بذل النصائح بذكر بعض أسباب االستمرار يف العمل
الصاحل

وكانت خطبة جمعة في دار الحديث بدماج ردها هللا
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الخطبة األولى
إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن
سيئات أعاملنا من هيده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال
إله إال اهلل وحده ريب ال رشيك له وأشهد أن حممد ًا عبده ورسوله.

﴿ َيا َأ ه َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ا َّت ُقوا اهللَ َح َّق ُت َقاتِ ِه َوال ََتُوت َُّن إِ َّال َو َأ ْن ُت ْم
ُم ْسلِ ُم َ
ون﴾[آل عمران.]201:
سو ِ
ِ
ِ
احدَ ٍة َو َخ َل َق ِمن َْها
َّاس ا َّت ُقوا َر َّبك ُُم ا َّلذي َخ َل َقك ُْم م ْن َن ْف ٍ َ
﴿ َيا َأ ه َهيا الن ُ
َز ْو َج َها َو َب َّث ِمن ُْه َام ِر َج ًاال كَثِ ًريا َونِ َسا ًء َوا َّت ُقوا اهللَ ا َّل ِذي ت ََسا َء ُلو َن بِ ِه
َواألَ ْر َحا َم إِ َّن اهللَ ك َ
َان َع َل ْيك ُْم َر ِقي ًبا﴾[النساء.]2:
﴿ َيا َأ ه َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ا َّت ُقوا اهللَ َو ُقو ُلوا َق ْو ًال َس ِديدً ا * ُي ْصلِ ْح َلك ُْم
َأ ْع َام َلك ُْم َو َي ْغ ِف ْر َلك ُْم ُذنُو َبك ُْم َو َم ْن ُيطِ ِع اهللَ َو َر ُسو َل ُه َف َقدْ َف َاز َف ْو ًزا
َعظِ ًيام﴾[األحزاب.]02-00 :
أما بعدُ :
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َّ
وخري اهلُدي ُهدي رسول اهلل صىل اهلل عليه
فإن خري احلديث كتاب اهلل ،
َ
وسلم ،ورش األمور حمدثاهتا ،وكل حمدثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة.
ون ََل ٍ
(إِ َّن َما ُتوعَدُ َ
ت َو َما َأ ْن ُت ْم بِ ُم ْع ِج ِزي َن) عباد اهلل يقول ربنا سبحانه
ِ
ِ
ِ
ورا﴾
وتعاىل ﴿ َو ُه َو ا َّلذي َج َع َل الل ْي َل َوالنَّ َه َار خ ْل َف ًة ِلَ ْن َأ َرا َد َأ ْن َي َّذك ََّر َأ ْو َأ َرا َد ُش ُك ً
[الفرقان ،]26:ولقد من اهلل عز وجل علينا يف تعاقب األيام والليايل وتعاقب
الشهور حتى دخل هذا الشهر العظيم  ،وكان اهلل عز وجل قد فرض علينا
صيامه ،ورش ع لنا قيامه ،فله امحمد واِلنة قال سبحانه وتعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َهيا ا َّل ِذي َن
ِ
ِ
ب َع َىل ا َّل ِذي َن ِم ْن َقبْلِك ُْم َل َع َّلك ُْم َت َّت ُق َ
ون* َأ َّيا ًما
الصيَا ُم ك ََام كُت َ
ب َع َليْك ُُم ِّ
آ َمنُوا كُت َ
معدُ ود ٍ
يضا َأ ْو َع َىل َس َف ٍر َف ِعدَّ ٌة ِم ْن َأ َّيا ٍم ُأ َخ َر َو َع َىل ا َّل ِذي َن
ات َف َم ْن كَا َن ِمنْك ُْم َم ِر ً
َْ َ
ُيطِي ُقو َن ُه فِدْ َي ٌة َط َعا ُم ِم ْسكِ ٍ
ني َف َم ْن َت َط َّو َع َخ ْ ًريا َف ُه َو َخ ْ ٌري َل ُه َو َأ ْن ت َُصو ُموا َخ ْ ٌري َلك ُْم
َّاس وبين ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
إِ ْن كُنت ُْم َت ْع َل ُم َ
َات ِم َن
ون* َش ْه ُر َر َم َضا َن ا َّلذي ُأ ِنز َل فيه ا ْل ُق ْرآ ُن ُهدً ى للن ِ َ َ ِّ
ْاهلدَ ى وا ْل ُفر َق ِ
ان َف َم ْن َش ِهدَ ِمنْك ُُم َّ
يضا َأ ْو َع َىل َس َف ٍر
الش ْه َر َف ْل َي ُص ْم ُه َو َم ْن كَا َن َم ِر ً
َ ْ
ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ْس َولِتُك ِْم ُلوا ا ْل ِعدَّ َة
ْس َوال ُيريدُ بِك ُُم ا ْل ُع ْ َ
َفعدَّ ٌة م ْن َأ َّيا ٍم ُأ َخ َر ُيريدُ اهللُ بِك ُُم ا ْليُ ْ َ
ول ِ ُتكَّبوا اهللَ َع َىل ما هدَ اكُم و َلع َّلكُم ت َْشكُرو َن*وإِ َذا س َأ َل َك ِعب ِ
ادي َعنِّي َفإِ ِِّّن
َ َ
َ
َ
َ
ُ
ْ َ َ ْ
َ ِّ ُ
َق ِريب ُأ ِجيب د ْعو َة الدَّ ا ِع إِ َذا د َع ِ
ان َف ْليَست ِ
َجيبُوا ِِل َو ْليُ ْؤ ِمنُوا ِيب َل َع َّل ُه ْم َي ْر ُشدُ و َن *
َ
ُ َ َ
ٌ
ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اس َهل ُ َّن َعلِ َم
اس َلك ُْم َو َأ ْنت ُْم ل َب ٌ
الر َف ُث إِ ََل ن َسائك ُْم ُه َّن ل َب ٌ
ُأح َّل َلك ُْم َل ْي َل َة ِّ
الص َيا ِم َّ
ِ
اهللُ َأ َّنك ُْم كُنت ُْم َ ْ
وه َّن
ارش ُ
َتتَانُو َن َأن ُف َسك ُْم َفت َ
َاب َع َليْك ُْم َو َع َفا َعنْك ُْم َفاآل َن َب ُ
ني َلك ُُم ْ
اَخَ ْي ُ األَ ْب َي ُ ِم َن
ارش ُبوا َحتَّى َي َت َب َّ َ
َوا ْبتَ ُغوا َما َكت َ
َب اهللُ َلك ُْم َو ُك ُلوا َو ْ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ْ ِ
ِ
وه َّن َو َأ ْنت ُْم
ارش ُ
اَخَيْ األَ ْس َود م َن ا ْل َف ْج ِر ُث َّم َأَتهوا ِّ
الصيَا َم إ ََل الليْ ِل َوال ُتبَ ُ
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َعاكِ ُفو َن ِِف املَس ِ ِ ِ
ني اهللُ آ َياتِ ِه لِلن ِ
َّاس
وها ك ََذل ِ َك ُيبَ ِّ ُ
اجد ت ْل َك ُحدُ و ُد اهللِ َفال َت ْق َر ُب َ
َ

