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الخطبة األولى:
احلَ حم ُد للَّه َحَن َم ُدهُ َونَ حستَعينُهُ َونَ حستَ حغف ُرهَُ ،ونَعُوذُ باللَّه م حن ُش ُرور أَنح ُفسنَاَ ،وم حن
ح
ي لَهُ،
َسيِّئَات أ حَع َمالنَاَ ،م حن يَ حهده اللَّهُ فَ ََل ُمض َّل لَهَُ ،وَم حن يُ ح
ضل حل فَ ََل َهاد َ
يك لَهَُ ،وأَ حش َه ُد أ َّ
َوأَ حش َه ُد أَ حن َال إلَهَ إَّال اللَّهُ َو حح َدهُ َال َشر َ
َن ُُمَ َّم ًدا َعحب ُدهُ
َّ ِ
آمنُوا اتَّ ُقوا اللَّهَ َح َّق تُ َقاتِِه َوََل تَ ُموتُ َّن إََِّل َوأَنْ تُ ْم
ين َ
َوَر ُسولُهُ (يَا أَيُّ َها الذ َ
ِ
َّاس اتَّ ُقوا َربَّ ُك ُم الَّ ِذي َخلَ َق ُك ْم
ُم ْسل ُمو َن)[آل ع حمَرا َن( ،]102 :يَا أَيُّ َها الن ُ
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اح َدةٍ و َخلَ َق ِم ْن ها َزوجها وب َّ ِ
س وِ
ِ
ِ ِ
َ ْ َ َ ََ
َ
م ْن نَ ْف ٍ َ
ث م ْن ُه َما ِر َج ااَل َكث ايرا َون َساءا
ِ
ِ
ام إِ َّن اللَّهَ َكا َن َعلَْي ُك ْم
َواتَّ ُقوا اللَّهَ الَّذي تَ َساءَلُو َن بِه َو ْاأل َْر َح َ
ِ
ِ
آمنُوا اتَّ ُقوا اللَّهَ َوقُولُوا قَ ْواَل َس ِدي ادا *
ين َ
ِّساء( ،]1 :يَا أَيُّ َها الَّذ َ
َرقيباا)[الن َ
صلِ ْح لَ ُك ْم أَ ْع َمالَ ُك ْم َويَغْ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَم ْن يُ ِط ِع اللَّهَ َوَر ُسولَهُ فَ َق ْد
يُ ْ
ِ
َحَزاب.]71-70 :
فَ َ
يما)[ حاأل ح
از فَ ْوازا َعظ ا
ي
َص َد َق ح
أ ََّما بَ ْع ُد :فَإ َّن أ ح
احلَديث كتَ ُ
اب اللَّه -تَ َع َاىلَ ،-و َخحي َر ا حْلَحدي َه حد ُ
ٍ
صلَّى اللَّهُ َعلَحيه َو َسلَّ َمَ ،-و َشَّر حاأل ُُمور ُحُم َدثَاتُ َهاَ ،وُك َّل ُحُم َدثٍَة ب حد َعةٌ،
ُُمَ َّمد َ -
ٍ
ض ََللٍَة ِف النَّار.
