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 أبواب اخلري

 اخلطبة األوىل

إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، َمْن يَ ْهِده هللا فال ُمضلَّ 
، صلَّى له، وَمْن ُيضلل فال هادَي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله

 هللا عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليًما كثريًا.

 أما بعد:

 حقَّ التقوى، وراقبوه يف السرِ  والنَّجوى. -عباد هللا  -فاتقوا هللا 

 أيها املسلمون:

ضله جعل امنتَّ هللا على عباده، وَشرَع هلم أنواًعا من العبادات؛ لتتنوَّع اللذَّات يف جنَّات النعيم، وهللا سبحانه بف
لكل عمٍل من األعمال احملبوبة له واملسخوطة أثًرا وجزاًء ولذَّة وأملًا خيصه، ال ُيشبه أثر اآلَخر وجزاءه؛ وهلذا تنوَّعت 
لذَّات أهل اجلنة وآالم أهل النار، وتنوَّع ما فيها من الطيِ بات والعقوابت، فلِبِ  الوالدين جزاٌء، ولِصَلة الرَِّحم ثواٌب؛ 

ن، وكلُّ ابٍب  فَمْن كان من أهل الصَّدقات دخل من ابب الصََّدقة، وَمْن كان من أهل الصيام دخل من ابب الرَّيَّ
 ألهله من اجلزاء ما ليس لغريهم.

: "َمْن تنوَّعت أعماله املُْرِضَية احملبوبة له يف هذه الدار؛ تنوَّعت األقسام اليت يتلذَّذ هبا -رمحه هللا  -قال ابن القيم 
الدار، وتكثَّرت له حبسب تكثُّر أعماله هنا، وكان مزيده بتنوُّعها واالبتهاج هبا وااللتذاذ هناك، على حسب يف تلك 

 مزيده من األعمال وتنوُّعه فيها يف هذه الدار".

فرمضان ُتضاعف فيه األعمال، وُتكفَّر فيه اخلطاَّي واألوزار؛ قال عليه الصالة والسالم: ))الصلوات اخلمس، 
 مكفراٌت ملا بينهما؛ إذا اجُتِنَبت الكبائر((؛ رواه مسلم. -إىل اجلمعة، ورمضان إىل رمضان  واجلمعة

 وهو شفيٌع ألصحابه؛ قال أهل العلم: "ما استعان أحٌد على تقوى هللا وحفظ حدوده واجتناب حمارمه مبِْثل الصوم".
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ْشر أمثاهلا، والعبد منزلته يف اآلخرة عند آخر آيٍة كان ويف تالوة القرآن أجٌر عظيم، كلُّ حرٍف حَبَسَنة، واحَلَسَنة بعَ 
رضي هللا  -يرت ِلها يف الدنيا، ويف القب واحلشر يشفع القرآن لصاحبه عند هللا، وهو نوٌر وهًدى وشفاٌء؛ قال عثمان 

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

من صفات أهل اجلنة؛ قال سبحانه: }ِإنَّ اْلُمتَِّقنَي يف َجنَّاٍت َوُعُيوٍن  وأفضل الصالة بعد الفريضة صالُة الليل، وهي
ُْم َكانُوا قَ ْبَل َذِلَك حُمِْسِننَي * َكانُوا قَِلياًل ِمَن اللَّْيِل َما يَ ْهَجعُ  ُْم ِإَّنَّ وَن * َواِبأْلَْسَحاِر ُهْم * َآِخِذيَن َما َآََتُهْم َرهبُّ

 [.18 - 15: َيْستَ ْغِفُروَن{ ]الذارَّيت

وصالة الليل من أسباب دخول اجلنة؛ قال عليه الصالة والسالم: ))أييها الناس، َأْفُشوا السالم، وأطعموا الطعام، 
مذي. -وِصلوا األرحام، وصلُّوا ابلليل والناس نيام   تدخلوا اجلنَّة بسالم((؛ رواه الّتِ 

قدماه من القيام، وكان الصحابة  -أي تتشقَّق  -ل حىت تتفطَّر يقوم من اللي -صلَّى هللا عليه وَسلَّم  -وكان النيب 
: }ِإنَّ رَبََّك يَ ْعَلُم َأنََّك -عز وجل  -يقومون معه، وحيرصون على إحياء الليل ابلصالة؛ قال  -رضي هللا عنهم  -

[، وقال سبحانه يف وصفهم: 20َن َمَعَك{ ]املزمل: تَ ُقوُم َأْدََن ِمْن ثُ ُلَثِي اللَّْيِل َوِنْصَفُه َوثُ ُلَثُه َوطَائَِفٌة ِمَن الَِّذي
 [.29}ِسيَماُهْم يف ُوُجوِهِهْم ِمْن َأثَِر السُُّجوِد{ ]الفتح: 

وَمْن صلَّى مع اإلمام حىت ينصرف؛ ُكتب له قياُم ليلٍة، واملرء يف ظلِ  صدقته يوم القيامة، وموعود ابملغفرة والِغىن؛ 
ُ يَِعدُُكْم َمْغِفَرًة ِمْنُه َوَفْضاًل{ ]البقرة: قال سبحانه: }الشَّْيطَاُن يَعِ   [.268دُُكُم اْلَفْقَر َوأيَُْمرُُكْم اِبْلَفْحَشاِء َواَّللَّ

: }الَِّذيَن يُ ْنِفُقوَن َأْمَواهَلُْم اِبللَّْيِل َوالن ََّهاِر ِسرًّا َوَعاَلنَِيًة -جلَّ وعال  -واملنِفق املؤمن آمٌن يف الدنيا واآلخرة؛ قال 
 [.274فَ َلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َرهبِ ِْم َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيَْزنُوَن{ ]البقرة: 