َل َع َّل ُه ْم َي َّت ُقو َن﴾[البقرة]280-281:

ينبغي لنا أن نستمر على ما نحن فيه من الخير ،فإن الناس يقبلون عىل
اهلل عز وجل ىف هذا الشهر ،املستقيم وغري املستقيم يقع منه الطاعات و
القربات إال من كان معرض ًا إعراض ًا كُلي ًا ،فالنبي صىل اهلل عليه وسلم يقول:
إذا جاء رمضان فتحت أبواب اجلنة ،وغلقت أبواب النار ،وصفدت الشياطني
)) متفق عليه.
ومع ذلك إن ولّى رمضان وذهب ،فإن اهلل عز وجل قد امتن
علينا وأمر وشرع بشعائر أخر  ،وعبادات أخر  ،فينبغي للمسلمني أن
ُيالزموا القربات والطاعات ما استطاعوا إيل ذلك سبيال ،فإن النبي صىل اهلل
عليه وعىل آله وسلم كان إذا عمل عم ً
ال أثبته ،وكان حيب الديمة من العمل ،
وقالت عائشة ريض اهلل عنها :وكانوا أل حممد صىل اهلل عليه وسلم إذا عملوا
عم ً
ال أثبتوه .والنبي صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم يقول :إن اهلل ال يمل حتى
متلوا ،عليكم هدي ًا قاصدا .وأمر باالستمرار عىل اخلري ،ومالزمة هذا اَخري
ني﴾
حتى ينقطع العمر ويأيت األجل ﴿ َوا ْعبُدْ َر َّب َك َحتَّى َي ْأتِ َي َك ا ْل َي ِق ُ
[احلجر ،]99:هكذا يأمر اهلل عز وجل نبيه باالستمرار عىل اخلري حتى يأيت
اليقني وهو اِلوت ،واإلنسان مالزم للطاعات والقربات ،أما إذا انقطع فإهنا
اخلسارة  ،منهم من يعمل بعمل أهل اجلنة حتى ما يكون بينه وبينها إال ذرا ع
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها  ،ومنهم من يعمل بعمل
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أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إال ذرا ع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل
يدخلها ،واألعامل باخلواتيم  .واهلل عز وجل يقولَ (:ف ِ
أهل اجلنة حتى ُ
يموا
استَق ُ
ْ
ِ
ت) ،فاالستقامة مطلوبة وهى مداومة األعامل
است َِق ْم ك ََام ُأ ِم ْر َ
إِ َليْه) ويقول ( َو ْ
الصامحة واالستمرار عليها حتى يقدم اِلرء عىل ٍ
رب كريم ،عظيم ،سبحانه
وتعاىل .
ولنا قدوة ومثل في أولئك النفر الذين اختارهم اهلل عز وجل
لصحبة نبيه هذا عبد اهلل بن عمر قال النبي صىل اهلل عليه وسلم ،نعم الرجل
عبد اهلل لو كان ُيقيم الليل ،فكان عبد اهلل بعد ذلك ال ينام من الليل إال قليال
واستمر عىل هذه العبادة اجلليلة  ،ما قال أقيم الليل ِف رمضان ،فإذا ما خرج
هتاونت أو ُ
فرط ،وهذا عبد اهلل بن عمرو بن العاص  -ريض
رمضان تركته ،أو
ُ
رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم ِّ : -أِّن أ ُق ُ
ُ
اهلل عنهام  -قال ْ « :
ول :واهلل
ّب
أخ ِ َ
ُ
َّهار  ،وأل ُقو َم َّن ال َّل َيل ما ِع ْش ُت َ ،
رسول اهلل  -صىل اهلل عليه
فقال
ُ
ألصو َم َّن الن َ
وسلم  « : -أنت ا َّلذي َت ُق ُ
ول ذلك ؟ » فقلت له  :قد قلتُه  ،بأيب أنت وأمي يا
ِ
وص ْم
تطيع ذلك َ ،ف ُص ْم وأ ْفط ْر  ،ون َْم  ،و ُق ْم ُ ،
رسول اهلل  ،قال  « :فإنك ال ت َْس ُ
الش ِ
حل َسنَ َة ْ ِ
هر ثال َث َة أ َّيا ٍم َّ ،
من َّ
بعْش أمثاهلا  ،وذلك ِمثْ ُل صيام الدَّ هر » ،
فإن ا َ