ض ََللَةٌَ ،وُك َّل َ
َوُك َّل ب حد َعة َ
َح َد يَ حستَح ُّق ِّ
الذ حكَر
َّاسَ :ال َش حيءَ أ حَعظَ ُم م َن اللَّه -تَ َع َاىلَ ،-وَال أ َ
أَيُّ َها الن ُ
َْسَائه
ك ل َذاته ُ -سحب َحانَهَُ ،-وأل ح
َوالثَّنَاءَ َك َما يَ حستَحقُّهُ ُ -سحب َحانَهُ-؛ َو َذل َ
َوص َفاته َوأَفح َعاله َ -عَّز َو َج َّل-؛ َوِل حح َسانه ل حل َخ حلق َمج ًيعا؛ فَلَهُ ُ -سحب َحانَهُ-
حمةٌ َوَر حْحَةٌَ ،وب َكل َماته
َْسَاءُ ح
احلُ حس َىنَ ،و ِّ
حاأل ح
الص َف ُ
ات الحعُلَىَ ،وأَفح َعالُهُ َع حد ٌل َوحك َ
ك ِ
ص ْدقاا َو َع ْد اَل
ض َوَم حن فيه َّن ( َوتَ َّم ْ
قَ َامت َّ
ت َربِّ َ
ت َكلِ َم ُ
الس َم َاو ُ
ات َو حاأل حَر ُ
ِ
ِّل لِ َكلِماتِِه و ُهو َّ ِ
يم)[ حاألَنح َعام.]115 :
السم ُ
ََل ُمبَد َ َ َ َ
يع ال َْعل ُ
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ِّع َمَ ،وَه َد ُاه حم ل َما
َوُه َو َ -عَّز َو َج َّلَ -خلَ َق ح
اخلَحل َق م َن الح َع َدمَ ،وأَ حغ َد َق َعلَحيه ُم الن َ
يق ل َّ
صَر َ
ف َعحن ُه حم َما يَ ُ
لسالك َ
يُ ح
نيَ ،وأَقَ َام ُح َّجتَهُ
ضُّرُه حمَ ،وأَبَا َن الطَّر َ
صل ُح ُه حمَ ،و َ
ك ( ُر ُس اًل
َعلَى ح
اخلَحلق أ ح
ك َعلَى اللَّه -تَ َع َاىل -إَّال َهال ٌ
ني ،فَ ََل يَ حهلَ ُ
َمجَع َ
ِ
ين لِئَ ًَّل يَ ُكو َن لِلن ِ
َّاس َعلَى اللَّ ِه ُح َّجةٌ بَ ْع َد ُّ
الر ُس ِل َوَكا َن اللَّهُ
ين َوُم ْنذ ِر َ
ُمبَ ِّش ِر َ
ِ
احلَ حم َد
ك ح
ِّساء .]165 :أَفَ ََل يَ حستَح ُّق َم حن َكا َن َك َذل َ
َع ِز ايزا َحك ا
يما)[الن َ
احلَ حم ُد َال
َح ُّق بالثَّنَاء محنهُ ُ -سحب َحانَهُ ،-فَلَهُ ح
َح َد أ َ
َوالثَّنَاءَ؟ بَلَى َواللَّهَ ،وَال أ َ
ُحَنصي ثَنَاءً َعلَحيه َك َما أَثح َىن ُه َو َعلَى نَ حفسه.
َوَكا َن َديح َد ُن حاألَنحبيَاء َوَدأحبُ ُه ُم الثَّنَاءَ َعلَى اللَّه -تَ َعا َىلِ -بَا ُه َو أ حَهلُهَُ ،ون حسبَةَ
َّوام؛ لئَ ََّل يَ حغ ُفلُوا َعحنهُ أ حَو
ِّعم إلَحيه ُ -سحب َحانَهَُ ،-وتَ حذك َي النَّاس ب َذل َ
الن َ
ك َعلَى الد َ
صصه حم:
يَحن َس حوهَُ ،وَم حن قَ َرأَ الح ُق حرآ َن َال َح َ
