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عنوان اخلطبة

اسم اهلل احلميد  ...معناه وفضائلو مقتضياتو

عناصر اخلطبة

ٔ/اهلل سبحانو وتعاىل ػلب ادلدح واحلمد ٕ/بعض
مظاىر محد اهلل تعاىل من عباده وسللوقاتو ٖ/خريية
رلالس الذكر والدعاء ادلفتَتح باحلمد ٗ/من فضائل

غريه
/م ْن َ
محد اهلل تعاىل والثناء عليو ٘ َ
الزم احلمد سبَق َ
محدا /ٚاحلمد
/ٙنبينا صلى اهلل عليو وسلم أكثر اخللق ً
قرين التسبيح ومالزم لو
الشيخ

عبداحملسن بن زلمد القاسم

عدد الصفحات ٘ٔ
الخطبة األولى:
إن احلمد هلل ضلمده ،ونستعينو ونستغفره ،ونعوذ باهلل من ورور أنفسنا ومن
سيئات أعمالنا ،من ِ
ىادي لو،
وم ْن يُضلِ ْل فال
يهده اهللُ فال َّ
مضل لوَ ،
َْ
َ
أوهد َّ
عبده ورسولُو،
زلمدا ُ
أن ً
يك لو ،و ُ
وأوهد َّأال إلوَ َّإال اهللُ َ
وحده ال ور َ
صلَّى اهلل عليو وعلى آلو وأصحابو وسلَّم تسليما كثريا.
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حق التقوى ،و ِ
استمسكوا من اإلسالم
أما بعد :فاتقوا اهلل -عباد اهللَّ -
بالعروة الوثقى.
تعرف -سبحانو -إىل
أصل الدين ،وقد َّ
أيها المسلمون :إن معرفة اهلل ُ
ِ
أكثر من
عباده بأمسائو وصفاتو ،وذ ْكر أمساء اهلل وصفاتو وأفعالو يف القرآن ُ
آيات احلالل واحلرام ،ومن أمسائو -سبحانو" -احلميد" الذي لو من
زلمودا وإن مل َػل َم ْده غريُه،
الصفات وأسباب احلمد ما يَقتضي أن يكون
ً
وامسو "احلميد" قرنو -تعاىل -يف كتابو بالعزة والوالية وآّد والغىن واحلكمة،
مدحو والثناءُ عليو بصفات كمالو ،ونعوت جاللو،
ُ
ومحده -سبحانو -ىو ُ
ِ
وَجالو
حمد -سبحانو -على كمالو َ
واإلخبار مبحاسنو مع ُحبّْو وتعظيمو ،فيُ َ
يف نفسو ،وعلى أفعالو وإكرامو وإحسانو إىل َخ ِلقو.
ِ
ِ
ومدحو -
ب ادلدح واحلمدُ ،
نفسو وأثىن عليها ،وىو ُػل ّ
واهلل -تعاىلَ -مح َد َ
لم منو مبا يستحقُّو من
أعظم ادلدح وأعاله ،وال َ
أحد أع ُ
سبحانو -لنفسو ُ
احلمد ،فال ُػلصي أح ٌد من َخلقو ثناءً عليو ،قال الرسول -عليو الصالة
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ادلدح من اهللِ ،م ْن ِ
مدح
والسالم" :-ليس أح ٌد ُّ
أجل ذلك َ
أحب إليو ُ
ِ
صلَ َح ٍة لِْلعِبَ ِاد
نفسو"(متفق عليو) ،قال النووي -رمحو اهللَ " :-حقي َقةُ َى َذا َم ْ
َ
ِ
ِ
َّه ْم يُثْ نُو َن َعلَْي ِو ُ -سْب َحانَوُ َوتَ َع َاىل -فَيُثِيبُ ُه ْم فَيَ ْنتَفعُو َن َوُى َو ُ -سْب َحانَوُ-
ِلَن ُ
ِ
ِ
ضُّرهُ تَ ْرُك ُه ْم َذل َ