ِ
فص ْم يو ًما أفطِ ْر يو َم ِ
فإِّن
ُق ُ
ني »  ،قلت ِّ :
لت ِّ :إِّن أط ُيق أ ْف َض َل من ذلك  ،قال ُ « :
َ
فصم يو ًما وأفطِر يو ًما  ،فذلك صيام َداو َد عليه
أطيق
ُ
أفضل من ذلك  ،قال ُ « :
السالم  ،وهو ُ
أطيق
لت  :فإِّن ُ
أفض ُل الصيام ُ -ق ُ
أعدل الصيام »  -وِف رواية َ :
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َ
أفضل من ذلك  ،فقال رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  « : -ال أ ْف َض َل من
ذلك ».
قبلت الثَّالثة األيام التي َ
َ
قال
زاد ِف رواية  ،قال عبد اهلل بن عمرو  ،أل ْن
أكون ُ
ُ
أحب إ َِّل من أهيل وماِل ».وِف رواية
رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  ، -ه
أخرى  :قال  :قال ِل رسول اهلل َ « :أَل ْ ْ
ّب أنك تَصو ُم النهار  ،وتقوم الليل ؟
أخ َ ْ
قال  :قلت  :بىل يا رسول اهلل  ،قال  « :فال َت ْف َع ْل ُ ،ص ْم وأفطِ ْر  ،ونَم و ُقم  ،فإ َّن
ِجل ِ
ِ
وإن ل ِ َعين ِ َك عليك ح ًقا َّ ،
سدك عليك ح ًقا َّ ،
لزوجك عليك ح ًقا  ،وإ َّن
وإن
تصو َم من كل شهر ثالثة أيام  ،فإ َّن لك
بح ْسبِك أن ُ
لزو ِرك عليك ح ًقا  ،وإ َّن َ
ْ
ٍ
قلت :
ت َف ُشدِّ َد َع َ َّيل ُ ،
عْش أمثاهلا  ،فإ ًذا ذلك صيا ُم الدَّ هر »َ .ف َشدَّ ْد ُ
بك ُِّل َ
حسنَة َ
يا رسول اهلل ِّ :إِّن أجدُ ُق َّو ًة  ،قالُ « :ص ْم صيا َم نبي اهلل داود عليه السالم  ،ال
ت َِز ْد عليه » .قلت  :وما كان صيام داود ؟ قال  « :نصف الدهر » .فكان عبدُ اهلل
خص َة النبي  -صىل اهلل عليه وسلم .-
َري  :يا َل ْيتَني َقبِ ْل ُت ُر َ
يقول بعدَ ما ك ِ َ
أخّب أنَّك تَصوم الدَّ هر  ،و َت ْق َرأ القرآن َّ
فقلت
كل ليلة ؟ »
ُ
وِف أخرى قال  « :أَل َ
فصم صو َم داو َد  ،فإنه
َبي اهلل  ،وَل ُأ ِرد بذلك إال اَخري  ،وفيه قال ُ « :
 :بىل  ،يا ن َّ
قلت  :يا
كان أعبد النَّاس »  -وفيه قال  « : -واقرأ القرآن ِف كل شهر »  ،قال ُ :
أفضل من ذلك  ،قال  « :فاقرأ ُه ِف ِّ
َ
كل عْشين »  ،قال :
أطيق
نبي اهلل  ،إِّن ُ
َّ
فقلت :يا نب َّي اهلل  ،إِّن أطيق أفضل من ذلك  ،قال  « :فاقرأ ُه ِف عْش »  ،قلت :
ُ
نبي اهلل  ،إِّن أطيق أفضل من ذلك  ،قال  « :فاقرأه ِف َسب ٍع  ،ال تزد عىل ذلك
يا َّ

9

عيل  ،وقال ِل النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  : -إنك ال
» .قالَ :ف َشدَّ ْد ُ
ت َف ُشدِّ د َّ
طول بك ُعمر »  ،قال ِ :
تدري َلع َّل َك َي ُ
فِص ُت إَل الذي قال ِل رسول اهلل -
ٌُ
نبي اهلل -
دت أِّن ُ
ت َو ِد ُ
كّب ُ
كنت َقبِ ْل ُت ُرخصة ّ
صىل اهلل عليه وسلم  ، -فلام ِ ْ
صىل اهلل عليه وسلم .-
 .فكان عبد اهلل بن عمرو بعد ذلك مالزم عىل هذه الطاعة التى أمره النبي صىل
اهلل عليه وسلم هبا ،وحثه عليها حتى لقي اهلل عز وجل ،حتى أنه كان إذا افطر
ٍ
ٍ
شغل أو غريه قضاه ذلك تلك األيام التي كان يفطرها .وهذا أبو
ملرض أو
ُأمامه صدي بن عجالن ريض اهلل عنه جاء ىف املسند َع ْن َأ ِيب ُأ َما َم َة َق َال َأن َْش َأ
ول اهللَِّ َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َغ ْز َو ًة َف َأ َت ْي ُت ُه َف ُق ْل ُت َيا َر ُس َ
َر ُس ُ
ول اهللَِّ ا ْد ُع اهللََّ ِِل
الش َها َد ِة َف َق َال ال َّل ُه َّم َس ِّل ْم ُه ْم َو َغن ِّْم ُه ْم َق َال َف َسلِ ْمنَا َو َغن ِ ْمنَا َق َال ُث َّم َأن َْش َأ َر ُس ُ
بِ َّ
ول

