكلمأي معروفًا 
 معلماً لنا: وسلَّم

 ىذا األجر والثواب(.)م  قال ألخيو جزاك اهلل خرياً أتعب ادلالئكة ثالثني يوماً يف كتابة 
وكل م  أسدى إلسك معروفًا أو أراد أن يصنع لك  ت لسانك ذلكدماذا عليك لو عوَّ 

أو  اهلل يف خريك أو جزاك اهلل خرياً  على ذلك، وقلت لو: بارك اهلل فيك أو زاد معروفًا شجعتو
 تعاىل:شيئاً م  ىذا القبيل فيصري ىذا اجملتمع كما قال اهلل 

 احلجر(.43) "َونـََزْعَنا َما ِفي ُصُدورِِىْم ِمْن ِغلٍّ ِإْخَوانًا َعَلى ُسُرٍر ُمتَـَقاِبِلينَ "
بني يديو يف     عباده الشاكري  الذاكري  الفاكري  احلاضري نسأل اهلل عز وجل أن جيعلنا م

ادلنيبني إليو بصدٍق على علنا بني يديو م  اخلاشعني الضارعني ادللبتني وأن جي كل وقٍت وحني،
 أمجعني.الدوام 

اللهم أرنا احلق حقًا وارزقنا اتباعو وأرنا الباطل زاىقًا وىالكًا وارزقنا اجتنابو، اللهم حبب 
إىل فعل اخلريات وعمل الصاحلات واستباق النوافل والقربات وأعنا بعونك وحولك وطولك إلينا 

 ىل يوم ادليقات.عمل الطاعات إ
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وادلسلمني وادلسلمات وادلؤمنني وادلؤمنات األحياء منهم واألموات، 

 إنك مسيٌع قريٌب رليب الدعوات يا أرحم الرامحني.
ء مجعني كل بالوع  أىل مصرنا أ  أىل مصر نظر عطٍف وحنان فارفع عناىلانظر إاللهم 

 ورخاء وأىلها يف سلاء ووفاء وصدٍق وىناء. وعناء واجعل أرض مصر كلها خرياً 
وامجع عليهم البطانة الصاحلة واحفظهم م   ،اللهم وفق قادة بالدنا للعمل مبا حُتب وترضى

 أىل السوء والشر أمجعني.
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بثني والقتلة وادلروعني واحملرضني ألعمال الشر يف بلدنا أمجعني ايدي العاللهم خذ على أ 
 واجعل مصر وأىلها كما قلت يف كتابك يا أكرم األكرمني:

  آِمِننيَ  اللَّوُ  َشاءَ  ِإن ِمْصرَ  اْدُخُلوا
 عباد اهلل اتقوا اهلل: 
َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواالْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلقُ  ِإنَّ اهللَ " ْرَبى َويـَنـْ

 النحل(.51) "َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 
 وأقم الصالة.وأشكروه على نعمو يزدكم أذكروا اهلل يذكركم واستغفروه يغفر لكم، 

 
 

 

 
 

 
 