ُرُه ِلْلُيْسَرى * َوَأمَّ واملتصدِ ق تت ْسىَن * َفَسنُ َيسِ  ا يسَّر له أعماله؛ قال سبحانه: }فََأمَّا َمْن َأْعَطى َوات ََّقى * َوَصدََّق اِبحلُْ
ُرُه ِلْلُعْسَرى{ ]الليل:   [.10 - 5َمْن َبََِل َواْستَ ْغىَن * وََكذََّب اِبحْلُْسىَن * َفَسنُ َيسِ 

أعظم الناس صدقًة، وال يستكِثُر شيًئا أعطاه، وال يردُّ سائاًل، وكان العطاء  -وَسلَّم صلَّى هللا عليه  -وكان النيب 
 والصَّدقة أحبُّ شيٍء إليه، وكان سروره مبا يعطيه أعظم من سرور اآلِخذ مبا أيخذه.
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ر املال وتُ ْنميه وتزكِ يه؛ فَطبْ  ين، ال يقوم اإلسالم إال هبا، ُتطهِ   هبا نَ ْفًسا، وابُذْل هبا كفًّا، والزكاة من أركان هذا الدِ 
وواِس هبا حمروًما أو يتيًما أو َمْن فقد عائاًل، وأخِلْص هبا قلبَك، واحذِر التَّسويف يف إخراجها؛ فال تعلم ما يعرض 

 لك.

ا من صالهتا يف واملرأة مأمورٌة مبا يؤَمر به الرجال من التالوة والتعبُّد والصََّدقة وقيام الليل، وصالهتا يف دارها خرٌي هل
 : ))وبيوهتنَّ خرٌي هلنَّ((؛ رواه أبو داود.-صلَّى هللا عليه وَسلَّم  -مسجدها؛ قال النيب 

رْيَ  {  َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم: }ََّي َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ارَْكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا رَبَُّكْم َوافْ َعُلوا اخلَْ
 [.77]احلج: 

كم مبا فيه من اآلَّيت والذ ِْكر احلكيم.  ابرك هللا يل ولكم يف القرآن العظيم، ونفعين هللا وإَّيَّ

 أقول ما تسمعون، وأستغفر هللا يل ولكم وجلميع املسلمني من كل ذنب؛ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

 

 اخلطبة الثانية

لى توفيقه وامتنانه، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له تعظيًما لشأنه، احلمد هلل على إحسانه، والشكر له ع
 وأشهد أن نبيَّنا حممًدا عبده ورسوله، صلَّى هللا عليه وعلى آله وأصحابه وَسلَّم تسليًما مزيًدا.

 أيها املسلمون:

مضان موسم االغتنام واستباق القلوب أوعيٌة وخريها أوعاها، وتصفية العمل من اآلفات أشدُّ من العمل، ور 
اخلريات، وقد أفلح من أخلص فيه لربِ ه، وكل ما ال يُبتغى به وجه هللا يضمحل، وكتمان احلسنات من اإلخالص، 

ْرُض{ والرَّيء من مفسدات األعمال، فاحذروا الرَّيء، }َوَسارُِعوا ِإىَل َمْغِفَرٍة ِمْن رَبِ ُكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّمَواُت َواأْلَ 
 [.133]آل عمران: 

يبِ  ََّي مث اعلموا أن هللا أمركم ابلصالة والسالم على نبيه؛ فقال يف حمكم التنزيل: }ِإنَّ اَّللََّ َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَّ 
 [.56َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا َتْسِليًما{ ]األحزاب: 
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وسلِ م وابرك على نبيِ نا حممد، وارَض اللهمَّ عن خلفائه الراشدين، الذين قضوا ابحلق وبه كانوا يعدلون:  اللهمَّ صل ِ 
 أيب بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أمجعني، وعنَّا معهم جبودك وكرمك َّي أكرم األكرمني.

اللهمَّ أعزَّ اإلسالم واملسلمني، وأذلَّ الشرك واملشركني، ودمِ ر أعداء الدين، واجعل اللهمَّ هذا البلد آمًنا مطمئًنا 
 رخاًء وسائر بالد املسلمني.

ة، اللهمَّ ال اللهمَّ تقبَّل منَّا صيامنا وقيامنا، اللهمَّ َأْعِتْق رقابنا من النار، اللهمَّ إَّنَّ نسألك الفردوس األعلى من اجلن
 حترمنا خري ما عندك بسوء ما عندَّن، اللهمَّ إَّنَّ نسألك التوفيق والسعادة يف الدنيا واآلخرة.

 [.23}رَب ََّنا ظََلْمَنا َأنْ ُفَسَنا َوِإْن ََلْ تَ ْغِفْر لََنا َوتَ ْرمَحَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اخْلَاِسرِيَن{ ]األعراف: 

ل عمله يف رضاك، ووفق مجيع والة أمور املسلمني للعمل بكتابك وحتكيم شرعك َّي اللهمَّ وفق إمامنا هلداك واجع
 رب العاملني.

 عباد هللا:

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلب َ  ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَ ن ْ َ أيَُْمُر اِبْلَعْدِل َواإْلِ كَُّروَن{ ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَ }ِإنَّ اَّللَّ
 [.90]النحل: 

 فاذكروا هللا العظيم اجلليل يذكركم، واشكروه على آالئه ونعمه يَزِدْكم، وَلذِْكُر هللا أكب، وهللا يعلم ما تصنعون.