ظ َكثح َرةَ ذَل َ
ك ِف قَ َ
وه حم إ َىل حاِلميَان َوالت حَّوحيد،
ود َ -علَحيه ال َّس ََل ُم -يَع ُ
فَ َه َذا ُه ٌ
ظ قَ حوَمهُ ،فَيَ حدعُ ُ
ال َْلُ حم:
َويُ َذ ِّك ُرُه حم بن َعم اللَّه -تَ َع َاىلَ -علَحيه حمَ ،وَه َذا م َن الثَّنَاء ح
اْلَميل ،قَ َ
(واتَّ ُقوا الَّ ِذي أَم َّد ُكم بِما تَ ْعلَمو َن * أَم َّد ُكم بِأَنْ ع ٍام وبنِين * وجن ٍ
َّات
َ ْ َ ََ َ َ َ
ُ
َ ْ َ
َ
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وعُي ٍ
اب يَ ْوٍم َع ِظ ٍ
ُّعَراء- 132 :
ون * إِنِّي أَ َخ ُ
اف َعلَْي ُك ْم َع َذ َ
َ ُ
يم)[الش َ
.]135
كَ ،وأَثح َىن
َصُّروا َعلَى شحركه حم تَبَ َّرأَ محن ُه حمَ ،وأَ حش َه َد اللَّهَ -تَ َع َاىلَ -علَى ذَل َ
َولَ َّما أ َ
ضته َوم حلكه،
َعلَحيه ب ُق حد َرته ُ -سحب َحانَهَُ -علَى ُك ِّل َخ حلقهَ ،وَك حون ُك ِّل َدابٍَّة ِف قَ حب َ
ت قَ حهره َو ُس حلطَانهَ ،وبأَنَّهُ ُ -سحب َحانَهُ -قَاد ٌر َعلَى إبح َدال َغ حيه حم هب حمَ ،وأَن َُّه حم
َوَحَت َ
ضُّرونَهُ َشحيئًاَ ،وأَنَّهُ ُ -سحب َحانَهُُ -حُيصي َعلَحيه حم أ حَع َما َْلُ حم
ب ُك حفره حمَ -ال يَ ُال إِنِّي أُ ْش ِه ُد اللَّهَ َوا ْش َه ُدوا
فَيُ َجازيه حم هبَاَ ،وَحُي َفظُهُ م حن َكحيده حم َوَمكحره حم (قَ َ
أَنِّي ب ِريء ِم َّما تُ ْش ِرُكو َن * ِمن ُدونِِه فَ ِكي ُدونِي ج ِميعا ثُ َّم ََل تُ ْن ِظر ِ
ون * إِنِّي
َ ا
ْ
َ ٌ
ُ
ْت َعلَى اللَّ ِه ربِّي وربِّ ُكم ما ِمن َدابٍَّة إََِّل هو ِ
آخ ٌذ بِنَ ِ
اصيَتِ َها إِ َّن َربِّي
تَ َوَّكل ُ
َ ََ ْ َ ْ
َُ
صر ٍ
ِ
اط ُم ْستَ ِق ٍ
ْت بِ ِه إِل َْي ُك ْم
يم * فَِإ ْن تَ َولَّ ْوا فَ َق ْد أَبْلَغْتُ ُك ْم َما أ ُْر ِسل ُ
َعلَى َ
ض ُّرونَهُ َش ْيئاا إِ َّن َربِّي َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء
َويَ ْستَ ْخلِ ُ
ف َربِّي قَ ْواما غَْي َرُك ْم َوََل تَ ُ
ظ)[ه ٍ
ِ
ود.]57 -54 :
َحفي ٌ ُ
الس ََل ُمَ -علَى اللَّه -تَ َع َاىلِ -ف َد حع َوته ل َق حومهُ ،مبَ يِّ نًا َْلُ ُم
صال ٌح َ -علَحيه َّ
َوأَثح َىن َ