اهللَِّ َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َغ ْز ًوا َثانِ ًيا َف َأ َت ْيتُ ُه َف ُق ْل ُت َيا َر ُس َ
ول اهللَِّ ا ْد ُع اهللََّ ِِل بِ َّ
الش َها َد ِة
َف َق َال ال َّل ُه َّم َس ِّل ْم ُه ْم َو َغن ِّْم ُه ْم َق َال ُث َّم َأن َْش َأ َغ ْز ًوا َثالِثًا َف َأ َتيْ ُت ُه َف ُق ْل ُت َيا َر ُس َ
ول اهللَِّ
إِ ِِّّن َأ َت ْيت َُك َم َّرت ْ ِ
َني َق ْب َل َم َّر ِيت َه ِذ ِه َف َس َأ ْلت َُك َأ ْن تَدْ ُع َو اهللََّ ِِل بِ َّ
ت اهللََّ
الش َها َد ِة َفدَ َع ْو َ
َع َّز َو َج َّل َأ ْن ُي َس ِّل َمنَا َو ُي َغن َِّمنَا َف َسلِ ْمنَا َو َغن ِ ْمنَا َيا َر ُس َ
ول اهللَِّ َفا ْد ُع اهللََّ ِِل بِ َّ
الش َها َد ِة
َف َق َال ال َّل ُه َّم َس ِّل ْم ُه ْم َو َغن ِّْم ُه ْم َق َال َف َسلِ ْمنَا َو َغن ِ ْمنَا ُث َّم َأ َت ْيتُ ُه َف ُق ْل ُت َيا َر ُس َ
ول اهللَِّ
الص ْو ِم َفإِ َّن ُه َال ِمثْ َل َل ُه َق َال َف َام ُرئِ َي َأ ُبو ُأ َما َم َة َو َال ا ْم َر َأ ُت ُه
ُم ْر ِِّن بِ َع َم ٍل َق َال َع َل ْي َك بِ َّ
ان بِالنَّه ِ ِ
ِ
و َال َخ ِ
ِ
اد ُم ُه إِ َّال ُصيَّا ًما َق َال َفك َ
َت ُاه ْم
َان إِ َذا ُرئ َي ِِف َد ِاره ْم ُد َخ ٌ َ
َ
ار ق َيل ا ْع َ َ
ف ن ََز َل ِهبِ ْم ن ِ
َاز ٌل َق َال َف َلبِ َث بِ َذل ِ َك َما َشا َء اهللَُّ ُث َّم َأ َت ْي ُت ُه َف ُق ْل ُت َيا َر ُس َ
ول اهللَِّ
َض ْي ٌ
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ُون َقدْ بار َك اهللَُّ َلنَا فِ ِ
يه َيا َر ُس َ
ول اهللَِّ َف ُم ْر ِِّن بِ َع َم ٍل
َأ َم ْر َتنَا بِ ِّ
الصيَا ِم َف َأ ْر ُجو َأ ْن َيك َ َ َ
َ
آخ َر َق َال ا ْع َل ْم َأن ََّك َل ْن ت َْس ُجدَ هللَِّ َس ْجدَ ًة إِ َّال َر َف َع اهللَُّ.
ِ
اب رس ِ
ول
َْض َة َق َال َم ِر َض َر ُج ٌل م ْن َأ ْص َح ِ َ ُ
وهذا أبو عبد اهلل فعند أمحد َع ْن َأ ِيب ن ْ َ
اهللَِّ َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َفدَ َخ َل َع َل ْي ِه َأ ْص َحا ُب ُه َي ُعو ُدو َن ُه َفبَكَى َف ِق َيل َل ُه َما ُيبْكِ َ
يك
ول اهللَِّ َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ُخ ْذ ِم ْن َش ِ
َيا َأ َبا َع ْب ِد اهللَِّ َأ ََل ْ َي ُق ْل َل َك َر ُس ُ
اربِ َك ُث َّم
َأ ِقر ُه َحتَّى َت ْل َق ِ
ول اهللَِّ َص َّىل اهللَُّ َع َليْ ِه َو َس َّل َم َي ُق ُ
اِّن َق َال َب َىل َو َلكِنِّي َس ِم ْع ُت َر ُس َ
ول
َّ

إِ َّن اهللََّ َع َّز َو َج َّل َق َب َ َقبْ َض ًة بِيَ ِمين ِ ِه َو َق َال َه ِذ ِه ِهل َ ِذ ِه َو َال ُأ َب ِاِل َو َق َب َ َقبْ َض ًة ُأ ْخ َرى
بِ َي ِد ِه ْاألُ ْخ َرى َج َّل َو َع َال َف َق َال َه ِذ ِه ِهل ِذ ِه َو َال ُأ َب ِاِل َف َال َأ ْد ِري ِِف َأ ِّي ا ْل َق ْب َضت ْ ِ
َني َأنَا.
َ
وهكذا جاء أن عائشة ريض اهلل عنها وأرضاها كانت إذا عملت عم ً
ال أثبتت ُه،

وداومت عليه.
وكم وكم نعدد من صفة الصاحلني ومن أثار السلف ومن األحاديث املروية ِف
هذا الباب ِ،ف أمهية االستمرار عىل اَخري حتى يلقي املرأ ربه وهو راضي ًا عنه .
فإن اإلنسان بخري مادام مالزم للطاعات و القربات ،ومازال مستمر ًا عليها
،أال فلنكن عىل هذا الطريق ،وهذا احلال فإننا واهلل نجد انْشاحا ِف الصدور
ورقة ِف القلوب وإقباالً عىل عبادة احلي القيوم ،ألن الطاعة جتر إَل الطاعة
،وتزيد ِف الّب واَخري
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وإذا انقىض رمضان فإن اهلل عز وجل قد رشع لنا صيام ٍ
ست من شوال عىل