ني َال يَْن َف ُعوُ َم ْد ُح ُه ْم َوَال يَ ُ
َغ ِ ّّ
ِن َع ِن الْ َعالَم َ
ك" ،وافتتح اهللُ
(احلم ُد لِلَّ ِو الَّ ِذي خلَق َّ ِ
ض)[ ْاِلَنْ َع ِام:
الس َم َاوات َو ْاِل َْر َ
َ َ
َ
اخللق باحلمد فقالْ َْ :
أخَب فيها أنو خلَق السموات
ٔ]،
ومخس ُس َوٍر من كتابو افتتحها باحلمدَ ،
ُ
كل ذلك
أرسل
أنزل
الرسل ،وأمات وأحيا خل َقوُّ ،
واِلرض ،و َ
َ
الكتاب ،و َ
َ
حبمدهَِ ،
نفسو على ربوبيتو الشاملة لذلك كلو يف افتتاح كتابو العظيم
ومح َد َ
ِ
ني)[الْ َف ِاِتَ ِة ،]ٕ :ومحلةُ العرش َػل َمدون اهللَ ال
فقال( :ا ْحلَ ْم ُد لِلَّ ِو َر ّْ
ب الْ َعالَم َ
َّ ِ
ِ
ش َوَم ْن َح ْولَوُ يُ َسبّْ ُحو َن ِحبَ ْم ِد َرِّّْٔ ْم َويُ ْؤِمنُو َن بِِو
ين َْػلملُو َن الْ َع ْر َ
يفرتون( :الذ َ
ِِ
ِ
وَجيع ادلالئكة ػلمدون اهلل؛
ين َآمنُوا)[ َغافِ ٍر،]ٚ :
ُ
َويَ ْستَ ْغف ُرو َن للَّذ َ
ِ ِ ِ
ِ
ُّورى ،]٘ :وما من نيب إال كان يُظ ِهر
(والْ َم َالئ َكةُ يُ َسبّْ ُحو َن حبَ ْمد َرّّْٔ ْم)[الش َ
َ
احلمد لربو على اختالف اِلحوال ،فقال اهلل لنوح -عليو السالم( :-فَِإ َذا
ك َعلَى الْ ُف ْل ِ
احلَ ْم ُد لِلَّ ِو الَّ ِذي صلََّانَا ِم َن الْ َق ْوِم
ك فَ ُق ِل ْ
ت َوَم ْن َم َع َ
ت أَنْ َ
استَ َويْ َ
ْ
ِِ
(احلَ ْم ُد لِلَّ ِو
ني)[الْ ُم ْؤِمنَو َن ،]ٕٛ :وقال إبراىيم -عليو السالمْ :-
الظَّالم َ
اعيل وإِسح َ ِ ِ
َّ ِ
ِ ِ ِ
يم ،]ٖٜ :وقال داود
ب ِِل َعلَى الْك ََِب إ ْمسَ َ َ ْ َ
الذي َوَى َ
اق)[إبْ َراى َ
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وسليمان -عليهما السالمِ ِ ِ ْ :-
ضلَنَا علَى َكثِ ٍري ِمن ِعب ِادهِ
(احلَ ْم ُد للَّو الَّذي فَ َّ َ
ْ َ
ِِ
زلمدا -صلى اهلل عليو وسلم -أن
ني)[الن َّْم ِل ،]ٔ٘ :و َأمر اهللُ نبيَّنا ً
الْ ُم ْؤمن َ
ِ ِ ِ َّ ِ
َػلمد اهلل( :قُ ِل ْ ِ ِ
اصطََفى)[الن َّْم ِل،]ٜ٘ :
ين ْ
َ َ
احلَ ْم ُد للَّو َو َس َال ٌم َعلَى عبَاده الذ َ
احلَ ْم ُد لِلَّ ِو َس ُِريي ُك ْم آيَاتِِو
(وقُ ِل ْ
و َأمر -سبحانوَ -
عباده أن ػلمدوهَ :
فَتَ ْع ِرفُونَ َها)[الن َّْم ِل.]ٜٖ :
ادلوعودين باجلنة أهنم حامدون اهلل( :التَّائِبُو َن الْ َعابِ ُدو َن
ومن صفات ادلؤمنني
َ
احلَ ِام ُدو َن)[الت َّْوبَِة ،]ٕٔٔ :والرعد يسبح حبمد اهلل وادلالئكةُ من خيفتو،
ْ
وأخَب -تعاىل -أن احلمد لو يف كل زمان ومكان فقال( :فَ ُسْب َحا َن اللَّ ِو
السماو ِ
ِ
ِ
صبِ ُحو َن * ولَوُ ْ ِ