اه حم بن َعمه َ -عَّز َو َج َّل-
است حح َقاقَهُ ُ -سحب َحانَهُ -ل حلعُبُوديَّة ُدو َن س َواهُُ ،م َذ ِّكًرا إيَّ ُ
ح
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ود
يب َد َع َواِت حم ( َوإِلَى ثَ ُم َ
َعلَحيه حمَ ،وأَنَّهُ قَر ٌ
يب م حن عبَادهُ ،مطَّل ٌع َعلَحيه حمُُ ،ي ُ
ال يَا قَ ْوِم ا ْعبُ ُدوا اللَّهَ َما لَ ُك ْم ِم ْن إِل ٍَه غَْي ُرهُ ُه َو أَنْ َشأَ ُك ْم
صالِ احا قَ َ
أَ َخ ُ
اه ْم َ
ِ
ِ
ض واستَ ْعمرُكم فِيها فَ ِ
يب
م َن ْاأل َْر ِ َ ْ َ َ ْ َ ْ
استَ غْف ُروهُ ثُ َّم تُوبُوا إِل َْيه إِ َّن َربِّي قَ ِر ٌ
م ِجيب)[ه ٍ
ود.]61 :
ُ ٌ ُ
الس ََل ُمَ -علَى اللَّه -تَ َع َاىلِ -ف َد حع َوته ل َق حومه بس َعة
ب َ -علَحيه َّ
َوأَثح َىن ُش َعحي ٌ
ٍ
ال
ني عبَاده ،فَ َق َ
ع حلمه الَّذي َوس َع ُك َّل َش حيءَ ،وإ حح َكام ُحكحمه َوقَ َ
ضائه بَ ح َ
الس ََل ُم( :قَ ِد افْ تَ َريْ نَا َعلَى اللَّ ِه َك ِذباا إِ ْن عُ ْدنَا فِي ِملَّتِ ُك ْم بَ ْع َد إِ ْذ
َعلَحيه َّ
ود فِ َيها إََِّل أَ ْن يَ َشاءَ اللَّهُ َربُّنَا َو ِس َع
نَ َّجانَا اللَّهُ ِم ْن َها َوَما يَ ُكو ُن لَنَا أَ ْن نَعُ َ
ِ
ٍ ِ
ِ
ْح ِّق
َربُّنَا ُك َّل َش ْيء عل اْما َعلَى اللَّه تَ َوَّكلْنَا َربَّنَا افْ تَ ْح بَ ْي نَ نَا َوبَ ْي َن قَ ْومنَا بِال َ
ِِ
ب ُك َّل
َوأَنْ َ
ين)[ حاأل حَعَرافَ .]89 :وِف َم َق ٍام َ
ت َخ ْي ُر الْ َفاتح َ
ب ُش َعحي ٌ
آخَر نَ َس َ
ص ُل لَهُ إ َىل اللَّه -تَ َع َاىلُ ،-مقًّرا ب ُق حد َرته ُ -سحب َحانَهُ َوتَ َع َاىلَ ،-وَه َذا
تَ حوف ٍيق َحُي ُ
ال( :إِ ْن أُ ِري ُد إََِّل
ِّعم إلَحيه ُ -سحب َحانَهُ -فَ َق َ
ثَنَاءٌ َعلَى اللَّه -تَ َع َاىل -بن حسبَة الن َ
ِْ
ْت َوإِل َْي ِه
ت َوَما تَ ْوفِ ِيقي إََِّل بِاللَّ ِه َعلَْي ِه تَ َوَّكل ُ
استَطَ ْع ُ
اْل ْ
ح َما ْ
ص ًَل َ
ٍ
ِ
ب َعلَى اللَّه -تَ َع َاىل -بص َفة
يب)[ ُهودَ .]88 :وِف َم َق ٍام َ
أُن ُ
آخَر أَثح َىن ُش َعحي ٌ
استَ غْ ِف ُروا
ني م حن عبَاده فَ َق َ
َّ
ال ل َق حومهَ ( :و ْ