لسان حممد ًا صىل اهلل عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ست ًا من شوال كان
كصيام الدهر.
وشرع لنا القيام في جميع السنة ،وليس ِف رمضان فق  ،وإنام خص
رمضان بمزيد اهتامم  ،من قام رمضان إيامن ًا واحتسابا ،غفر له ما تقدم من ذنبه
 .ومن قام ليلة القدر إيامن ًا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه .
ومن صام رمضان إيامن ًا واحتساب ًا غفر له ما تقدم من ذنبه .
والنبي صىل اهلل عليه وسلم حني ُسئل عن أفضل الصالة بعد املكتوبة قال قيام
الليل .
وحث عىل قيام الليل السيام ِف أخره ،فقال صىل اهلل عليه وسلم :من طمع أن
يقوم أخر الليل فليقم أخره  ،فإن صالة أخر الليل مشهودة ،وذلك أفضل .
هكذا يقول النبي صىل اهلل عليه وسلم كام ِف مسلم عن جابر ريض اهلل عنه.
وشرع صيام المحرم ،ورشع صيام يوم عرفة ،ورشع صيام شعبان وصيام
ثالثة أيام من كل شهر ف َع ْن َأبِى َقتَا َد َة َر ُج ٌل َأتَى النَّبِ َّى -صىل اهلل عليه وسلم-
ِ
ب َر ُس ُ
ول اهللَِّ -صىل اهلل عليه وسلمَ -ف َل َّام َر َأى ُع َم ُر -
َف َق َال َك ْي َ
ف ت َُصو ُم َف َغض َ
رىض اهلل عنه َ -غ َضبَ ُه َق َال َر ِضينَا بِاهللَِّ َر ًّبا َوبِ ِ
اإل ْسالَ ِم ِدينًا َوبِ ُم َح َّم ٍد نَبِ ًّيا َن ُعو ُذ
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ب اهللَِّ َو َغ َض ِ
بِاهللَِّ ِم ْن َغ َض ِ
ب َر ُسول ِ ِهَ .ف َج َع َل ُع َم ُر  -رىض اهلل عنه ُ -ي َر ِّد ُد َه َذا
ا ْل َكالَ َم َحتَّى َس َك َن َغ َض ُب ُه َف َق َال ُع َم ُر َيا َر ُس َ
ف بِ َم ْن َي ُصو ُم الدَّ ْه َر ُك َّل ُه
ول اهللَِّ َك ْي َ
ف َم ْن َي ُصو ُم
َق َال « الَ َصا َم َوالَ َأ ْف َط َر َ -أ ْو َق َال ََ -ل ْ َي ُص ْم َو ََل ْ ُي ْفطِ ْر »َ .ق َال َكيْ َ
َي ْو َم ْ ِ
ف َم ْن َي ُصو ُم َي ْو ًما َو ُي ْفطِ ُر
ني َو ُي ْفطِ ُر َي ْو ًما َق َال « َو ُيطِ ُيق َذل ِ َك َأ َحدٌ »َ .ق َال َك ْي َ
ِ
َي ْو ًما َق َال « َذ َ
السالَ ُم ».
اك َص ْو ُم َد ُاو َد َع َليْه َّ
ف َم ْن َي ُصو ُم َي ْو ًما َو ُي ْفطِ ُر َي ْو َم ْ ِ
ت َأنِّى ُط ِّو ْق ُت َذل ِ َك »ُ .ث َّم
َق َال َك ْي َ
ني َق َال « َو ِد ْد ُ
َق َال َر ُس ُ
ول اهللَِّ -صىل اهلل عليه وسلمَ « -ثال ٌ
َث ِم ْن ك ُِّل َش ْه ٍر َو َر َم َضا ُن إِ ََل
ِ
ِ ِ
ِ
َر َم َض َ
السنَ َة
ان َف َه َذا ص َيا ُم الدَّ ْه ِر ُك ِّله صيَا ُم َي ْو ِم َع َر َف َة َأ ْحتَس ُ
ب َع َىل اهللَِّ َأ ْن ُي َك ِّف َر َّ
ِ
ِ
السنَ َة ا َّلتِى َب ْعدَ ُه َو ِص َيا ُم َي ْو ِم َع ُ
ب َع َىل اهللَِّ َأ ْن ُي َك ِّف َر
ورا َء َأ ْحتَس ُ
اش َ
ا َّلتى َق ْب َل ُه َو َّ
السنَ َة ا َّلتِى َقبْ َل ُه ».
َّ
.وجاء من حديث َأ ِيب َع ْق َر ٍ
ب َع ْن َأبِ ِيه َق َال َس َأ ْل ُت َر ُس َ
ول اهللَِّ َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه

الش ْه ِر ُق ْل ُت َيا َر ُس َ
الص ْو ِم َف َق َال ُص ْم َي ْو ًما ِم ْن َّ
ول اهللَِّ ِز ْد ِِّن ِز ْد ِِّن َق َال
َو َس َّل َمَ :ع ْن َّ
ول اهللَِّ ِز ْد ِِّن ِز ْد ِِّن َي ْو َم ْ ِ
ت َيا َر ُس َ
ول َيا َر ُس َ
َت ُق ُ
ول اهللَِّ ِز ْد ِِّن ِز ْد ِِّن
ني ِم ْن ك ُِّل َش ْه ٍر ُق ْل ُ
َت َر ُس ُ
ول اهللَِّ َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه
إِ ِِّّن َأ ِجدُ ِِّن َق ِو ًّيا َف َق َال ِز ْد ِِّن ِز ْد ِِّن َأ ِجدُ ِِّن َق ِو ًّيا َف َسك َ
َو َس َّل َم َحتَّى َظنَن ُْت َأ َّن ُه َل َ ُري هد ِِّن َق َال ُص ْم َث َال َث َة َأ َّيا ٍم ِم ْن ك ُِّل َش ْه ٍر .أخرجه النسائي
وهكذا قراءة القران ،واالستمرار عىل مدارسته ،واالستمرار عىل حفظه
وتالوته ،يكون ِف مجيع العام .فعن ابن مسع ٍ
ولَ :ق َال َر ُس ُ
ود َي ُق ُ
ول اهللِ َص َّىل اهللَُّ
ْ َ ْ ُ
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احلسنَ ُة بِع ْْش ِة َأمثَ ِ
ِ
َع َليْ ِه َو َس َّل َمَ " :م ْن َق َر َأ َح ْر ًفا ِم ْن كِت ِ
اهلَا
َاب اهللِ َف َل ُه بِه َح َسنَ ٌةَ ،و ْ َ َ َ َ ْ
ف و َالم حر ٌ ِ
َأ َما إِ ِِّّن َال َأ ُق ُ
يم
فَ ،و َلكِ ْن َأ ْل ٌ
ول { :اَل } [البقرةَ ]2 :ح ْر ٌ
ف َوم ٌ
ف َح ْر ٌ َ ٌ َ ْ
ف ".
َح ْر ٌ
وسى األَ ْش َع ِر ِّى َق َال َق َال َر ُس ُ
هلل -صىل اهلل عليه وسلمَ « -مثَ ُل
ول ا َِّ
َع ْن َأبِى ُم َ
ِ
ِ
ِ
ب َو َمثَ ُل املُْ ْؤ ِم ِن
ب َو َط ْع ُم َها َط ِّي ٌ
حي َها َط ِّي ٌ
املُْ ْؤم ِن ا َّلذى َي ْق َر ُأ ا ْل ُق ْرآ َن َمثَ ُل األُت ُْر َّجة ِر ُ
ِ
ِ
يح َهلَا َو َط ْع ُم َها ُح ْل ٌو َو َمثَ ُل املُْنَافِ ِق ا َّل ِذى َي ْق َر ُأ
ا َّلذى الَ َي ْق َر ُأ ا ْل ُق ْرآ َن َمثَ ُل الت َّْم َرة الَ ِر َ
آن مثَ ُل الر ْ ِ
ب َو َط ْع ُم َها ُم ٌّر َو َمثَ ُل املُْنَافِ ِق ا َّل ِذى الَ َي ْق َر ُأ ا ْل ُق ْرآ َن
حي َها َطيِّ ٌ
حيانَة ِر ُ
َّ َ
ا ْل ُق ْر َ َ