ات َو ْاِل َْر ِ
ض َو َع ِشيِّا
ني ُتُْ ُسو َن َوح َ
حَ
ني تُ ْ
احلَ ْم ُد يف َّ َ َ
َ
ِ
الر ِوم ،]ٔٛ-ٔٚ :ومحد اهلل مأل السموات واِلرض وما
ني تُظْ ِه ُرو َن)[ ُّ
َوح َ
(وإِ ْن ِم ْن
بينهما ،فما من ويء يف الكون إال وىو ػلمد اهلل ويسبحو؛ َ
ِ ِِ ِ
ٍِ
يح ُه ْم)[ ِْ
اإل ْسَر ِاء.]ٗٗ :
َو ْيء إَّال يُ َسبّْ ُح حبَ ْمده َولَك ْن َال تَ ْف َق ُهو َن تَ ْسبِ َ
ِ
العبد من الكالم ،وال
عظيم ُػلبُّو اهللُ ،وىو ُّ
أحق ما قالو ُ
واحلمد هلل ذ ْكٌر ٌ
ّْين كلُّو ،قال
ؼللو موطن منو يف يومو وليلتو ،فعلى التوحيد واحلمد يدور الد ُ
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ِِ
ب
ّْين ْ
احلَ ْم ُد لِلَّ ِو َر ّْ
(ى َو ا ْحلَ ُّي َال إِلَوَ إَِّال ُى َو فَ ْادعُوهُ سلُْلص َ
سبحانوُ :
ني لَوُ الد َ
ِ
يتم
ني)[ َغافِ ٍر ،]ٙ٘ :قال ويخ اإلسالم -رمحو اهلل" :-واحلمد إظلا ُّ
الْ َعالَم َ
الكالم ،ويُ َّثِن
ط للتوحيد ومقدّْمةٌ لو ،وذلذا يُفتَتح بو
بالتوحيد ،وىو َمنا ٌ
ُ
بالتشهد".
ُّ
افتتاح الصالة باحلمد ،وكان النيب -صلى اهلل
ورع اهللُ لعباده َ
ويف العبادات َ
صيغ احلمد يف أول صالة الليل والنهار ،ومسع -عليو
عليو وسلم -يُ ّْنوع َ
كثريا،
الصالة والسالمً -
كبريا ،واحلمد هلل ً
رجال يف الصالة يقول" :اهلل أكَب ً
"عجبت ذلا؛ فُتحت ذلا أبواب
وسبحان اهلل بكرًة وأص ًيال ،فقال:
ُ
السماء"(رواه مسلم).
العبد من الركوع قال:
والفاِتة سورة احلمد ال ُّ
تصح صالةٌ إال ّٔا ،وإذا رفَع ُ
ِ
"مسع اهلل لِمن َِ
مح َدهُ" ،فإجابةُ اهللِ لعبده معلَّقةٌ على محده هلل؛ شلَّا غلعل
ََ ُ َْ
وعمادىا ،وكان عليو الصالة والسالم يُكثِر من محده
روح الصالة
َ
َ
احلمد َ
محده بالكثرة والطّْيب والَبكة،
لربو يف ىذا الركن ،ويُ ّْنوع ِصيَ غَو ،ويصف َ
َِ
بارًكا فيو،
ومس َع ً
رجال يقول بعد الركوع" :ربنا ولك احلمد ً
محدا ً
كثريا طيّْبًا ُم َ
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أول"(رواه
وهنا أيُّهم يكتبها َ
وثالثني َملَ ًكا يَبتَ ِد ُر َ
أيت بضعةً
َ
فقال :ر ُ
البخاري) ،ومن قضى صالتو فحمد اهلل وكَبه وسبحو غفرت خطاياه وإن
كانت مثل زبد البحر ،ويدرك ّٔا ادلرء منازل ادلتصدقني بأمواذلم( .رواه
مسلم) ،ويف احلج كان النيب -صلى اهلل عليو وسلم -ػلمد اهلل يف أكثر
مو ِ
اطنو ،ووعار احلج التلبية ،وىي ِ
مشتملة على إفراد اهلل بكمال احلمد:
َ
"إن احلمد والنعمة لك وادللك"(متفق عليو).