الر حْحَة َوِبَ َحبَّته ُ -سحب َحانَهُ -ل حل ُم حؤمن َ
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ِ
ٍ
ِ
آخَر أَثح َىن
يم َو ُدو ٌد)[ ُهودَ .]90 :وِف َم َق ٍام َ
َربَّ ُك ْم ثُ َّم تُوبُوا إِل َْيه إِ َّن َربِّي َرح ٌ
ب َعلَى اللَّه -تَ َع َاىل -بإ َحاطَته ُ -سحب َحانَهُ -ب ُك ِّل َش حي ٍء ،فَ ََل ََيح َفى َعلَحيه
ُش َعحي ٌ
ِ
َع ُّز َعلَْي ُك ْم ِم َن اللَّ ِه
َع َم ٌل م حن أ حَع َمال عبَاده( :قَ َ
ال يَا قَ ْوم أ ََرْه ِطي أ َ
ط)[ه ٍ
ِ
ِ
ود.]92 :
َواتَّ َخ ْذتُ ُموهُ َوَراءَ ُك ْم ظ ْه ِريًّا إِ َّن َربِّي بِ َما تَ ْع َملُو َن ُمحي ٌ ُ
َوأَثح َىن نَ ُّ َّ
الربُوبيَّة
الس ََل ُمَ -علَى اللَّه -تَ َع َاىل -ب ُّ
اس َ -علَحيه َّ
ب الله -تَ َع َاىل -إلحيَ ُ
صتَهُ َوثَنَاءَهُ َعلَحيه ُ -سحب َحانَهَُ ( :-وإِ َّن
َوبا حخلَحلق ،قَ َ
ال اللَّهُ -تَ َع َاىلَ -حُيكي ق َّ
ِ
إِلْي ِ
ال لَِق ْوِم ِه أ َََل تَتَّ ُقو َن * أَتَ ْدعُو َن بَ ْع اًل َوتَ َذ ُرو َن
ين * إِ ْذ قَ َ
اس لَم َن ال ُْم ْر َسل َ
َ َ
ِ
َحسن الْ َخالِِقين * اللَّهَ ربَّ ُكم ور َّ ِ
الصافَّات- 123 :
ين)[ َّ
َ ْ ََ
ب آبَائ ُك ُم ْاأل ََّول َ
َ
أْ ََ
.]126
ني َع َد ًدا؛
وب َ -علَحيه َّ
َوَم َك َ
ث نَ ُّ
الس ََل ُمِ -ف الح َمَرض سن َ
ب اللَّه -تَ َع َاىل -أَيُّ ُ
ضَ ،و َعظُ َم َعلَحيه الحبَ ََلءُ ،فَأَثح َىن
َح ََّّت َج َفاهُ الحبَع ُ
يبَ ،وا حشتَ َّد به الح َمَر ُ
يد َوالح َقر ُ
ب لَهُ َما فيه م حن َمَر ٍ
ض َوإ حن
َعلَى اللَّه -تَ َع َاىل -ب َّ
الر حْحَة َوُه َو يَ حدعُوهَُ ،وََلح يَحن ُس ح
َكا َن ب َق َدره َ -عَّز َو َج َّل-؛ تَأ َُّدبًا َم َعهُ ُ -سحب َحانَهَُ ،-وتَ حنز ًيها لَهُ َع حن ن حسبَة الشَِّّر
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ت
سنِ َي الض ُّ
ادى َربَّهُ أَنِّي َم َّ
ُّر َوأَنْ َ
وب إِ ْذ نَ َ
إلَحيهَ ،وَه َذا م حن أَبحلَغ الثَّنَاءَ ( :وأَيُّ َ
أَرحم َّ ِ ِ
ين)[ حاألَنحبيَاء.]83 :
الراحم َ
َْ ُ
َوأَثح َىن نَ ُّ َّ
الس ََل ُمَ -علَى َربِّه ُ -سحب َحانَهُ-
س َ -علَحيه َّ