كَمثَ ِل ْ ِ
يح َو َط ْع ُم َها ُم ٌّر » متفق عليه.
احلَنْ َظ َلة َل ْي َس َهلَا ِر ٌ
َ

منافق لكن مع قراءته للقرآن ؛ صار كالرحيانة يشم منه ريح طيبة ،ويسمع منه
كالم طيب  ،مع ما ِف قلبه من اَخبث  ،ومثل املنافق الذي ال يقرأ القرآن كمثل
احلنظلة ال ريح هلا وطعمها مر.
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الخطبة الثانية
حيب ر ُبنا ويرىض ،وأشهد أن ال إله إال
احلمد هلل محد ًا كثري ًا طيب ًا مبارك ًا فيه كام ُ
اهلل وحده ال رشيك له وأشهد أن حممد ًا عبده ورسوله ،أما بعد:
فإن اهلل عز وجل قد جعل أسباب ًا ومسببات ملالزمة الطاعات والقربات  ،ومن
أعظم هذه األسباب ،هو توفيق اهلل عز وجل للعبد  ،قال ُشعيب عليه السالم
ِ ِ
ِ
ِ ِ
يب)  ،وقال اهلل عز وجل (إِن َ
َّك َال
(و َما ت َْوفيقي إِ َّال بِاهللَِّ َع َل ْيه ت ََو َّك ْل ُت َوإِ َل ْيه ُأن ُ
َ
َ ْهت ِدي َم ْن َأ ْح َببْ َت َو َلكِ َّن اهللََّ َ ْهي ِدي َم ْن َي َشا ُء) ،وإذا كان هذا هو احلال فعلينا
باالستعانة بالواحد القهار سبحانه وتعاَل  ،عىل أن ُي ِعيننَا عىل طاعته ،ومالزمة
ذكره وشكره وحسن عبادته إناء الليل والنهار  ،فقد صح عن النبي صىل اهلل
يدع ويقول  :اللهم أعني عيل ذكرك وشكرك
عليه وسلم من أوجه أنه كان ُ
وحسن عبادتك  .كام ىف حديث بن مسعود عند أمحد .
وجاء عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال :إذا أراد
أحدكم أن جيتهد ِف الدعاء فليقل اللهم أعني عيل ذكرك وشكرك وحسن
عبادتك.
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وجاء من حديث معاذ ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال :واهلل إِّن
ألحبك فال تدعن دبر كل صالة اللهم أعني عيل ذكرك وشكرك وحسن
عبادتك .
محتُ ُه َما َزكَى ِمنْك ُْم ِم ْن
فاإلنسان بحاجة إِل عون اهلل ( َو َل ْو َال َف ْض ُل اهللَِّ َع َل ْيك ُْم َو َر ْ َ
َأ َح ٍد َأ َبدً ا َو َلكِ َّن اهللََّ ُي َزكِّي َم ْن َي َشا ُء)  .نعم فإذا كان هذا هو احلال فعلينا أن نلجأ
إِل اهلل ىف عونِنا ،وتسديدينا ،وتوفيقنا فعن عبد اهلل بن عباس  -ريض اهلل عنهام
َ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -كان يقول ِف دعائه َ « :ر ِّب َأ ِعنِّي ،
 َ :أ َّنِ
وال ُ ِ
واهدِّن
ِْص َع َ َّيل  ،وامك ُْر ِل وال ََتك ُْر َع َ َّيل ،
ِْصِّن وال َتن ُ ْ
تُع ْن َع َ َّيل  ،وان ُ ْ
ِْصِّن عىل َمن َب َغى َع َ َّيل َ ،ر ِّب اجع ْلني لك َشاكِرا  ،لك
ْس ْاهلُدَ ى ِل ،وان ُ ْ
و َي ِّ ْ
َذاكِرا  ،لك ر ِ
اهبا  ،لك ِم ْط َواعا  ،لك ُُمْبِتا  ،إِليك َأ َّواها ُمنيِبا َ ،ر ِّب َت َق َّب ْل ت َْوبتي،
َ
ِ
ِ
وا ْغ ِس ْل َح ْو َبتي ِ ،
واه ِد قلبي ،
وسدِّ ْد ل َساِّنْ ،
وأج ْ
ب َد ْع َويت َ ،و َثبِّ ْت ُح َّجتي َ ،

خيم َة َصدْ ِري» .أخرجه الَتمذي.
واس ُل ْل َس َ
ْ
وكان يقول  :اللهم أصلح ِل ديني ؛الذي هو عصم ُة أمري،وأصلح ِل ُدنياي
التي هي معايش  ،وأصلح ِل آخريت التي هي معادي ،وأجعل احلياة زياد ًة ِل
خري ِل من كل رش .
من كل خري  ،وأجعل املوت ٌ

