
 

 

 

 

 

  

 
www.tokyocamii.org 

الجمعة خطبة طوكيو مسجد   
2019/10/18 

الشَّك ورُ ُأْلعَْبد ُ  

 
! عَتِك ْمُإْخوانَِيُاألِعّزاء  م  لَك ْمُفيُج   باَرَكُهللاُ 

كاَن َرسوُل هللاِ )ص( يَقوُم َشْطراً َطويالً ِمَن اللّْيِل، َويَُعبُدُ هللَا 
عاً باِكياً. وِعْندَما َرأَتْهُ أُمُّ الُمْؤِمنيَن  تَعالى َويَدْعوهُ خاِشعاً ُمتََضّرِ

 سولَ ذا يا رَ هَ  عُ نَصْ َم تَ لِ َهِذِه الحالَِة َسأَلَتْهُ: "عائَِشةُ )رض( في 
". فَأَجاَب إجابَةً  رَ خ  أَ وما تَ  كَ بِ نْ ذَ  نْ مِ  مَ د  قَ ما تَ  كَ لَ  هللاُ  رَ فَ غَ  دْ قَ وَ  هللاِ 

ُأَُُمْفَعَمةً بِالَمعاني والِعبَِر الَجليلَِة: " َُعائَِشة ، َُعْبداًُفَُيَا ُأَك ون  ََل
  .i"َشك وراًُ

ُإخوانَِيُاألفاِضل !
إن  الشُّْكَر ال يَكوُن بِاللّساِن فَقَْط فَنَقوُل: "الَحْمدُ هلِل أو الل ُهم  لََك 

 َم ُكل  نِْعَمٍة في ماستخد الشُّْكُر". بل الشُّْكُر الَحقيِقيُّ يَْعني أَْن نُ 
يُْرِضي هللَا تَعالى. فَالت نَفُُّس لَهُ شُْكٌر خاصٌّ بِِه، والَحياةُ لَها ُشْكٌر 
َحةُ نِْعَمةٌ لَها شُْكُرها  خاصٌّ بِها َوالَعْقُل لَهُ شُْكٌر خاصٌّ بِِه، والّصِ

، وَجميُع اإلْمكاناِت  َلها شُْكُرها الخاصُّ ِبها. والنعم الخاصُّ
هللاُ تَعالى ُمْكَرميَن يَكوُن بِاإليماِن. فالشُّْكُر على أْن َخلَقَنا 

ْبتِعاِد َعْن َمشاِعِر الِحْقِد   والشُّْكُر َعلى نِْعَمِة القَْلِب يَكوُن بِاإْلِ
ِل في  والبُْغِض والَكراِهيَِة. والشُّْكُر على نِْعَمِة الَعْقِل يَكوُن بِالتّأَمُّ

ساِن يَكوُن بِِذْكِر هللِا َعَظَمِة هللاِ تَعالى. والشُّْكُر على نِْعَمِة اللِّ 
تَعالى. والشُّْكُر على نِْعَمِة األْبداِن يَكوُن بِالَعْيِش بِما يُْرِضي هللَا 
تَعالى َوأَداِء الِعباداِت. والشُّْكُر على األْمواِل التي نَْمِلُكها يَكوُن 

كاةِ واإلْنفاِق على الُمْحتاجيَن. والشُّْكُر على نِعْ  دَقَِة والز  َمِة بِالص 
َوتَْرِك أْعماٍل خاِلدَةٍ  وتعليم األخرين الِعْلِم يَكوُن بِتَْنِشئَِة الطُّالِب 

 تُفيدُ اإلْنسانِي ةَ. 

! ْؤِمنوَنُاألِعّزاء  ُأيُّهاُالم 
ُكلُّ واِحٍد فينا يَْشُعُر بِالحاَجِة إلى أْن يَْشُكَر َمْن يَْعَمُل لَنا 

نَْشُكَر َرب نا الذي أَْكَرَمنا بُِكّلِ َمعروفاً َصغيراً. فََهْل يُْعقَُل أْن ال 
َهِذِه النَِّعِم؟ َوَهْل يَتَوافَُق تَجاهُُل َهِذِه النَِّعِم َمَع َوْعيِ الُعبوِدي ِة 
وأْخالِق الُمْؤِمِن؟ بِالتّأكيِد ال. فإْن كاَن األْمُر َكذَِلَك فَتَعالَْوا يا 

نا وأْلِسنَتَنا ِمْن نِْعَمِة ال نَْحِرْم عُقولَنا وقُلوبَنا وأْبدانَ :إْخواني
الشُّْكَر من . َوْلنُباِرْك عُُمَرنا بِالشُّْكِر َوْلنَْجعَِل والذكر الشُّْكرِ 

ْبنا الَحْمدُ ِمْن َربِّنا َوْليَُكْن و َوسيلَةً ِلِزيادَةِ نَِعِم هللِا علينا،  ْليُقَّرِ
ِ ََل إِن تَعُد  قال تعالى "و  وسيلَةً يْرفَُعنا هللاُ بِِه دََرجاٍت. وا نِْعَمةَ اَّلله

ِحيٌم  َ لَغَفُوٌر ره  "تُْحُصوهَا ۗ إِنه اَّلله

  

 
i   ،36، 2. ابن حبان، صحيح، ج 81مسلم، صفات املنافقين . 
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