واخلُطَب الشرعية يف اجلمع واِلعياد وآّامع العِظام وكل أمر ذي وأن
يُستفتح حبمد اهلل ،ومحد اهلل والثناء عليو يأخذ باِللباب ،جاء ضماد
اِلزدي إىل النيب -صلى اهلل عليو وسلم -فسمعو يُثِن على الرب وػلمده
احلديث.
يف َمطلَ ِع كلماتو" :إن احلمد هلل ضلمده ،ونستعينو ونستغفره"
َ
ِ
فأعادىن
علي كلماتك ىؤالء،
َّ
فقال للنيب -صلى اهلل عليو وسلم" :-أع ْد َّ
عليو رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم -ثالث مرات ،فقال ضماد :لقد
ت مثل كلماتك
وقول السحرة َ
قول الكهنة َ
مسعت َ
وقول الشعراء فما مسع ُ
ُ
بلغن ناعوس البحر؛ أي :قعره اِلقصى ،مث قال للنيب -صلى
ىؤالء ،ولقد َ
اهلل عليو وسلمِ :-
فبايعو ،فقال
ىات َ
يدك أبايِ ْع َ
ك على اإلسالم ،قالَ :
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رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم :-وعلى قومك -أي :بايِ ْع عن قومك-
قال :وعلى قومي"(رواه مسلم).
و"رلالس ال ّْذكر اليت فيها ُ ِ
ضرىا ادلالئكةُ ،في ِ
خَبون اهللَ أهنم
ُ
محد اهلل َِت ُ ُ
ُ
ّْ
فيغفر ذلم"(متفق عليو)،
يُسبّْحونو ويُك َّْبونو ويُهللونو وػلمدونو ويسألونو؛ َ
حري باإلجابة ،قال الرسول -صلى اهلل عليو
والدعاء ادلفتَتَح باحلمد ّّ
فليبدأْ بتحميد اهلل والثناء
وسلم" :-إذا صلَّى أح ُد ُكم -أي :دعاَ ،-
عليو"(رواه الرتمذي) ،وكما أن احلمد ُمال ِزم للعبد يف عباداتو فهو ُمال ِزم لو
طعاما قال:
يف أحوالو ،فكان الرسول -صلى اهلل عليو وسلم -إذا أ َكل ً
محدا كثريا طيّْبا مبارًكا فيو"(رواه البخاري)ِ ُ ،
" ُ ِ
عقب
ومحد اهلل َ
احلمد هلل ً ً ً ُ َ
شرب من أسباب رضوان اهللِ وال ُق ِ
كل وال ِ
رب منو ،قال عليو الصالة
اِل ّْ
والسالم" :إن اهلل لَريضى عن العبد أن يأكل اِلكلة فيحمده عليها ،أو
الشربةَ فيحمده عليها"(رواه مسلم).
يشرب َّ
ونعمة ادللبس قرينة الطعام والشراب ،وكان النيب -صلى اهلل عليو وسلم-
أنت كسوتَنِيو"(رواه
إذا لبس ثوبا مساه بامسو وقال" :اللهم لك احلمدَ ،
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ِ
النيب -صلى اهلل عليو وسلم -أن يقول" :احلمد
أمره ُّ
أمحد)َ ،
س َ
وم ْن َعط َ
هلل"(رواه البخاري) ،وإذا رجع من سفر قال" :آيبون تائبون عابدون لربنا
حامدون"(متفق عليو).
وأوصى النيب -صلى اهلل عليو وسلمَ -م ْن أوى إىل فراوو أن ػلمد اهلل قبل
نومو ثالثًا وثالثني مرة؛ فذلك مع التسبيح والتكبري خري من خادم( .رواه
روحو بعد نومو فقد أنعم عليو بزيادة يف عمره
مسلم) ،ومن َّ
رد اهللُ عليو َ
يزداد فيو من اخلري ،وكان الرسول -صلى اهلل عليو وسلم -إذا استيقظ من
منامو قال" :احلمد هلل الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليو النشور"(رواه مسلم)،
(ولََق ْد
ومحد اهلل
ُ
ُ
وتسبيحو يشرح الصدر ويُعني على اِلمور ،قال تعاىلَ :
ِ
نَعلَم أَن َ ِ
ك َوُك ْن ِم َن
ص ْد ُرَك ِمبَا يَ ُقولُو َن * فَ َسبّْ ْح ِحبَ ْمد َربّْ َ
َّك يَض ُ
يق َ
ُْ
َّ ِ
اج ِدين)[ ِْ
حرك لسانَو باحلمد مرة واحدة كان
وم ْن َّ
احل ْج ِرَ ،]ٜٛ-ٜٚ :
الس َ
لو بكل ِتميدة أجر صدقة مبالو ،قال عليو الصالة والسالم" :كل ِتميدة
صدقة"(رواه مسلم) ،واحلمد إحدى أربع كلمات ىي أحب الكالم إىل
ت عليو الشمس
طلع ْ
اهلل ،وىي أحب إىل النيب -صلى اهلل عليو وسلم -شلا َ
من الدنيا وما فيها( .رواه مسلم).