26

فال عون لنا وال استطاعة لنا إال بتوفيق اهلل وتسديده  ،وهلذا قال اهلل عز وجل
اك َن ْع ُبدُ َوإِ َّي َ
(إِ َّي َ
ني) ،أي نع ُبدك يا اهلل حال كوننا مستعينني بك ،ال حول
اك ن َْست َِع ُ
كنز من كنوز اجلنة .
وال قوة إال باهلل ٌ
ومن هذه األسباب االحتساب لألجور العظيمة التى أخّب اهلل عز وجل عنها ،
ون (ِ )25
ٍ
َّات و ُعي ٍ
آخ ِذي َن
وأخّب رسوله صىل اهلل عليه وسلم (إِ َّن املُْت َِّق َ
ني ِِف َجن َ ُ
ني ( )26كَانُوا َقلِ ًيال ِم َن ال َّليْ ِل َما
َاه ْم َر ه ُهب ْم إِ ََّّن ُ ْم كَانُوا َقبْ َل َذل ِ َك ُحم ْ ِسن ِ َ
َما آت ُ
ون (َ )20وبِ ْاألَ ْس َح ِ
َ ْهي َج ُع َ
ار ُه ْم َي ْستَ ْغ ِف ُرو َن) وقال ( َتت ََج َ
ُوهب ْم َع ِن
اىف ُجن ُ ُ

ِ
املَْ َض ِ
اج ِع َيدْ ُع َ
َاه ْم ُين ِْف ُقو َن (َ )26ف َال َت ْع َل ُم َن ْف ٌس
ون َر َّ ُهب ْم َخ ْو ًفا َو َط َم ًعا َوِمَّا َر َز ْقن ُ
َما ُأ ْخ ِف َي َهل ْم ِم ْن ُق َّر ِة َأ ْع ُ ٍ
ني َج َزا ًء بِ َام كَانُوا َي ْع َم ُلو َن) ،وقال (تِ ْلك ُُم ْ
اجلَنَّ ُة
ُ
ُأ ِ
وها بِ َام ُكنْت ُْم َت ْع َم ُلو َن)  ،فيحتسب اإلنسان األجر من اهلل عز وجل فإن
ور ْثت ُُم َ
ذلك من دواعي االستمرار عىل العمل ،وعىل اَخري .

وأيضاً من األسباب التي تعين بعد توفيق اهلل عز وجل على مالزمة
الطاعات والقربات ؛ لهو األخذ بهدى النبي صلى اهلل عليه وسلم
،الذي أمر اهلل االبتداء به واإلقتداء به َ (،ل َقدْ كَا َن َلكُم ِِف رس ِ
ول اهللَِّ ُأ ْس َو ٌة َح َسنَ ٌة
ْ َ ُ
ِ
حيك ُِّم َ
وك فِ َيام َش َج َر َب ْينَ ُه ْم) وقد تقدم أن
) وقال ( َف َال َو َر ِّب َك َال ُي ْؤمنُو َن َحتَّى ُ َ
النبي صىل اهلل عليه وسلم كان حيب العمل الدائم  ،وكان إذا عمل عم ً
ال أثبته .
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وأيضاً األخذ بهدي السلف رضوان اهلل عليهم ( ُأو َلئِ َك ا َّل ِذي َن َهدَ ى اهللَُّ
َفبِ ُهدَ ُاه ُم ا ْقت َِد ْه ُق ْل َال َأ ْس َأ ُلك ُْم َع َل ْي ِه َأ ْج ًرا) فاألخذ بسريهم واألخذ بسلوكهم
؛فيه تنشي ٌ وفيه إعانة بعد عون اهلل عز وجل عىل الطاعة والقربة  ،فإننا إذا

ٍ
تقصري عظيم
نظرنا إَل أعاملنا ؛ مع ما كان عليه السابقون األولون علمنا إننا ِف
كثري من الطاعات
إال ما رحم ريب سبحانه وتعاَل  ،ومع ذلك كانوا عىل ٌ
والقربات  ،وكانت األعامل ربام أعامل نراها ِف أعيننا أدق من الشعر ،كانوا
يعتّبوَّنا من املوبقات  ،كام جاء عن أنس ريض اهلل عنه ِف قوله ِف التابعني ،
كثري من
كثري من السنن ،وفرط ِف ٌ
فنحن من باب أوَل وقد بعد العهد وتركت ٌ
الطاعات إال ما رحم ريب سبحانه وتعاَل .
ومن هذه األمور أيضاً ؛ مجالسةُ الصالحين ،فإن جمالس ُة الصالح تُعني
عىل اَخري بعد عون اهلل عز وجل  ،وهلذا ذكر أن ِف زمن عمر بن عبد العزيز كان
الناس يتذاكرون كم صليت البارحة وكم صمت من الشهر وكم قرأت من
القرآن ألن الرجل كان صاحب عبادة ،وصاحب طاعة .
وىف زمن عبد امللك بن مروان كان الناس يتذاكرون كم بنيت من البيت  ،وكم
لك من الدور .
وىف زمن هشام كان الناس يتذاكرون كم تزوجت من النساء ؛ ألنه كان زمن
يسارع
زواج  ،كان ذلك األمري يسارع ِف هذا الباب  ،وعمر بن عبد العزيز كان
ُ
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ِف الطاعة ،ويدل عيل ذلك أيض ًا ما أخرجه البخار من حديث أيب ُجحي َفة -
ريض اهلل عنه  -قال  :آخى النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -بني سلامن وأيب
الدرداء  ،فزار سلامن أبا الدَّ ْرداء  ،فرأى أ َّم الدَّ ْرداء ُمتَ َب ِّذ َل ًة  ،فقال هلا  :ما شأنُك
َ
أخوك أبو الدرداء ليس له حاج ٌة ِف الدنيا  ،فجاء أبو الدرداء ،
فقالت :
؟
ْ
صائم  ،قال  :ما أنا بآكل حتى تأك َُل ،
فصن َع له طعا ًما  ،فقال له  :ك ُْل  ،فإِّن
ٌ
فأكل  ،فلام كان ُ
ثم ذهب يقوم
الليل ذهب أبو الدرداء يقو ُم  ،فقال  :نم  ،فنام َّ ،
ُ
سلامن ُ :قم اآلن  ،فص َّل َيا  ،فقال له
 ،فقال  :نم  ،فلام كان من آخر الليل  ،قال :
سلام ُن  :إ َّن لر ِّب َك عليك ح ًقا  ،وإ َّن لِن َ
َفسك عليك ح ًّقا  ،وألهلك عليك ح ّقا ،
فأ ْع ِ َّ
فذكر ذلك له ،
كل ذي ٍّ
حق ح َّق ُه  ،فأتى النبي  -صىل اهلل عليه وسلم َ ، -