ب الله -تَ َع َاىل -يُونُ ُ
احلوت( :وذَا الن ِ
ُّون
َّسبيح ،ح َ
َ
ني َد َعاهُ َوُه َو ِف بَطحن حُ
ب حاألُلُوهيَّة َوالت حَّوحيد َوالت ح
ادى فِي الظُّلُم ِ
ِ
َن نَ ْق ِد َر َعلَْي ِه فَ نَ َ
ات أَ ْن ََل إِلَهَ
ب ُمغَاضباا فَظَ َّن أَ ْن ل ْ
َ
إِ ْذ ذَ َه َ
ك إِنِّي ُك ْن ُ ِ
ِِ
ين)[ حاألَنحبيَاء.]87 :
ت ُس ْب َحانَ َ
إََِّل أَنْ َ
ت م َن الظَّالم َ
الس ََل ُمَ -علَى َربِّه ُ -سحب َحانَهُ -ب َس َماع
ب اللَّه -تَ َع َاىلَ -زَكريَّا َ -علَحيه َّ
َوأَثح َىن نَ ُّ
الدُّعاء وإجابته ،وأَنَّه -سبحانَه -ب ٍ
ني
اق َال يَُز ُ
وت؛ َوذَل َ
كح َ
ولَ ،و َح ٌّي َال ميَُ ُ
َ َ َ َ َ ُ ُح َ ُ َ
َد َعاهُ يَ حسأَلُهُ الح َولَ َد َوُه َو َشحي ٌخ َكبيٌَ ،ولَكنَّهُ يَ حعلَ ُم أ َّ
َن اللَّهَ -تَ َع َاىلَ -علَى ُك ِّل
ٍ
ت َخ ْي ُر
ادى َربَّهُ َر ِّ
ب ََل تَ َذ ْرنِي فَ ْر ادا َوأَنْ َ
َش حيء قَد ٌيرَ ( :وَزَك ِريَّا إِ ْذ نَ َ
ِ
ٍ
ب
ك َد َعا َزَك ِريَّا َربَّهُ قَ َ
ال َر ِّ
ُخَرىُ ( :هنَالِ َ
ين)[ حاألَنحبيَاءَ ،]89 :وِف آيَة أ ح
ال َْوا ِرث َ
ك ذُ ِّريَّةا طَيِّبةا إِنَّ َ ِ
يع ُّ
الد َع ِاء)[آل ع حمَرا َن]38 :
ب لِي ِم ْن لَ ُدنْ َ
َ
ك َسم ُ
َه ْ
َّع َوة إ َىل اللَّه
َجلُهَُ ،خ َ
َح ٌد بَ حع َدهُ َم َق َامهُ ِف الد ح
اف أَ حن َال يَ ُق َ
"فَلَ َّما تُ َق َار َ
وم أ َ
بأَ
ف
ُّصح لعبَاده ُ -سحب َحانَهَُ ،-وأَ حن يَ ُكو َن ِف َوقحته فَ حرًداَ ،وَال َُيَلِّ ُ
-تَ َع َاىلَ ،-والن ح
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ِ
ني،
َم حن يَ حش َفعُهُ َويُعينُهُ َعلَى َما قَ َام به ( َوأَنْ َ
َيَ :خحي ُر الحبَاق َ
ت َخ ْي ُر ال َْوا ِرث َ
ين)؛ أ ح
يد َما يَطح َمئ ُّن به
ت أ حَر َح ُم بعبَاد َك م ِِّنَ ،ولَك ِِّن أُر ُ
َو َخحي ُر َم حن َخلَ َفِن ِبَحٍيَ ،وأَنح َ
قَ حلبَ ،وتَ حس ُك ُن لَهُ نَ حفسيَ ،وَحُيري ثَ َوابُهُ ِف َم َوازيِن".
نيَ ،و َمجَ َعنَا هب حم ِف َدار النَّعيم.
فَ َس ََل ُم اللَّه -تَ َع َاىلَ -علَى أَنحبيَائه َوُر ُسله أ ح
َمجَع َ
َستَ حغف ُر اللَّهَ ِل َولَ ُك حم...
