خطبة اجلمعة :أبواب اخلري

للشيخ :د .عبداحملسن القاسم

من املسجد النبوي 1429/08/07 :

أبواب اخلري
اخلطبة األوىل
ضل
إن احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناَ ،م ْن يَ ْه ِده هللا فال ُم َّ
هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن حمم ًدا عبده ورسوله ،صلَّى
لهَ ،
وم ْن يُضلل فال َ
كثريا.
هللا عليه وعلى آله وأصحابه وسلم
ً
تسليما ً
أما بعد:
حق التقوى ،وراقبوه يف ِ
فاتقوا هللا  -عباد هللا َّ -
السر والنَّجوى.
أيها املسلمون:
لتتنوع َّ
اللذات يف جنَّات النعيم ،وهللا سبحانه بفضله جعل
َّ
أنواعا من العبادات؛ َّ
امنت هللا على عباده ،و َش َرع هلم ً

اء َّ
لكل ٍ
تنوعت
اآلخر وجزاءه؛ وهلذا َّ
ولذة وأملًا خيصه ،ال يُشبه أثر َ
أثرا وجز ً
عمل من األعمال احملبوبة له واملسخوطة ً
ولصلَة َّ ِ
فلب الوالدين جزاءِ ،
َّ
وتنوع ما فيها من الطيِبات والعقوابتِ ِ ،
ثواب؛
لذات أهل اجلنة وآالم أهل النارَّ ،
الرحم ٌ
ٌ
كل ٍ
ابب
الصدقات دخل من ابب َّ
فم ْن كان من أهل َّ
وم ْن كان من أهل الصيام دخل من ابب الرََّّين ،و ُّ
الص َدقةَ ،
َ
ألهله من اجلزاء ما ليس لغريهم.

تنوعت أعماله املُر ِ
تنوعت األقسام اليت َّ
يتلذذ هبا
ضيَة احملبوبة له يف هذه الدار؛ َّ
"م ْن َّ
قال ابن القيم  -رمحه هللا َ :-
ْ

بتنوعها واالبتهاج هبا وااللتذاذ هناك ،على حسب
يف تلك الدار ،وتكثَّرت له حبسب تكثُّر أعماله هنا ،وكان مزيده ُّ
وتنوعه فيها يف هذه الدار".
مزيده من األعمال ُّ
فرمضان تُضاعف فيه األعمال ،وتُ َّ
كفر فيه اخلطاَّي واألوزار؛ قال عليه الصالة والسالم(( :الصلوات اخلمس،

ات ملا بينهما؛ إذا اجتُنِبَت الكبائر))؛ رواه مسلم.
واجلمعة إىل اجلمعة ،ورمضان إىل رمضان  -مكفر ٌ

شفيع ألصحابه؛ قال أهل العلم" :ما استعان أح ٌد على تقوى هللا وحفظ حدوده واجتناب حمارمه مبِثْل الصوم".
وهو ٌ
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كل ٍ
حرف حبسنَة ،واحلسنَة بع ْشر أمثاهلا ،والعبد منزلته يف اآلخرة عند آخر ٍ
آية كان
أجر عظيمُّ ،
ََ َ
ويف تالوة القرآن ٌ
ََ

ِ
نور وه ًدى وشفاءٌ؛ قال عثمان  -رضي هللا
يرتلها يف الدنيا ،ويف القب واحلشر يشفع القرآن لصاحبه عند هللا ،وهو ٌ

عنه " :-لو طهرت قلوبكم؛ ما شبعت من كالم ربِكم".

ِ
َّات و ُعي ٍ
ٍ
ون
وأفضل الصالة بعد الفريضة صالةُ الليل ،وهي من صفات أهل اجلنة؛ قال سبحانه{ :إِ َّن ال ُْمتَّق َ
ني ِيف َجن َ ُ
ِ ِ
ِ
َخ ِذين ما آ َََتهم رُّهبم إِ ََّّنُم َكانُوا قَبل ذَلِ َ ِ
َس َحا ِر ُه ْم
ني * َكانُوا قَل ًيال م َن اللَّْي ِل َما يَ ْه َجعُو َن * َوِاب ْأل ْ
ك ُحمْسنِ َ
* آ َ َ ُ ْ َ ُْ ْ
َْ
يَ ْستَ غْ ِف ُرو َن} [الذارَّيت.]18 - 15 :

شوا السالم ،وأطعموا الطعام،
وصالة الليل من أسباب دخول اجلنة؛ قال عليه الصالة والسالم(( :أييها الناس ،أَفْ ُ

ِ
وصلوا األرحام ،وصلُّوا ابلليل والناس نيام  -تدخلوا اجلنَّة بسالم))؛ رواه ِ
الّتمذي.