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غريه ،قال عليو الصالة والسالمَ " :م ْن قال حني
وم ْن ال َزم
َ
َ
احلمد سبَق َ
ِ
يوم
يُصبِح وحني ُؽلسي :سبحان اهلل وحبمده ،مائةَ مرةٍ ،مل يأت أح ٌد َ
َّ
مثل ما قال أو زاد عليو"(رواه
القيامة ،بأفض َل شلَّا جاء بو ،إال أح ٌد قال َ
قاب ،وي ِ
ِ
عتق ر ٍ
وجب َّ
حط اخلطايا
مسلم) ،واحلمد مع التهليل يَعدل َ
ُ
ت لو طللةٌ يف
والسيئات ،ومن قال" :سبحان اهلل العظيم وحبمده ،غُ ِر َس ْ
مضاعف ،قال الرسول -
اجلنة"(رواه الرتمذي) ،وصيغةٌ ِم َن احلمد ثوأّا
َ
صلى اهلل عليو وسلم -جلويريةَ -رضي اهلل عنها" :-لقد قلت َ ِ
بع
ُ
بعدك أر َ
كلماتٍ َ ،
ٍ
ت من ُذ اليوم لوزنتهن :سبحا َن اهللِ
ت مبا قل ِ
ثالث مرات ،لو ُوِزنَ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ومداد كلماتِو"(رواه مسلم)،
عدد َخلقو ،ورضا نفسو ،وزنةَ عرووَ ،
وحبمده َ
خفيف على اللسان ثقيل يف ادليزان ،قال عليو الصالة
التسبيح
احلمد و
و ُ
ٌ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
حبيبتان إىل
ثقيلتان يف ادليزان،
خفيفتان على اللسان،
كلمتان
والسالم" :
ِ
وحبمده ،سبحا َن اهلل العظي ِم"(متفق عليو).
الرمحن ،سبحا َن اهلل
واحلمد هلل ُتأل ادليزان؛ أي :من اِلجر( .رواه مسلم) ،واحلمد مع التسبيح
ؽلأل ما بني السماوات واِلرض ،وكما أن احلمد فاِتة كل أمر فهو خاُتتو،
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رللسا َكثَُر فيو لغطُو فقال قبل أن يقوم من رللسو" :سبحانك
فمن جلس ً
أنت أستغفرك وأتوب إليك ،غُفر لو ما
اللهم وحبمدك ،أوهد َّأال إلوَ َّإال َ
كان يف رللسو ذلك"(رواه الرتمذي).
الدين على يد النيب -صلى اهلل عليو وسلم -وأمتَّ عليو
َ
وبعد أن َ
أكمل اهللُ َ
النعمةَ ودنَا أجلُو قال اهلل لو( :فَسبّْح ِحبم ِد ربّْك و ِ
َّص ِر،]ٖ :
استَ ْغف ْرهُ)[الن ْ
َ ْ َْ َ َ َ ْ
َ َ
ونبيُّنا زلمد -صلى اهلل عليو وسلم -أكثر ِ
ويوم القيامة
اخللق ً
محدا هللَ ،
ُ
يبعثو اهلل مقاما زلمودا ػلم ُده عليو اخلالئق كلُّهم ،ويأيت ِ
وبيده لواءُ احلمد
ُ
َ ُ ُ ً
ً َ
سيد
اخللق كلُّهم ،قال عليو الصالة والسالم" :أنا ُ
ومعىن ،يقف ِتتَو ُ
صورًة ً
وِ
ِ
فخر،
وال
اِلرض
عنو
ق
تنش
ن
م
أول
نا
أ
و
فخر،
وال
القيامة
يوم
آدم
لد
ُ
ُّ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
ِ
فم ْن ُدونَو ِتت لوائي"(رواه أمحد).