َوأَقُ ُ
ول قَ حوِل َه َذا َوأ ح

الخطبة الثانية:
ضىَ ،وأَ حش َه ُد أَ حن َال
ح
احلَ حم ُد للَّه َْحح ًدا طَيِّبًا َكث ًيا ُمبَ َارًكا فيه َك َما ُُي ُّ
ب َربُّنَا َويَحر َ
يك لَهَُ ،وأَ حش َه ُد أ َّ
إلَهَ إَّال اللَّهُ َو حح َدهُ َال َشر َ
صلَّى اللَّهُ
َن ُُمَ َّم ًدا َعحب ُدهُ َوَر ُسولُهَُ ،
َص َحابه َوَمن حاهتَ َدى هبُ َد ُاه حم إ َىل يَ حوم الدِّين.
َو َسلَّ َم َوبَ َارَك َعلَحيه َو َعلَى آله َوأ ح
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أ ََّما ب ْع ُد :فَاتَّ ُقوا اللَّه وأَطيعوه (واتَّ ُقوا النَّار الَّتِي أ ُِع َّد ْ ِ ِ
ين *
َ
َ
ت ل ْل َكاف ِر َ
َ َ ُُ َ
وأ ِ
ول ل ََعلَّ ُك ْم تُ ْر َح ُمو َن)[آل ع حمَرا َن.]132 -131 :
الر ُس َ
َطيعُوا اللَّهَ َو َّ
َ
الس ََل ُمِ -ف الثَّنَاء َعلَى اللَّه -
أَيُّ َها ال ُْم ْسلِ ُمو َنَ :علَى َج َّ
ادة ُّ
الر ُسل َ -علَحيه ُم َّ
صلَّى اللَّهُ َعلَحيه َو َسلَّ َم ،-فَ َكا َن َدائ َم الثَّنَاء َعلَى
تَ َع َاىلَ -س َار نَبيُّنَا ُُمَ َّم ٌد َ -
احلَ حمد َوالثَّنَاء َعلَحيه ُ -سحب َحانَهُ-
اللَّه -تَ َع َاىلِ -بَا ُه َو أ حَهلُهَُ ،ويَ حستَ حفت ُح ُخطَبَهُ ب ح
َك
الرُكوع فَيَ ُق ُ
َ ،ويُثحِن َعلَيه ُ -سحب َحانَهُ -بَ حع َد َّ
ول" :اللَّ ُه َّم َربَّنَا ل َ
الرفحع م َن ُّ
ِ
السماو ِ
ات َوِم ْلءَ ْاأل َْر ِ
ت ِم ْن
ض َوَما بَ ْي نَ ُه َماَ ،وِم ْلءَ َما ِش ْئ َ
ال َ
ْح ْم ُد ،م ْلءَ َّ َ َ
َش ْي ٍء بَ ْع ُد ،أ َْه َل الثَّنَ ِاء َوال َْم ْج ِدَ ("...رَواهُ ُم حسل ٌم).
َوَم حه َما أَثح َىن الح َعحب ُد َعلَى َربِّه ُ -سحب َحانَهُ -فَلَ حن يَحب لُ َغ َما يَ حستَح ُّق م َن الثَّنَاء؛ َك َما
اك ِم ْن
ضَ
صلَّى اللَّهُ َعلَحيه َو َسلَّ َم" :-اللَّ ُه َّم أَعُوذُ بِ ِر َ
َكا َن م حن ُد َعاء الن ِّ
َّب َ -
ك ََل أ ْ ِ
ك ِم ْن َ
كَ ،وأَعُوذُ بِ َ
ك ِم ْن عُ ُقوبَتِ َ
كَ ،وبِ ُم َعافَاتِ َ
َس َخ ِط َ
ُحصي ثَنَاءا
اف بالح َع حجز
ك"( َرَواهُ ُم حسل ٌم)" .فَفيه حاع َت ٌ
ت َعلَى نَ ْف ِس َ
َعلَْي َ
ت َك َما أَثْ نَ ْي َ
ك أَنْ َ
ك إ َىل اللَّه
َع حن تَ حفصيل الثَّنَاءَ ،وأَنَّهُ َال يَ حقد ُر َعلَى بُلُوغ َحقي َقته ...فَ َوَك َل َذل َ
ُ -سحب َحانَهُ َوتَ َع َاىل -الح ُمحيط ب ُك ِّل َش حي ٍء ُمجحلَةً َوتَ حفص ًيَلَ ،وَك َما أَنَّهُ َال ِنَايَةَ
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لص َفاته َال ِنَايَةَ للثَّنَاء َعلَحيه؛ أل َّ
َن الثَّنَاءَ تَاب ٌع ل حل ُمثح َىن َعلَحيهَ ،وُك ُّل ثَنَ ٍاء أَثح َىن به
َعلَحيه َ -وإ حن َكثَُر َوطَ َ
ال َوبُول َغ فيه -فَ َق حد ُر اللَّه -تَ َع َاىل -أ حَعظَ ُمَ ،و ُس حلطَانُهُ
َسبَ ُغ".
