
 1{ شكر هللا على نعمة رسول هللا}         فوزى دمحم أبو زيد/ فضيلة الشيخ 

 مسجد الفائزين ابملقطم هـ 0441املوافق غرة ربيع األول  8/01/0100: اجلمعةخطبة 
 

علينا أبن جعلنا من أمة خري رسوٍل أرسله للخلق أمجعني، واصطفاان فأنزل لنا خري   من  احلمد هلل رب العاملني، 
 .كتاٍب أنزله على مجيع النبيني واملرسلني، وزاد يف فضلنا فكتب يف قلوبنا اإلميان وجعلنا من عباده املسلمني

ب من عباده أن يكونوا ألنعحمه شاكرين، الشكور ، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له احلليم، ُيح
  .وحلضرته حامدين، ولكل من قدم إليهم معروفاً مكافئني

ضرته أدانه، ومنحه ورقاه، وأعلى مقامه وإىل ح تبارك وتعاىلحباه هللا ن سيدان دمحمًا عبد هللا ورسوله، وأشهد أ
 :يف كتاب هللا، فقال يف حقه أغلى منحةٍ 

 (.القلم4) ﴾ َعلى ُخُلٍق َعِظيمٍ َوِإنََّك لَ  ﴿
وارزقنا شفاعته  قنا حلبه وححسن أتباعه يف الدنيا،ووف، وارزقنا هحداهاللهم صل وسلم وابرك على سيدان دمحم 

 .آمني آمني اي رب العاملنياجلنة أمجعني، معه وأدخلنا 
 :أيها األحبة مجاعة املؤمنني

ألقوال واألفعال، فأمران أمرًا جامعًا أن نشكر كل من أسدى اكل مجيٌل ُيب اجلمال، يف   تبارك وتعاىلإن هللا 
ووالدينا السبب املباشر بعد هللا يف املنة العحظمى يف خلقنا وإجيادان وأرزاقنا وكل أحوالنا،  فهو صاحبإلينا معروفاً، 

 :أجيادان، فأمران أن نشكر هللا ونشكر والدينا فقال
 (.لقمان04) ﴾ ِإَِلَّ اْلَمِصيُ  َأِن اْشُكْر ِل َوِلَواِلَدْيكَ  ﴿

 :أمران أن نشكر كل عبٍد يحسدي إلينا معروفاً فقال
 (.عبدي لن تشكرين ما مل تشكر من أجريت لك النعمة على يديه)

 :صلى هللا عليه وسل مقال  و الدعاءي مجيٍل أو صنيٍع حسٍن ابملكافأة، واملكافأة هي الشكر أأقابل أ
 (.فكافئوه، فإن مل تستطيعوا فادعوا لهمن أسدى إليكم معروفاً )
 [.رواه أمحد وأبو داود وابن حبان عن أيب هريرة هنع هللا يضر]

والقرآن كتاب ولو نظران يف النعم اليت لنا وحولنا وجاءت لنا، ال جند نعمًة أغلى وال أعلى من اهلداية واإلسالم، 
 .صلى هللا عليه وسل مم املرسلني، سيدان دمحم رب العاملني، والذي جاءان بذلك كله هو خري النبيني وإما

 :لنا أمجعني يف حقه تبارك وتعاىلولذا قال هللا 
 (.آل عمران011) ﴾َواذُْكُروا نِْعَمَة هللا َعَلْيُكْم  ﴿
 نعمة يقصدها هللا؟ هل نعمة الطعام أو الشراب أو الدواء أو غريه؟  أي  

 :وضحها يف آية كتاب هللا
ُتْم عَ َواذُْكُروا نِعْ  ﴿ ُتْم َأْعَداًء فَأَلََّف بَ ْْيَ قُ ُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَواًًن وَُكن ْ ا َمَة هللا َعَلْيُكْم ِإْذ ُكن ْ ََ َلى َش
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َها َرٍة ِمَن النَّاِر فَأَنْ َقذَُكْم ِمن ْ َْ  (.آل عمران011) ﴾ ُح
هدهتا بعد الكفر والغواية إىل توحيد حضرة ب، واليت أذكروا يعين تذكروا وافتكروا النعمة اليت ألًّفت بني القلو 

 .لنا للنجاة من النار، ودخول اجلنة مع األبرار وهو النيب املختار سبباً  سبحانه وتعاىلواليت جعلها هللا عالم الغيوب، 
 :هنع هللا يضرقال اإلمام الشافعي 

سببها وهو الذي أوصلها   عليه وسل مصلى هللاإال ورسول هللا  ،أصبحنا وما بنا من نعمة ظاهرة أو ابطنة]
 [.إلينا

ألن هللا يساوي يف النعم  نعم الدنيوية،النعم الباطنية واملعنوية واإلميانية، النعمة الواحدة منها أغلى من مجيع ال
 . الدنيوية بني املسلمني والكافرين

فيك نعمة اإلسالم واهلداية ، لكنك نيوية من املسلمنيدن األرزاق العلى يف شأبل رمبا يكون الكافرون أغلى وأ
 .تبارك وتعاىلل اجلنان يوم لقاء حضرة الرمحن و ودخ هبا النجاة من النريان،واإلميان، فهي النعمة اليت 