وسلَّم  -يقوم من الليل حىت تتفطَّر  -أي َّ
تتشقق  -قدماه من القيام ،وكان الصحابة
وكان النيب  -صلَّى هللا عليه َ
ك
ك يَ ْعلَ ُم أَنَّ َ
 رضي هللا عنهم  -يقومون معه ،وحيرصون على إحياء الليل ابلصالة؛ قال  -عز وجل { :-إِ َّن َربَّ َِ
ك} [املزمل ،]20 :وقال سبحانه يف وصفهم:
ص َفهُ َوثُلُثَهُ َوطَائَِفةٌ ِم َن الَّ ِذي َن َم َع َ
وم أَ ْد ََن م ْن ثُلُثَ ِي اللَّْي ِل َونِ ْ
تَ ُق ُ
ِ ِ
السج ِ
ِ
ود} [الفتح.]29 :
يم ُ
اه ْم ِيف ُو ُجوه ِه ْم م ْن أَثَ ِر ُّ ُ
{س َ

ومن صلَّى مع اإلمام حىت ينصرف؛ ُكتب له قيام ٍ
ظل صدقته يوم القيامة ،وموعود ابملغفرة ِ
ليلة ،واملرء يف ِ
والغىن؛
ُ
َْ
قال سبحانهَّ :
ش ِاء َو َّ
ض ًال} [البقرة.]268 :
اَّللُ يَِع ُد ُك ْم َمغْ ِف َرةً ِم ْنهُ َوفَ ْ
{الش ْيطَا ُن يَِع ُد ُك ُم الْ َف ْق َر َو َأي ُْم ُرُك ْم ِابلْ َف ْح َ
جل وعال { :-الَّ ِذ ِ
ِ
َّها ِر ِس ًّرا َو َع َالنِيَةً
آمن يف الدنيا واآلخرة؛ قال َّ -
ين يُ ْنف ُقو َن أ َْم َوا َهلُ ْم ِابللَّْي ِل َوالن َ
واملنفق املؤمن ٌ
َ
ف َعلَْي ِه ْم َوَال ُه ْم َْحي َزنُو َن} [البقرة.]274 :
َج ُرُه ْم ِع ْن َد َرهبِِ ْم َوَال َخ ْو ٌ
فَلَ ُه ْم أ ْ
ِ
ص َّد َق ِاب ْحلُ ْس َىن * فَ َسنُ يَ ِس ُرهُ لِلْيُ ْس َرى * َوأ ََّما
واملتصدق تت َّ
يسر له أعماله؛ قال سبحانه{ :فَأ ََّما َم ْن أَ ْعطَى َواتَّ َقى * َو َ
استَ غْ َىن * وَك َّذ َ ِ
سنُ يَ ِس ُرهُ لِلْعُ ْس َرى} [الليل.]10 - 5 :
َم ْن ََِب َل َو ْ
ب اب ْحلُ ْس َىن * فَ َ
َ
وسلَّم  -أعظم الناس صدقةً ،وال يستكثِ ُر شيئًا أعطاه ،وال ُّ
يرد سائالً ،وكان العطاء
وكان النيب  -صلَّى هللا عليه َ
أحب ٍ
شيء إليه ،وكان سروره مبا يعطيه أعظم من سرور ِ
اآلخذ مبا أيخذه.
َّ
والصدقة ُّ
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ِ
والزكاة من أركان هذا ِ
الدين ،ال يقوم اإلسالم إال هبا ،تُ ِ
سا ،واب ُذ ْل هبا ًّ
كفا،
طهر املال وتُ ْنميه وتزكيه؛ فطَ ْ
ب هبا نَ ْف ً
ِ
ِ
قلبك ،واحذ ِر التَّسويف يف إخراجها؛ فال تعلم ما يعرض
ص هبا َ
يتيما أو َم ْن فقد عائالً ،وأخل ْ
وواس هبا ً
حمروما أو ً
لك.
والص َدقة وقيام الليل ،وصالهتا يف دارها خريٌ هلا من صالهتا يف
يؤمر به الرجال من التالوة والتعبُّد َّ
واملرأة مأمورةٌ مبا َ

هلن))؛ رواه أبو داود.
وسلَّم :-
خري َّ
َّ
مسجدها؛ قال النيب  -صلَّى هللا عليه َ
((وبيوهتن ٌ