أ ََعُّزَ ،وص َفاتُهُ أَ حكبَ ُر َوأَ حكثَ ُرَ ،وفَ ح
ضلُهُ َوإ حح َسانُهُ أ حَو َس ُع َوأ ح
الس ََل ُمِ -ف َكثح َرة الثَّنَاء َعلَى
فَ َحر ٌّ
ي بأ حَهل حاِلميَان االقحت َداءُ ب ُّ
الر ُسل َ -علَحيه ُم َّ
ِّعم إلَحيه ُ -سحب َحانَهُُ -دو َن َما س َواهُ ( َوَما بِ ُك ْم ِم ْن
اللَّه -تَ َع َاىلَ ،-ون حسبَة الن َ
س ُكم الض ُّ ِ
ِ ٍ ِ َّ ِ ِ
َّحل.]53 :
ُّر فَِإل َْيه تَ ْجأ َُرو َن)[الن ح
ن ْع َمة فَم َن الله ثُ َّم إذَا َم َّ ُ
اش َوراءَ،
الم ْسلِ ُمو َن :وم حن ُسنَن ُّ
الر ُسل َعلَيه ُم َّ
الس ََل ُم صيَ ُام يَوم َع ُ
أَيُّ َها ُ
الس ََل ُم ُش حكًرا لله -تَ َع َاىلَ -علَى َنَاة
وسى َوُُمَ َّم ٌد َعليه َما َّ
الص ََلةُ َو َّ
َ
ص َامهُ ُم َ
صيام ي ومِ
ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَحيه َو َسلَّ َمْ َ ُ َ " :-
َّب َ -
ُم َ
وسى َوَه ََلك ف حرعُو َن ،قَ َال الن ُ
َعا ُشوراء أ ِ
السنَةَ الَّتِي قَ ْب لَهُ"( َرَواهُ ُم حسل ٌم).
ب َعلَى اللَّ ِه أَ ْن يُ َك ِّف َر َّ
ََ ْ
َحتَس ُ
وقال ابح ُن َعبَّ ٍ
ت أ َّ
صلَّى
َن َر ُس َ
اس َ -رض َي اللَّهُ َعحن ُه َماَ " :-ما َعل حم ُ
ول اللَّه َ -
ب فَ ح
ضلَهُ َعلَى حاألَيَّام إَّال َه َذا الحيَ حوَم"( َرَواهُ
اللَّهُ َعلَحيه َو َسلَّ َمَ -
ص َام يَ حوًما يَطحلُ ُ
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صلَّى اللَّهُ َعلَحيه
ُم حسل ٌم) ،واألفضل صيام التاسع مع العاشر ل َقول الن ِّ
َّب َ -
يت إِلَى قَابِ ٍل َألَصوم َّن الت ِ
َّاس َع"(رواه مسلم).
َو َسلَّ َم" :-لَئِ ْن بَِق ُ
ُ َ
صلُّوا َو َسلِّ ُموا َعلَى نَبيِّ ُك حم...
َو َ