فقال النبي  -صىل اهلل عليه وسلم َ « : -صدَ َق سلام ُن » .
ٍ
ِ
بوجهها املاء ،
امرئ قام من الليل ،فأيقظ امرأ َة فإن أبت وإال نضح
رحم اهلل
ِ
الليل َف َص ْل َت َو َأ ْي َق َظ ْت َز ْو َج َها َف َص َّىل َفإِ ْن َأبى ن ََض َح ْت
َر ِح َم اهللُ ا ْم َر َأ ًة َقا َم ْت ِم َن
ِف َو ْج ِه ِه املَْا َء.
اونُوا َع َىل ْ ِ
اإل ْث ِم
ّب َوالتَّ ْق َوى َو َال َت َع َ
تعاون عىل الّب والتقوىَ ( ،ت َع َ
اونُوا َع َىل ا ْل ِ ِّ
وا ْلعدْ و ِ
ان)
َ ُ َ
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ومنها أيضاً علو الهمة فإن املؤمن ال يريض بالدون ،ونحن نعلم أن من
عقيدة السلف؛ أن اإليامن يزيد وينقص ،يزيد بالطاعة وينقص باملعصية .
واالستمرار عىل قيام الليل وصالة الضحى وقراءة القران ومالزمة الذكر
واَخري ،ومالزمة الطاعات والقربات يزيدُ هبا اإليامن ،وإذا فرطت ىف هذه
الطاعات ينقص اإليامن بقدر التفري
وتعلو مهته
فعىل املرء أن يزداد من القربات والطاعات؛ حتى يزداد إيامنه ،
ُ
ويرفع قدره ،فإن السلف رضوان اهلل عليهم كانوا عىل هذا ،يتعاهدون إيامَّنم ،
ويتعاهدون برهم وخريهم  ،ومنها أيض ًا عدم التشديد عىل النفس ،فإن كثري ًا
من الناس إذا أقبل أقبل إقباال شديد ًا حتى ينقطع بعد ذلك ،النبي صىل اهلل عليه
وسلم يقول :هلك املتنطعون  ،هلك املتنطعون ،هلك املتنطعون  .وهم
املتشددون ىف غري موطن التشديد .
و النبي صىل اهلل عليه وسلم كام َع ْن ُب َر ْيدَ ةََ ،ق َالَ :خ َر ْج ُت َي ْو ًما َأ ْم ِِش َف َر َأ ْي ُت
ِ
َر ُس َ
اج ًة َف َع َار ْضتُ ُهَ ،حتَّى َر ِآِّن َف َأ ْر َس َل
ول اهللِ َص َّىل اهللَُّ َع َليْه َو َس َّل َم َف َظنَنْتُ ُه ُي ِريدُ َح َ
ني َأ ْي ِدينَا ُي َص ِّيل ُيكْثِ ُر
إِ َ َِّل َف َأ َت ْيتُ ُهَ ،ف َأ َخ َذ بِ َي ِدي َفا ْن َط َل ْقنَا ن َْم ِِش َمجِي ًعاَ ،فإِ َذا َر ُج ٌل َب ْ َ

الس ُجو َدَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول اهللِ َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم " :ت ََرا ُه ُم َر ِائ ًيا ؟ "،
الركُو َع َو ه
ه
ُق ْل ُت :اهللُ ورسو ُله َأ ْع َلمَ ،ف َأرس َل ي ِديَ ،ف َق َالَ " :ع َليكُم َهدْ يا َق ِ
اصدً ا َفإِ َّن ُه َم ْن
ْ ْ ً
ُ ْ َ َ
ََ ُ ُ
ُي َشا َّد َه َذا الدِّ ي َن َي ْغلِ َب ُه "
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فينقطع املرء  ،فاالستمرار عىل الطاعات القليلة ،أهون من األكثر ِف ٍ
وقت من
األوقات ثم االنقطاع بعد ذلك .
ومن هذه األسباب التي يستعين بها المرء على طاعة اهلل عز وجل
ٍ
حْسة
بعد عونه وتوفيقه االبتعاد عن الذنوب والمعاصي  :فكم من
بسب ٍ
تتبع املرء ِ
،حيرم من صيام
،حيرم من قيام الليل ُ
ذنب يقَتفه وَل يتب من ُه ُ
ُ
وربام انقطع عن اَخري مجل ًة وتفصيالً،
َّنار ُ ،حيرم من العلم ُ
،حيرم من اَخري ُ ،
بسب االستمرار عىل هذه الذنوب واملعايص  ،فنحن بحاجة إَل توبة إَل اهلل عز
(وتُو ُبوا إِ ََل اهللَِّ َمجِي ًعا َأ هي َه املُْ ْؤ ِمنُو َن َل َع َّلك ُْم ُت ْفلِ ُح َ
ون) ،وكان النبي صىل اهلل
وجل َ
عليه وسلم يقولِ :ف املجلس الواحد ريب أغفر ِل وتب عليا إنك أنت التواب
أكثر من مئة مرة  .ويقول يا أهيا الناس استغفروا اهلل فإِّن استغفر ِف اليوم أكثر
من سبعني مرة .
وأسباب االستمرار كثرية ،هذه أمهها ،فعلينا عباد اهلل أن نستمر عىل اَخري،
رجاال و نسا َء طالب علم وعوام ،إِل غري ذلك ف ُك ُلنا مسلمون  ،مطالبون
بطاعة اهلل عز وجل  ،واالستمرار عىل ذلك ،وعدم االنقطاع ،حتى نلقى اهلل عز
وجل وهو راضي ًا عنا  ،ونٍسأل اهلل أن يتقبل منا واحلمد هلل.

فرغها العبد الفقير الى اهلل
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كريم احمد ابو ماضي السلفي