فخرُ ،
آدم َ
وبيدي لواءُ احلمد وال َ
وكما افتتح اهلل اخللق باحلمد ختم ىذا العامل باحلمد ،فقال( :وقُ ِ
ض َي بَْي نَ ُه ْم
َ
احل ّْق وقِ
ِ
ِ
الزَم ِر ،]ٚ٘ :قال ابن كثري -رمحو
يل ْ
ني)[ ُّ
احلَ ْم ُد لِلَّ ِو َر ّْ
ب الْ َعالَم َ
ب َْ َ َ
ؤّيمو هلل رب العادلني باحلمد يف
اهلل" :-أَ ْي :ونطَق الكو ُن أَجعُو ناط ُقو ُ
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حكمو وعدلو؛ وذلذا مل يسند القول إىل قائل بل أطل َقو؛ َّ
فدل على أن
َجيع ادلخلوقات وهدت لو باحلمد.
أىل اجل ِنة
ومحده -سبحانو -ثابت لو يف الدنيا ودائم يف اآلخرة ،فإذا َ
دخل ُ
احلَ ْم ُد لِلَّ ِو الَّ ِذي
(وقَالُوا ْ
اجلنةَ ُ
أول كلمة يقولوهنا :احلمد هلل .قال سبحانوَ :
ى َدانَا ِذل َذا وما ُكنَّا لِنَ هت ِدي لَوَال أَ ْن ى َدانَا اللَّو)[ ْاِلَعر ِ
اف ،]ٖٗ :وىم فيها
َ
َ
َ ََ
َْ َ ْ
ُ َْ
ِ
ك
(د ْع َو ُاى ْم ف َيها ُسْب َحانَ َ
يلهمون التسبيح والتحميد كما يُ َلهمون النَّ َفسَ :
اللَّه َّم وَِِتيَّتُهم فِيها س َالم و ِ
ب
آخ ُر َد ْع َو ُاى ْم أ َِن ْ
احلَ ْم ُد لِلَّ ِو َر ّْ
ُ َ ُْ َ َ ٌ َ
ِ
س ،]ٔٓ :قال البغوي -رمحو اهلل" :-يريد :يفتتحون كالمهم
الْ َعالَم َ
ني)[يُونُ َ
بالتسبيح ،وؼلتمونو بالتحميد".
وبعد أيها المسلمون :فحمد اهلل مأل الدنيا واآلخرة ،والسماوات واِلرض
وما بينهما وما فيهما ،ومن ك َفر من العباد بو أو بنعمو فاهلل غِن عنهم،
ضى لِعِبَ ِادهِ الْ ُك ْفَر َوإِ ْن
ِن َعْن ُك ْم َوَال يَ ْر َ
قال سبحانو( :إِ ْن تَ ْك ُف ُروا فَِإ َّن اللَّوَ َغ ِ ّّ
الزَم ِر ،]ٚ :والنعم ابتدأت حبمده وانتهت إىل محده،
ضوُ لَ ُك ْم)[ ُّ
تَ ْش ُك ُروا يَ ْر َ
وىو -سبحانو -ادلعبود احملمود وباحلمد والشكر تدوم النعم وتزيد؛ فأكثِروا
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من محد اهلل والثناء عليو ،ومدح دينو وورعو ،فمدح ما ػلبو اهلل مدح ومحد
لو.
ُوىل
(وُى َو اللَّوُ َال إِلَوَ إَِّال ُى َو لَوُ ْ
احلَ ْم ُد ِيف ْاِل َ
أعوذ باهلل من الشيطان الرجيمَ :
ِ
ص ِ
ص.]ٚٓ :
َو ْاآل ِخَرةِ َولَوُ ْ
ْم َوإِلَْيو تُ ْر َجعُو َن)[الْ َق َ
احلُك ُ
بارك اهلل ِل ولكم يف القرآن العظيم ،ونفعِن اهلل وإياكم مبا فيو من اآليات
َ
الذ ْكر احلكيم ،أقول قوِل ىذا و ِ
و ّْ
أستغفر اهللَ ِل ولكم وجلميع ادلسلمني من
ِ
فاستغفروه ،إنو ىو الغفور الرحيم.