   واذكروا نعمة هللا عليكم، فكيف نذكره؟ 
به ومع أعدائه، نتذكر سريته، نتذكر أخالقه الطيبة، نتذكر أحواله يف التعامل مع أهله ومع جريانه ومع أحبا

لنمشي على هديه ونسري على منواله، فمن مشى على ذلك انل لواء السعادة العحظمى يوم الدين، وقد أمران هللا تعاىل 
 :بذلك فقال لنا أمجعني

 (.األحزاب00) ﴾ َلَقْد َكاَن َلُكْم ِف َرُسوِل هللا ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ  ﴿
يا وزحام األعمال غري فارغني، فلنجعل ألنفسنا وقتاً يف ليايل شهر وأبعمال الدن ،فإذا كنا طوال العام مشغولني

ن أاول حنو  ته، نطلع فيها على أخالقه وصفاته،ربيٍع األول، شهر ميالد خري مولود يف هذا الوجود، نطالع فيها سري 
 .نتابعه يف ذلك، ألن هللا أعلن يف قرآنه الكرمي أن حمبته ال تحنال إال مبتابعة النيب

 :هذا دليل احملبة اي أحبةـ و هلم يف كتاب هللا  تبارك وتعاىلقوٌم أهنم ُيبون هللا، فقال هللا  عىإد  
ُتْم ُتُِبُّوَن هللا فَاتَِّبُعوِن  ﴿  (.آل عمران10) ﴾ ُقْل ِإْن ُكن ْ

ءان به من يف شرعه الذي جا صلى هللا عليه وسل ممن يزعم أمنه ُيب هللا برهانه ودليله ححسن املتابعة لرسول هللا 
 .عند هللا

إذا كان الكافر ألنه فرح يوماً مبيالد النيب خحف ِّف عنه من عذاب جهنم، يروي اإلمام فونفرح هبذا امليالد العظيم، 
: أنه رأى أخاه أاب هلب الذي ذم ه هللا يف كتاب هللا، رآه ذات ليلة يف املنام، فقالعن العباس عم النيب  هنع هللا يضرالبخاري 

فف عين كل يوم إثنني، قال ،يف أشد العذاب: ك اي أخي، قالكيف حال ويبة ألن جارييت ثح : ملاذا؟ قال: غري أنه ُيح
فف عين كل يوم بد هللادمحم إبن أخي عرتين مبيالد عندما بش   ، قلت هلا أنيت حرة لوجه هللا، فكافأين هللا بذلك فهو ُيح
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 .إثنني لفرحه مبيالد رسول هللا
 :هنع هللا يضرل الصاحل دمحم بن انصر الدمشقي ويف ذلك يقول الرج

لدا   إذا كان هذا كافراً جاء ذمه      وتب ت يداه يف اجلحيم ُمح
ف ف عنه ابلسرور أبمحد    أتى أنه يف ليلة اإلنثنني دائماً     ُيح

 مسروراً ومات موحدا  فما الظن ابلعبد الذي ظل طول عمره      أبمحد  
 :صلى هللا عليه وسل مقال 

  (.م هللا جسده على النارما اختلط حيب بقلب عبٍد مؤمٍن، إال وحر  )
 [.احلاكم وأبو داود عن معاذ بن جبل هنع هللا يضر]

 :أو كما قال
 .نتم موقنون ابإلجابةأأدعوا هللا و 

               

 :اخلطبة الثانية
  .احلمد هلل رب العاملني
  .هللا وحده ال شريك لهوأشهد أن ال إله إال 

 .عبد هللا ورسولهوأشهد أن سيدان دمحماً 
واعطنا اخلري وادفع عنا الشر وجننا واشفنا وانصران وآله وصحبه وسل ِّم، اللهم صل ِّ وسل ِّم وابرك على سيدان دمحم 

 .على أعدائنا اي رب العاملني
 :أيها األحبة مجاعة املؤمننيأما بعد فيا 

ومطالعة نا هذا وكان السلف الصاحل أمجعني ُييون ليايل ميالد رسول هللا ابلفرح والسرور، نبتت انبتٌة يف زمان
 .حتفال مبيالد رسول هللا، وهذا أمٌر عجيب وغريبة مولده، فجاء هؤالء وحر موا اإلسريته ومساع قص
العاشر من شهر  شوراء،اوجد اليهود يصومون يوم ع مهاجراً، عندما دخل املدينة صلى هللا عليه وسل مإن النيب 

موسى وقومه من فرعون فيه  نصوم هذا اليوم شكراً هلل، ألنه اليوم الذي جن ى هللا: فسأهلم مل تصومون؟ قالواهللا احملرم، 
 .وصامه وأمر أصحابه بصيامه حنن أوىل مبوسى منكم،: قالوقومه، 

يصوم كل يوم إثنني،  صلى هللا عليه وسل مكان   كان بذاته ُيتفل بعيد ميالده، فقد  صلى هللا عليه وسل موالنيب 
 :مل تصوم هذا اليوم؟ قال: صلى هللا عليه وسل مفسحئل 