َّ ِ
اس ُج ُدوا َوا ْعبُ ُدوا َربَّ ُك ْم َوافْ َعلُوا ْ
ري لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْف ِل ُحو َن}
ين آ ََمنُوا ْارَكعُوا َو ْ
أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيمَ :
{َّي أَيُّ َها الذ َ
اخلَ ْ َ

[احلج.]77 :

وإَّيكم مبا فيه من اآلَّيت ِ
والذ ْكر احلكيم.
ابرك هللا يل ولكم يف القرآن العظيم ،ونفعين هللا َّ
أقول ما تسمعون ،وأستغفر هللا يل ولكم وجلميع املسلمني من كل ذنب؛ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

اخلطبة الثانية
تعظيما لشأنه،
احلمد هلل على إحسانه ،والشكر له على توفيقه وامتنانه ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له
ً

تسليما مزي ًدا.
وسلَّم
وأشهد أن نبيَّنا حمم ًدا عبده ورسوله ،صلَّى هللا عليه وعلى آله وأصحابه َ
ً
أيها املسلمون:

القلوب أوعيةٌ وخريها أوعاها ،وتصفية العمل من اآلفات ُّ
أشد من العمل ،ورمضان موسم االغتنام واستباق

اخلريات ،وقد أفلح من أخلص فيه لربِه ،وكل ما ال يُبتغى به وجه هللا يضمحل ،وكتمان احلسنات من اإلخالص،
ض}
ض َها َّ
الس َم َو ُ
{و َسا ِرعُوا إِ َىل َمغْ ِف َرٍة ِم ْن َربِ ُك ْم َو َجن ٍَّة َع ْر ُ
ات َو ْاألَ ْر ُ
والرَّيء من مفسدات األعمال ،فاحذروا الرَّيءَ ،
[آل عمران.]133 :
ِ
مث اعلموا أن هللا أمركم ابلصالة والسالم على نبيه؛ فقال يف حمكم التنزيل{ :إِ َّن َّ
صلُّو َن َعلَى النَِّ ِيب ََّي
اَّللَ َوَم َالئ َكتَهُ يُ َ
ِ
ِ ِ
َّ ِ
يما} [األحزاب.]56 :
ين آ ََمنُوا َ
صلُّوا َعلَْيه َو َسل ُموا تَ ْسل ً
أَيُّ َها الذ َ
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اللهم ِ ِ
اللهم عن خلفائه الراشدين ،الذين قضوا ابحلق وبه كانوا يعدلون:
وارض َّ
َّ
صل وسلم وابرك على نبيِنا حممدَ ،
أيب بكر وعمر وعثمان وعلي ،وعن سائر الصحابة أمجعني ،وعنَّا معهم جبودك وكرمك َّي أكرم األكرمني.

وأذل الشرك واملشركنيِ ،
أعز اإلسالم واملسلمنيَّ ،
اللهم هذا البلد آمنًا مطمئنًا
اللهم َّ
ودمر أعداء الدين ،واجعل َّ
َّ
رخاء وسائر بالد املسلمني.
ً
اللهم ال
اللهم َّإَّن نسألك الفردوس األعلى من اجلنةَّ ،
اللهم أَ ْعتِ ْق رقابنا من النارَّ ،
اللهم تقبَّل منَّا صيامنا وقيامناَّ ،
َّ
اللهم َّإَّن نسألك التوفيق والسعادة يف الدنيا واآلخرة.
حترمنا خري ما عندك بسوء ما عندَّنَّ ،
{ربَّنَا ظَلَمنَا أَنْ ُفسنَا وإِ ْن ََل تَ ْغ ِفر لَنَا وتَر َمحْنَا لَنَ ُكونَ َّن ِمن ْ ِ
ين} [األعراف.]23 :
ْ
َ َ ْ ْ َْ
َ
اخلَاس ِر َ
َ
اللهم وفق إمامنا هلداك واجعل عمله يف رضاك ،ووفق مجيع والة أمور املسلمني للعمل بكتابك وحتكيم شرعك َّي
َّ
رب العاملني.
عباد هللا:
اإلحس ِ
ِ ِ
{إِ َّن َّ
ش ِاء َوال ُْم ْن َك ِر َوالْبَ غْ ِي يَِعظُ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن}
ان َوإِيتَ ِاء ِذي الْ ُق ْرََب َويَ ْن َهى َع ِن الْ َف ْح َ
اَّللَ َأي ُْم ُر ابل َْع ْدل َو ِْ ْ َ

[النحل.]90 :

فاذكروا هللا العظيم اجلليل يذكركم ،واشكروه على آالئه ونعمه يَ ِزدْكم ،ولَ ِذ ْك ُر هللا أكب ،وهللا يعلم ما تصنعون.
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