كل ذنب
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الخطبة الثانية:
احلمد هلل على إحسانو ،والشكر لو على توفيقو وامتنانو ،وأوهد َّأال إلوَ َّإال
عبده ورسولُو،
زلمدا ُ
تعظيما لشانو ،وأوهد أن نبينا ً
اهللُ َ
وحده ال ور َ
يك لو ً
يدا.
تسليما مز ً
صلى اهلل عليو وعلى آلو وأصحابو وسلم ً
فالتسبيح تنزيوُ اهلل عن
وتابع لو؛
ين
أيها المسلمون:
ِ
ُ
التسبيح ٌ
ُ
احلمد قر ُ
إثبات الكمال واجلَمال لو على اإلَجال والتفصيل ،وكلّّ
النقائص ،و ُ
احلمد ُ
وتضمنو،
مفردا ََِش َل معىن اآلخر
َّ
لآلخر ،وإذا ذُكَِر ُ
أحدعلا ً
منهما مستل ِزٌم َ
ِ
ِ ِ
عرف بو ومحده يف الرخاء
كر العبد ربَّو أمارةُ صدق زلبتو دلوالهَ ،
وم ْن َ
وذ ُ
ادلفلحني.
كثريا كان من
َ
َعَرفَوُ يف الشدة ،ومن ذكرهُ ً
مث اعلموا أن اهلل أمركم بالصالة والسالم على نبيو ،فقال يف زلكم التنزيل:
َّ ِ
ِ
صلُّوا َعلَْي ِو َو َسلّْ ُموا
صلُّو َن َعلَى النِ ّْ
ين َآمنُوا َ
(إِ َّن اللَّوَ َوَم َالئ َكتَوُ يُ َ
َّيب يَا أَيُّ َها الذ َ
تَسلِيما)[ ْاِلَ ْحز ِ
اب ،]٘ٙ :اللهم صل وسلم وبارك على نبينا زلمد ،وارض
َ
ْ ً
اللهم عن خلفائو الراودين ،الذين قضوا باحلق وبو كانوا يعدلون؛ أيب بكر
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وعمر وعثمان وعلي ،وعن سائر الصحابة أَجعني ،وعنا معهم جبودك
وكرمك يا أكرم اِلكرمني.
اللهم أعز اإلسالم وادلسلمني ،وأذل الشرك وادلشركني ،ودمر أعداء الدين،
واجعل اللهم ىذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بالد ادلسلمني يا رب
العادلني.
اللهم وفق إمامنا ذلداك ،واجعل عملو يف رضاك ،ووفق وِل عهده دلا ِتبو
وترضاه ،وانفع بو اإلسالم وادلسلمني يا ذا اجلالل واإلكرام.
(ربَّنَا آتِنَا ِيف الدُّنْيَا َح َسنَةً َوِيف ْاآل ِخَرةِ َح َسنَةً
َ
(ربَّنَا ظَلَ ْمنَا أَنْ ُف َسنَا َوإِ ْن َملْ تَ ْغ ِف ْر
ٕٔٓ]َ ،
اس ِرين)[ ْاِلَعر ِ
ْ ِ
اف.]ٕٖ :
اخلَ َ ْ َ

َوقِنَا
لَنَا

اب
َع َذ َ
َوتَ ْرمحَْنَا

النَّا ِر)[الْبَ َقَرةِ:
لَنَ ُكونَ َّن ِم َن

عباد اهلل( :إِ َّن اللَّو يأْمر بِالْع ْد ِل واِْإلحس ِ
ان َوإِيتَ ِاء ِذي الْ ُق ْرََب َويَْن َهى َع ِن
َ َ ُُ َ َ ْ َ
ِ
ِ
َّح ِل ،]ٜٓ :فاذكروا
الْ َف ْح َشاء َوالْ ُمْن َك ِر َوالْبَ ْغ ِي يَعظُ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن)[الن ْ
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اهلل العظيم اجلليل يذكركم ،واوكروه على نعمو يزدكم ،ولذكر اهلل أكَب واهلل
يعلم ما تصنعون.