 (.وحلدت فيه ذاك يومٌ )
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بطريقته فصام، وحنن حنتفل مبدارسة سريته، وحنتفل مبدارسة يصوم هذا اليوم شكراً هلل على نعمة ميالده، إحتفل 
به العظيمة اليت أعطاها له هللا، وحنتفل مبا أعطاان هللا على يديه لنشكر هللا على أخالقه الكرمية، وحنتفل إبظهار مواه

مع أطفالنا، فنعطيهم احللوى  حىت نكون من عباد هللا الشاكرين، وحنتفل ،صلى هللا عليه وسل مبعثة رسول هللا 
 ،ته، وقصًة من حياته حىت يتعلقوا حبضرتهفًا من سري بينا الكرمي، وحنكي هلم طر  ًء بنافملاذا؟ فنقول هلم إحت: فيسألوننا

 :صلى هللا عليه وسل مينشأوا على هذا احلب لنبينا الذي يقول فيه و 
 (.حب  إليه من نفسه وماله وولده والناس أمجعنيبيده ال يؤمن أحدكم حىت أكون أوالذي نفسي )
 [.البخاري عن أيب هريرة هنع هللا يضر]

ال مل : اي رسول هللا إين أححبك أكثر من كل شيٍئ إال نفسي اليت بني جنيب، قال: هنع هللا يضرويوماً قال له سيدان عمر 
والذي نفسي بيده، ألنت أحب  إيل  من كل شيئ حىت نفسي اليت بني جنيب، : مل إميانك اي عمر، فعاد وقاليكح 
 .اآلن اي عمر اآلن اي عمر: قال

أحبُّ إلينا من  ،وحب أداء سنته العمل بشريعتهيعين احلب ـ فالبد أن يكون حب رسول هللا وحب رسول هللا 
 .أنفسنا وأموالنا وأوالدان وأهلينا أمجعني

وماذا يف ذلك  لعة أحوال حضرته،ومطا ألطفال جلذهبم لسماع سريته،وزعون احللوى على اوكان سلفنا الصاحل يح 
 :قال لنا يف كتابه املبني سبحانه وتعاىلاي مجاعة املؤمنني وهللا 

ْضِل هللاِ  ﴿ ََ ٌر ِمَّا ت َ َوِبَرمْحَِتِه فَِبَذِلَك فَ لْ  ُقْل ِب َرُحوا ُهَو َخي ْ  (.يونس88) ﴾ َمُعونَ تَْ َْ
وفضل هللا ورمحة هللا علينا أمجعني هو سيدان رسول هللا، فهو الذي جاءان ابلدين احلق، وهو الذي يف يده لواء 

ونطمع اعته، وجعلنا حتت لواء حضرته، فمال احلشرية إال إذا مشلنا بشالنجاة يوم لقاء هللا، ولن ننجوا مجيعًا من األع
 .ألن هذه أعلى الدرجات يف اجلنات ،أمجعني أن نحرزق جبواره يف جنته

يي نفوسنا ابلعمل  تبارك وتعاىلنسأل هللا  وأن جيعل أجسامنا دائمًا متابعًة له يف سنته، وأن  بشريعته،أن ُيح
 .عدانن، وحب كل عمٍل يقربنا إىل حضرة الرمحنيب النا حب القرآن، وحب النيرزق

ىل فعل اخلريات، وعمل هللا وفقنا إاللهم أران احلق حقاً وارزقنا اتباعه، وأران الباطل زاهقاً وهالكاً وارزقنا إجتنابه، 
 .واحفظنا وجننا من مجيع املعاصي واملخالفات تباق القرابتاسو  الصاحلات،

مسيٌع قريٌب إنك  األحياء منهم واألموات،ؤمنني واملؤمنات، وللمسلمني واملسلمات، وامل اللهم اغفر لنا ولوالدينا،
 .جميب الدعوات اي أرحم الرامحني

وحمكومني  وأحوال إخواننا املسلمني أمجعني، حكاماً وزوجاتنا، بناتنا و  دانوأحوال أوال صلح أحوالنا،اللهم ا
وارزقهم يف قلوهبم احلنان والشفقة  ة سيد األولني واآلخرين،لعمل بشريعورؤساء ومرؤسني، ووفق قادة العباد والبالد ل
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 .العطف على عبادك املسلمني
اللهم أهلك الكافرين ابلكافرين، وأوقع الظاملني يف الظاملني، وانتقم من اليهود الغادرين، وطهر بيت املقدس من 

 .رجسهم اي أكرم األكرمني
   :عباد هللا اتقوا هللا

ْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَ ْغِي يَِعُظُكْم  ِإنَّ هللاَ ﴿ ََ َهى َعِن اْل لََعلَُّكْم َيَُْمُر ِِبْلَعْدِل َواالْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَ ن ْ
ُرونَ   (.النحل01) ﴾َتذَكَّ

 .وأقم الصالةواشكروه على نعمه يزدكم، أذكروا هللا يذكركم واستغفروه يغفر لكم، 
 


